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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepuasan pelanggan dapat dilihat dari perasaan senang atau kecewa 

pelanggan dalam mengkonsumsi barang atau jasa sesuai yang diharapkan 

(Kotler dan Keller, 2009). Apabila pelanggan merasa puas terhadap barang 

atau jasa yang diberikan, maka akan menimbulkan peningkatan kesetiaan 

pelanggan sehingga pelanggan akan tetap menggunakan barang atau jasa dari 

perusahaan tersebut. Menurut Anderson et al (1994) pelanggan yang puas 

akan timbul kesetiaan pada suatu barang atau jasa. Dengan begitu setiap 

perusahaan harus mempertahankan kepuasan pelanggan. Untuk mewujudkan 

dan mempertahankan kepuasan pelanggan, perusahaan jasa dapat melakukan 

empat hal yaitu mengidentifikasi siapa pelanggannya, memahami tingkat 

harapan pelanggan atas kualitas, memahami strategi kualitas layanan 

pelanggan, dan memahami siklus pengukuran dan umpan balik dari kepuasan 

pelanggan (Tjiptono,2008). 

Kepuasan pelanggan merupakan faktor terpenting dalam suatu 

perusahaan. Memberikan kepuasan pelanggan akan berdampak positif bagi 

sebuah perusahaan, pelanggan merasa puas maka mereka akan bersedia 

merekomendasikan kepada orang lain (Tjiptono, 2000). Kepuasan pelanggan 

itu sendiri merupakan tanggapan emosional pada evaluasi terhadap 

pengalaman konsumsi produk atau jasa (Habib, 2011). Meningkatnya 

kepuasan pelanggan, akan meningkatkan pula kecenderungan pelanggan 
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untuk kembali menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. 

Untuk tetap bertahan di dunia bisnis maka sebuah perusahaan harus mampu 

menetapkan strategi dan teknik yang tepat. Langkah untuk menempatkan 

sebuah perusahaan jasa agar lebih unggul salah satunya harus dapat 

menyediakan jasa  yang berkualitas.  

Kualitas pelayanan merupakan suatu produk dalam suatu perusahaan 

jasa untuk menarik minat pengguna jasa. Pentingnya pelayanan dalam suatu 

perusahaan sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan (Widyarto et 

al, 2012). Kualitas pelayanan sebagai usaha untuk mewujudkan kenyamanan 

terhadap pelanggan agar pelanggan merasa mempunyai nilai yang lebih dari 

yang diharapkan. Oleh sebab itu pentingnya pelayanan pelanggan secara 

lebih matang melalui kualitas pelayanan, karena semakin disadari kini 

pelayanan merupakan aspek yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan 

bisnis dan memenangkan persaingan (Tjiptono, 2004). Semakin kualitas 

pelayanan yang diberikan dengan baik maka pelanggan akan merasa puas. 

Menurut Kotler dan Keller (2002) bila kualitas layanan suatu jasa baik, maka 

pelanggan akan puas, tetapi bila sebaliknya kualitas layanan yang tidak 

sesuai dengan harapan, pelanggan tidak akan puas dan mempengaruhi sikap 

pelanggan pada masa mendatang. 

Selain kualitas pelayanan, harga juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan karena dengan penetapan harga yang 

tepat dan sesuai dengan pelayanan dan kinerja yang ditawarkan oleh 

perusahaan dapat menciptakan kepuasan pelanggan (M. Catur & Poernomo, 
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2017). Apabila perusahaan dengan layanan yang sama namun dengan harga 

yang berbeda maka pelanggan akan cenderung memilih barang atau jasa 

dengan harga yang lebih terjangkau. Menurut Lupiyoadi (2001) menyatakan 

bahwa suatu jasa yang mempunyai layanan yang sama tetapi menetapkan 

harga yang relatif terjangkau akan memberikan nilai kepuasan yang lebih 

tinggi kepada pelanggan. Oleh karena itu harga bisa menjadi tolak ukur 

pelanggan terhadap suatu barang atau jasa, jika harga yang diberikan sesuai 

dengan yang diberikan kepada pelanggan akan semakin tinggi kepuasan 

pelanggan. Bagi perusahaan penetapan harga merupakan cara untuk 

membedakan penawarannya  dari para pesaing (Hasan, 2013).  

