
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kualitas pelayanan merupakan fokus utama dalam perusahaan, kualitas 

merupakan salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing jasa 

yang harus memberi kepuasan kepada konsumen yang melebihi atau paling tidak 

sama dengan kualitas jasa dari pesaing. Oleh karena itu, kualitas jasa itu sendiri 

akan ditentukan dalam bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel selama 

konsumen tersebut berada dihotel, meliputi pelayanan yang diberikan oleh 

receptionist, bell boy, room service, security, cleaning, service, dan lain-lain 

(Tjiptono, 2004). Respon atau tanggapan konsumen mengenai pemenuhan 

kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan 

produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan 

konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen 

(Zeithaml dkk, 2006:75) 

Kualitas pelayanan jasa merupakan evaluasi kognitif jangka panjang 

konsumen terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan baik akan menghasilkan 

kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang sangat tinggi (Lovelock dan 

Lauren, 2007:96). Dalam menghadapi hal tersebut ada beberapa dimensi kepuasan 

yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk mempergunakan jasa hotel 

Kartika Graha Malang antara lain dimensi tangible, meliputi penampilan gedung 

hotel, interior bangunan hotel dan penampilan karyawan hotel, dimensi reliability, 

meliputi kemampuan hotel untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik, 
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dimensi responsiveness, meliputi kesediaan karyawan hotel untuk membantu 

konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat, dimensi assurance, meliputi 

sopan santun para karyawan dan kemampuan mereka untuk membangkitkan rasa 

kepercayaan dan rasa percaya konsumen, serta dimensi empathy, yang meliputi 

rasa peduli dan perhatian secara pribadi yang diberikan pada konsumen. Kelima 

dimensi diatas dikembangkan oleh Pasuraman yang disebut SERVQUAL yang 

merupakan suatu alat ukur terhadap kualitas pelayanan (Tjiptono, 2008:71). 

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap 

tingkat pelayanan yang diterima (perceived services) dengan tingkat pelayanan 

yang diharapkan (expected services). Bagi perusahaan kuncinya adalah 

menyesuaikan atau melebihi harapan mutu jasa yang diinginkan konsumen. 

Kepuasan konsumen akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa dari si 

pemberi jasa kepada konsumen sesuai dengan apa yang dipersepsikan konsumen. 

Kepuasan konsumen akan tercapai jika faktor utama dari pelayanan tersebut 

tersedia, yaitu kesiapan sumber daya manusia dalam melayani calon konsumen 

(Kasmir, 2005:4). 

Ikatan antara konsumen dengan perusahaan akan terjalin apabila kualitas 

jasa yang ditawarkan telah sesuai dengan ekspektasi konsumen, yang nantinya 

ikatan seperti ini akan lebih memudahkan perusahaan dalam memahami keinginan 

serta kebutuhan dari konsumen (Hazra dan Srivastava, 2009). Konsumen yang 

puas akan setia lebih lama dan memberikan komentar yang baik tentang jasa dan 

perusahaannya (Ravichandran, 2010). Oleh karenanya, kelima dimensi dalam 

kualitas pelayanan tersebut sangatlah penting dalam proses pengambilan 

keputusan konsumen untuk melakukan pembelian serta menentukan kepuasan 

konsumen.  
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Hotel Kartika Graha sendiri berusaha untuk memenuhi kepuasan 

konsumen, walaupun tidak menutup kemungkinan ada keluhan atau komplain dari 

konsumen tentang kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk meminimalisasi 

ketidakpuasan dari konsumen, maka perusahaan dalam hal ini Hotel Kartika 

Graha berusaha untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanan terhadap 

konsumen sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Kunci utama untuk 

mempertahankan konsumen adalah kepuasan konsumen yang tujuan akhirnya 

untuk menciptakan loyalitas konsumen.  

