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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat penggunaan suatu produk, konsumen akan selalu mencari yang lebih 

praktis dalam penggunaan maupun dalam penyimpanannya. Seiring dengan 

berjalannya waktu, suatu produk akan selalu mengalami inovasi-inovasi sesuai 

dengan kebutuhan pelanggannya. Keberhasilan industri dalam menghadapi 

persaingan ditentukan oleh keberhasilan industri tersebut dalam merancang dan 

mengembangkan produk baru yang sesuai dengan keinginan konsumen dan 

kecepatan industri tersebut dalam merespon perubahan keinginan tersebut. 

Pada saat industri 4.0 dimulai, setiap perusahaan yang bergerak dalam 

bidang perhotelan dihadapkan pada tingkat persaingan yang semakin ketat 

dengan perubahan-perubahan yang semakin cepat. Peningkatan ini menuntut 

setiap perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta berusahan untuk memenuhi harapan konsumen dengan berbagai 

cara yang inovatif dari pada yang dilakukan oleh para pesaingnya. 

Tuntutan konsumen yang selalu meningkat dan terus berkembang sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang 

mengakibatkan cepatnya perubahan selera konsumen terhadap suatu produk. 

Meningkatnya kebutuhan konsumen, maka akan semakin banyak jenis produk 

yang dikembangkan untuk memenuhi segmentasi pasar sehingga tingkat 

persaingan di pasar terus meningkat. Kondisi ini mengharuskan perusahaan 
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untuk selalu berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk mereka 

agar kepuasan konsumen selalu terpenuhi karena kepuasan konsumen merupakan 

salah satu faktor utama dalam mementukan daya saing bagi setiap industri. 

Sebagai langkah awal dalam melakukan pengembangan itu, perusahaan 

terlebih dahulu melakukan pengamatan untuk mengetahui hal-hal apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen dari produk yang mereka tawarkan. 

Suara-suara konsumen tersebut akan dihubungkan dengan beberapa respon 

teknis sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi keinginan konsumen, 

dengan demikian target dalam pengembangan produk akan lebih optimal. 

Untuk selalu bertahan dalam lingkungan persaingan yang ketat, maka para 

pelaku bisnis perhotelan berlomba-lomba menawarkan nilai lebih yang dapat 

menarik para konsumen. Dari aneka makanan, hiburan, desain, serta fasilitas 

lainnya yang menjadi ciri khas dimata konsumen. Selain itu juga penambahan 

berbagai perlengkapan dan ornamen-ornamen untuk menunjang kenyaman para 

tamu yang berada di hotel tersebut. 

Untuk menjalankan tugas sebagai Manajer Operasional yang baik, maka 

dalam menghasilkan suatu layanan yang berkualitas, maka dibutuhkan suatu 

metode yaitu metode Quality Function Deployment (QFD). Pada tahun 1960-

1970 QFD pertama kalinya dikembangkan oleh Prof. Yoji Akao di Jepang. Pada 

awalnya QFD hanya digunakan oleh industri Jepang. Kemudian juga digunakan 

di industri Amerika, seperti pada industri General Motor, Ford, Xerox, dan 

berbagai industri lainnya. 
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Menurut (Stevenson & Choung, 2014) QFD adalah pendekatan terstruktur 

untuk memadukan suara pelanggan ke proses pengembangan produk atau jasa. 

Metode ini digunakan sebagai perencanaan layanan dan mendukung dalam 

pengembangan produk maupun jasa untuk menyediakan cara yang terstruktur 

dalam menjamin kualitas dan kepuasan konsumen demi mempertahankan 

keunggulan konpetitif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan 

konsumen diperhitungkan dalam setiap aspek proses. Mendengar dan memahami 

pelanggan adalah fitur pokok dari QFD. 

Fungsi utama hotel adalah sebagai sarana akomodasi tempat menginap 

sementara bagi para pengunjung ataupun tamu yang datang dari berbagai tempat. 

Seiring berjalannya waktu, fungsi hotel sudah bukan hanya sebagai tempat 

akomodasi menginap saja, melainkan sudah berkembang menjadi tempat 

pernikahan, pertemuan bisnis, lokakarya, seminar, dan kegiatan lainnya. 

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah di provinsi Jawa Timur 

yang pembangunan di sektor pariwisatanya berkembang dengan baik, dengan 

julukan sebagai kota bunga tidak heran jika kota ini memiliki banyak tempat 

wisata yang sudah sangat terkenal dan sering dijadikan tujuan liburan keluarga. 