Harga merupakan hal penting yang menjadi pertimbangan pelanggan. 

Karena harga memainkan peranan yang penting dalam mengkomunikasikan 

suatu layanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Dengan kesediaan 

petunjuk-petunjuk yang bersifat nyata, pelanggan mengasosiasikan harga 

yang tinggi dengan tingkat kinerja yang diberikan oleh perusahaan akan 

tinggi pula. Tetapi jika harga yang ditetapkan tinggi dengan kinerja yang 

rendah maka kemungkinan besar pelanggan akan berpindah ke perusahaan 

yang lain dan akan merugikan perusahaan tersebut (Best et al, 2001). 

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu Dias Widyarto et al 

(2012) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dan harga berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian selanjutnya dari Gulla et al (2015) 

menyatakan bahwa harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan pada Hotel Manado Grace Inn. Yopi Alexander (2010) 
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menyatakan bahwa kualitas pelayanan jasa penginapan berpengaruh terhadap 

tingkat kepuasan pelanggan pada hotel Arinas Di Bandar Lampung. 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti tertarik 

melakukan pra riset yang bertempat di Hotel Kusuma Agrowisata Batu. 

Peneliti mewawancari pelanggan yang menginap di untuk kedua kalinya di 

hotel tersebut, dari hasil wawancara 20 pelanggan, 15 pelanggan menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan adalah nomor satu yang wajib dipertimbangkan 

yang kedua yaitu harga. Dari 15 orang menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

di Hotel Kusuma Agrowisata Batu sudah cukup baik sehingga pelanggan 

kembali lagi untuk menginap di hotel tersebut. Sedangkan 11 orang tersebut 

menyatakan bahwa Kusuma Agrowisata Hotel Batu memiliki harga yang 

sesuai dengan daya beli pelanggan dengan layanan dan fasilitas yang 

diberikan. 

Perkembangan  jaman  yang  semakin  maju  berdampak  pada 

perkembangan jenis  usaha  dan  bisnis  yang  terus  berkembang  salah  

satunya  yaitu  perusahaan  yang bergerak  di  bidang  jasa  yaitu  bisnis  

perhotelan.  Perkembangan  pembangunan  hotel khususnya  di  Kota Batu  

menyebabkan  persaingan  yang  semakin  ketat.  Pada  situasi  seperti ini 

pelanggan dituntut untuk bisa memilih jasa penginapan  yang tepat, karena 

sering kali layanan jasa yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan yang 

diinginkan oleh pelanggan.  Wisatawan  yang  datang  ke  Kota Bati  akan  

lebih  selektif  untuk  memilih  hotel yang mempunyai kualitas pelayanan 

yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan harapan. 
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Di Kota Batu dan Kota Malang perkembangan hotel mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Dari hotel berbintang 1 sampai berbintang 5 

banyak bermunculan sehingga pelanggan dapat memilih penginapan yang 

dirasa cocok dengannya. Hotel-hotel tersebut memiliki desain dan konsep 

sendiri yang dapat memanjakan pelanggan yang datang untuk menginap. Di 

Kota Batu memiliki jumlah hotel yang banyak berdasarkan bintang dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Data Hotel Berbintang 1-5 di Kota Batu 

Hotel Bintang Jumlah Hotel 

Bintang 1 1 

Bintang 2 6 

Bintang 3 14 

Bintang 4 9 

Bintang 5 2 

Sumber: wikipedia.id(2018) 

Dari data hotel berbintang tersebut salah satunya adalah Hotel 

Kusuma Agrowisata Batu. Hotel Kusuma Agrowisata merupakan salah satu 

hotel berbintang empat di kota Batu. Hotel ini memiliki area yang sangat luas 

(17 ha), sejuk, nyaman dengan alamnya yang indah dan tenang. Selain itu 

Hotel Kusuma Agrowisata salah satunya hotel di Jawa Timur yang 

menawarkan aspek agrowisata, hotel ini memfasilitasi konsumen yang 

menginap untuk berwisata petik buah dan wisata petik sayuran hidroponik. 

