
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma baru dalam pengelolaan sebuah hotel adalah

merubah visi ke arah pelayanan yang baik pada pelanggan. Persaingan antar 

Hotel dalam industri hotel nampaknya semakin meningkat, sehingga

manajemen sebuah hotel harus di evaluasi kembali. Pengelolaan Hotel

mestinya di ikuti dengan panawaran pelayanan yang simpatik bagi para

pengguna jasa hotel harus terus ditingkatkan. Juga tidak kalah penting adalah 

fasilitas, harga dan kemungkinan promosi dari pengelolaan hotel mendapat 

perhatian yang memadai.

Keberhasilan sebuah bisnis perhotelan dalam meraih kepuasan

pengguna jasanya pada tahap awal ditentukan antara lain oleh keunggulan

produknya, oleh karena sebagian besar produknya berupa jasa maka

keberhasilan itu hanya dapat dipertahankan dan dikembangkan oleh sikap

manusianya yang disebut sikap melaksanakan service excellence (pelayanan

unggul) kepada para pelanggan di Hotel tersebut. Telah terbukti di negara-

negara maju bahwa untuk memuaskan para pelanggan dapa t dilakukan melalui 

service excellence. Service excellence yaitu bagaimana cara para karyawan

atau sumberdaya manusia pada institusi tersebut melayani para pelanggan

sehingga mereka mempunyai kesan yang positif terhadap institusi tersebut 

(Fandy, 1996:146). Service excellence identik dengan sikap baik atau behavior 



dalam memandu layanan. Akibatnya para pelanggan akan merasa puas dan 

terus menggunakan jasa hotel tersebut, tetapi yang lebih penting lagi yaitu

penyampaian dari mulut ke mulut mengenai service excellence suatu bisnis 

hotel atau institusi itu dan sebagai akibatnya volume jasa layanan atau usaha 

lembaga tersebut akan meningkat.

Tuntutan para pelanggan jasa hotel yang terus meningkat ini

menciptakan suatu kondisi dimana produk jasa dan fasilitas yang ditawarkan 

kepada pengguna jasa dituntut untuk menjadi yang terbaik. Karena dengan

demikian keluhan pengguna jasa dapat dieliminir. Sebagai contoh dapat dilihat 

pada fasilitas hotel disamping peningkatan fasilitas penunjang. Fasilitas ini 

dijadikan keunggulan suatu hotel terhadap hotel lain.

Dengan adanya fenomena semacam ini, maka peningkatan pelayanan 

tidak lagi akan bertumpu pada produk dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu 

hotel, melainkan terletak pada pelayanan (service) yang diberikan. Dengan

adanya perkembangan tingkat kritis dalam memilih hotel yang semakin baik 

akan membuat pengguna jasa menjadi lebih kritis dan makin pintar

membandingkan pelayanan suatu hotel dengan hotel lainnya dan berpikir 

jangka panjang dalam menggunakan jasa hotel. Demikian juga dengan harga 

dan lokasi hotel, ini juga merupakan indikator. Harga yang bersaing dan lokasi 

yang strategis tempaknya sebagai alternatif pemilihan para pengguna jasa 

hotel sebagai tempat persinggahannya. Pentingnya faktor pelayanan memang 

sudah tidak dapat ditawar lagi oleh industri hotel, karena pelayanan memang 

sudah tidak dapat ditawar lagi oleh industri hotel, karena pelayanan kepada 



para pengguna menjadi dasar dari bisnis ini dimana merupakan bisnis

pelayanan (service). Atas dasar latar belakang tersebut maka penelitian

tentang pengaruhnya indikator atau atribut yang relevan bagi loyalitas

konsumen pada sebuah hotel, maka penulis melakukan penelitian dengan

judul : “PENGARUH  HARGA, FASILITAS, PELAYANAN DAN LOKASI 

TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA HOTEL AGAS

INTERNASIONAL SURAKARTA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan

masalah  dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara harga, fasilitas, pelayanan dan lokasi

terhadap loyalitas konsumen pa da Hotel Agas Internasional Surakarta, 

baik secara parsial maupun serentak?

2. Variabel apakah yang paling dominan berpengaruh signifikan terhadap

loyalitas konsumen pada Hotel Agas Internasional Surakarta?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis ingin membatasi permasalahan adalah

sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian yang meliputi: harga, fasilitas, 

pelayanan dan lokasi Hotel Agas Internasional Surakarta



2. Responden yang diteliti adalah responden yang pernah menginap di Hotel 

Agas Internasional Surakarta.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh harga, fasilitas, pelayanan dan lokasi

terhadap loyalitas konsumen baik secara parsial maupun bersama-sama

pada Hotel Agas Internasional Surakarta.

2. Untuk menganalisis atribut yang paling dominan berpengaruh secara

signifikan terhadap loyalitas konsumen pada Hotel Agas Internasional

Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Merupakan sumber informasi bagi para pengguna jasa, berkaitan dengan 

ada nya service excellence dari Hotel Agas Internasional Surakarta.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi Hotel Agas Internasional Surakarta dan pihak terkait dalam upaya 

menyempurnakan pelayanannya kepada pengguna jasa.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan

kepada peneliti selanjutnya guna pengembangan lebih lanjut.

4. Dapat menambah khasanah bacaan yang berhubungan dengan bidang

pemasaran khususnya kepuasan pelanggan.



F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan penganalisaan, secara sistematis 

penulisan skripsi penulis kemukakan sebagai berikut:

      BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan

sistematika penyusunan skripsi.

      BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian pemasaran, pengertian 

jasa, pemasaran jasa, bauran pemasaran jasa, pengertian kualitas 

pelayanan unggul, pengertian perilaku konsumen, model dan

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, model keputusan

pembelian konsumen, konsep kualitas jasa, harapan

pelanggan/konsumen, kepuasan pelanggan/konsumen, dimensi

kualitas jasa, kerangka pemikiran dan hipotesis.

        BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang jenis penelitian, populasi dan

sampel, variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

        BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum Hotel Agas

Internasional Surakarta, analisis data, analisis diskriptif dan

pembahasan.



      BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.