Dengan fakta ini saja sudah dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung 

kekota Malang yang tentunya juga akan mempengaruhi tingkat hunian kamar 

hotel dikota Malang. Hal ini dapat dilihat pada data Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Malang berikut ini: 
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Tabel 1.1 Banyaknya Jumlah Tamu Menginap Menurut Jenis Tamu di 

Kabupaten Malang Tahun 2017 dan 2018 

Tahun 2017 2018 

Bulan Asing Domestik Jumlah Asing Domestik Jumlah 

Januari     117   43.292   43.410  569 129.375 129.944 

Februari    122   37.817   37.939  551 126.053 126.604 

Maret     193   38.751   38.944  740 134.061 134.801 

April     195   45.793   45.988  772 140.293 141.065 

Mei     439   40.300   40.739  870 110.808 111.678 

Juni     120   38.023   38.143  695 130.707 131.402 

Juli     546   48.753   49.299  1.817 145.461 147.278 

Agustus     733   38.764   39.496  1.900 132.943 134.843 

September     638   47.443   48.082  1.147 134.426 135.573 

Oktober     444   46.739   47.183  884 134.732 135.616 

November     167   43.281   43.448  578 138.718 139.296 

Desember     121   64.403   64.524  388 164.266 164.654 

Jumlah  3.836   533.359   537.194  10.911 1.621.848 1.632.754 

Sumber: Data primer 2019, diolah 

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 saja 

jumlah tamu yang menginap adalah sebanyak 537.194 orang, sedangkan pada 

tahun 2018 terjadi peningkatan lebih dari dua kali jumlah di tahun 2017 yaitu 

sebanyak 1.632.754 orang. Jika dilihat lebih teliti lagi, maka ini adalah angka 

yang bisa dibilang besar yang mana ini juga berarti adalah ada kesempatan untuk 

mencari keuntungan dari jumlah tamu yang banyak ini, baik itu tamu lokal 

ataupun tamu asing. 

Salah satu hotel unik di kota Malang adalah hotel baru yang diberi nama 

Kapal Garden Hotel Malang, hotel dengan konsep unik ini diharapkan mampu 

menarik para konsumen untuk menginap di hotel ini. Disisi lain, hotel ini juga 

tetap memerlukan sebuah pengembangan produk atau jasa baru yang bisa 

ditawarkan kepada para konsumennya.  Hotel ini sendiri merupakan salah satu 
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bagian dari unit bisnis milik Universitas Muhammadiyah Malang yang dipimpin 

oleh ibu Shinta Suryanti Amd. Par. selaku manajer hotel yang mana memiliki 

karyawan sebanyak 42 orang. Menggunakan konsep dan desain yang sangat unik, 

yaitu dengan konsep dan desain kapal laut. Tempat tidur yang dibuat menyerupai 

suasanya di dalam kapal sungguhan namun dengan kualitas dan kenyaman yang 

masih diutamakan, dengan menggunakan konsep ini maka hotel ini adalah satu-

satunya hotel dengan konsep dan desain kapal yang ada di kota Malang. 

Sejak pertama kali Kapal Garden Hotel dibuka pada tahun 2018 akhir 

hingga sekarang, sudah ada banyak konsumen yang datang dan mulai timbul 

beberapa keluhan yang berasal dari berbagai konsumen.  

Tabel 1.2 Keluhan Pelanggan Kapal Garden Hotel 

No. Keluhan Pelanggan 

1. Parkir kendaraan berbayar 

2. Lokasi parkiran yang jauh dari lobby hotel 

3. Polusi suara yang berasal dari area taman sengkaling 

4. Menu sarapan yang terbatas 

5. Tangga yang tidak aman untuk anak kecil 

6. 
Kurangnya privasi pada beberapa kamar karena dapat di akses dari 

tangga luar 

Sumber: Pihak Kapal Garden Hotel Malang, 2019 

Dari keluhan-keluhan tersebut, maka akan sangat diperlukan adanya 

penelitian lebih lanjut untuk penanganan keluhan serta untuk pengembangan 

produk selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas bagi para konsumen Kapal Garden Hotel. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pelayanan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen 

pada Kapal Garden Hotel Malang? 

2. Atribut apa yang akan diprioritaskan untuk pengembangan lebih lanjut? 

3. Respon teknis manakah yang harus diprioritaskan untuk ditingkatkan 

berdasarkan hasil penyusunan dan perhitungan House of Quality di Kapal 

Garden Hotel Malang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan yang diinginkan dan 

dibutuhkan oleh konsumen Kapal Garden Hotel 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis atribut mana yang akan 

diperioritaskan dalam pengembangan pelayanan. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis respon teknis yang harus 

diperioritaskan berdasarkan hasil dari House of Quality. 

2. Manfaat 

a. Bagi pengelola Kapal Gerden Hotel Malang, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan referensi serta informasi tambahan pada 

masa mendatang untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen 
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terhadap pelayan hotel dan produk mana yang selanjutnya harus 

dikembangkan. 

b. Bagi pihak lain dan peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa digunakan 

sebagai referensi tambahan mengenai Quality Function Deployment 

(QFD). 