Pengunjung yang mayoritas warga perkotaan, sehingga tidaklah 

mengherankan jika hotel ini dijadikan pilihan para wisatawan untuk istirahat 

dan berlibur. Dalam 7 tahun terakhir Hotel Kusuma Agrowisata mengalami 
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naik turun pengunjung hotel. Hal tersebut dapat dilihat data pengunjung 

Hotel yang didapat, berikut data pengunjung dari tahun 2011-2018 : 

 

Sumber : www.kusuma-hotel.com 

Gambar 1.1 Grafik Pelanggan di Hotel Kusuma Agrowisata  

Pada  grafik 1.1 dapat  dilihat  bahwa  dari  tahun  2011  sampai 

dengan  2018  pada setiap tahunnya pelanggan yang menginap di Hotel 

Kusuma Agrowisata Batu mengalami penurunan. Penurunan  yang  terjadi  

tercermin  dari  adanya  perubahan  perilaku  konsumen  karena adanya  

ketidakpuasan  pelanggan.  Hal  ini  merupakan  tantangan  Hotel Kusuma 

Agrowisata Batu agar bisa meningkatkan kepuasan bagi pelanggan yang 

menginap. 

Ketidakpuasan pelanggan Hotel Kusuma Agrowisata Batu dapat 

dilihat dari guest comment yang diisi oleh pelanggan mengenai layanan 

yang diberikan Hotel Kusuma Agrowisata Batu yaitu fasilitas kamar tidak 

lengkap, pelayanan room service yang lama, area breakfast yang jauh,AC  
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yang kurang berfungsi  dengan  baik  dan  kurangnya  ketanggapan  

karyawan  terhadap  masalah tersebut. Hal   tersebut   hendaknya 

diperhatikan oleh pihak hotel untuk dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan hotel. 

Berdasarkan latar belakang serta data yang telah dipaparkan di 

atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi 

pada pelanggan Hotel Kusuma Agrowisata Batu)”. 

B. Rumusan Masalah 

  Hotel Kusuma Agrowisata meberikan layanan yang kurang baik dan 

harga yang diberikan tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan sehingga 

kepuasan pelanggan akan menurun. Berdasarkan masalah yang telah 

dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan  

Hotel Kusuma Agrowisata Batu? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan  Hotel Kusuma 

Agrowisata Batu? 

3. Variabel manakah yang berpengaruh dominan antara kualitas pelayanan 

dan harga terhadap kepuasan pelanggan Hotel Kusuma Agrowisata 

Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian yang 

ingin dicapai yaitu : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas layanan berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan Hotel Kusuma Agrowisata Batu. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis harga berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan Hotel Kusuma Agrowisata Batu. 

3. Untuk mengetahui variabel yang dominan diantara kualitas pelayanan 

dan harga yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Hotel 

Kusuma Agrowisata Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

 Dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan pada Marketing Hotel Kusuma Agrowisata Batu dalam 

menentukan faktor kepuasan pelanggan berkaitan dengan kualitas 

pelayanan dan harga agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta 

mempertahankan pelanggan untuk setia menginap di Hotel Kusuma 

Agrowisata Batu.  

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Penelitian ini berguna untuk mencari solusi terhadap permasalahan 

perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan pada kota Batu,  

selanjutnya untuk menjadi bahan referensi dan bahan acuan. Untuk 

penelitian serupa atau penelitian yang lain di masa yang akan datang, 

khususnya yang berhubungan dengan kualitas layanan dan harga 

terhadap kepuasan pelanggan. 

 