Semakin banyak konsumen perusahaan, maka semakin besar pemasukan 

yang dapat diraih perusahaan, sebaliknya semakin sedikit konsumen perusahaan, 

maka semakin sedikit pula pemasukan yang dapat diraih perusahaan. Konsumen 

akan membandingkan layanan yang diberikan perusahaan dengan layanan yang 

mereka harapkan. Jika pelanggan merasa puas, maka pelanggan akan kembali 

menggunakan jasa perusahaan dan menjadi pelanggannya yang setia serta akan 

menceritakan pengalamannya tersebut kepada orang lain, sehingga perusahaan 

akan mendapatkan keuntungan dari kondisi itu, yaitu mendapatkan pelanggan 

yang loyal yang sekaligus membantu promosi perusahaan. Sebaliknya jika 

pelanggan merasa tidak puas, maka konsumen tersebut juga akan menceritakan 

pengalamannya yang mengecewakan tersebut kepada orang lain, sehingga akan 

memperburuk citra dan eksistensi perusahaan yang akan berakibat menurunnya 

jumlah pemakai jasa perusahaan.  

Konsumen hotel dalam memilih tempat penginapan memiliki kriteria 

sendirisendiri. Ada konsumen yang menginginkan hotel menyediakan cafe yang 

full music, ada konsumen yang menginginkan keamanan, kenyamanan, dan ada 

pula konsumen yang menginginkan room service yang cepat. Dengan adanya 
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perbedaan kriteria pemilihan hotel tersebut maka pihak manajemen dituntut untuk 

selalu berusaha meningkatkan layanan dan melakukan inovasi secara terus 

menerus. Untuk itu hotel juga perlu melakukan riset konsumen untuk 

mengevaluasi kepuasan konsumennya ditinjau dari kualitas pelayanan yang telah 

diberikan hotel kepada konsumennya. 

Tampak dari luar mungkin konsumen menganggap bahwa dengan kelas 

yang sama maka hotel akan mempunyai fasilitas yang sama sesuai dengan standar 

yang ada, seperti gedung yang bagus, tempat parkir, lobby, dan restoran. Namun 

semua itu ada yang dapat membedakan antara hotel satu dengan hotel lainnya 

yaitu kualitas pelayanan yang diberikan. Perbedaan tingkat layanan antar hotel 

tersebut dimungkinkan masingmasing hotel mempunyai strategi yang berbeda 

pula. 

Begitu pula dengan Hotel Kartika Graha Malang yang mempunyai strategi 

tersendiri dalam memenuhi kepuasan konsumennya. Selain menjual produknya 

yang berupa kamar dengan fasilitas yang telah dijanjikan, Hotel Kartika Graha 

Malang juga menambahkan valueadded service yang membuat para konsumen 

merasa nyaman untuk menginap dan mendorong konsumen untuk datang kembali 

dikemudian hari. Mulai dari pelayanan yang ramah, pelayanan yang cepat, 

pemberian informasi yang jelas, karyawan yang dapat dipercaya, keamanan di 

lingkungan hotel, rasa simpati karyawan dalam melakukan pelayanan, sampai 

kebersihan dan kerapian lingkungan hotel. 

Karena pentingnya tingkat kepuasan bagi kelangsungan hidup perusahaan 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kualitas pelayanan dan 

memilih judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Hotel Kartika Graha Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Apakah dimensi kualitas pelayanan (yang terdiri dari tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan emphaty) berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan konsumen Hotel Kartika Graha Malang? 

2. Apakah dimensi kualitas pelayanan (yang terdiri dari tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan emphaty) berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan konsumen Hotel Kartika Graha Malang? 

3. Diantara dimensi kualitas layanan tersebut, manakah yang dominan 

pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen Hotel Kartika Graha Malang? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah yang ada pada perusahaan agar pembahasan tidak 

meluas dan tepat pada sasaran, adapun permasalahan penelitian ini pada 

pengukuran dimensi kualitas pelayanan berdasarkan Tjiptono (2012:174-175), 

sedangkan kepuasan konsumen berdasarkan Tjiptono dan Chandra (2006:130). 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan (yang terdiri dari 

tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty) secara simultan 

terhadap kepuasan konsumen Hotel Kartika Graha Malang. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan (yang terdiri dari

tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty) secara parsial

terhadap kepuasan konsumen Hotel Kartika Graha Malang.

3. Untuk menganalisis dimensi kualitas layanan yang dominan pengaruhnya

terhadap kepuasan konsumen Hotel Kartika Graha Malang.

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Manajemen Hotel Kartika Graha Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi

yang berguna bagi perusahaan dalam melakukan kebijakan dan strategi

pemasaran yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan

penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan kualitas pelayanan

dan kepuasan konsumen.


