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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan selalu menjalani aktivitas bisnisnya untuk dapat 

memberikan nilai terbaik bagi perusahaan dalam rangka pertumbuhan dan 

keselamatan. Konsumen sangat penting bagi kesuksesan sebuah perusahaan. 

Setiap perusahaan berusaha menyusun strategi untuk menarik konsumen agar 

mereka menjadi pelanggan yang puas. 

Kebutuhan konsumen atau pelanggan menjadi suatu hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan dan dipuaskan oleh produsen atau penyedia jasa. 

Para penyedia produk ataupun jasa harus memperhatikan perubahan 

kebutuhan pelanggan. Para penyedia produk berupaya memenangkan 

persaingan dari para kompetitornya dengan mengimplementasikan suatu 

strategi bisnis yang tepat. Tujuannya adalah untuk menciptakan brand image 

yang mendalam bagi produk dan jasa pelayanan yang ditawarkan produsen.  

Kepuasan pelanggan menjadi suatu sasaran strategis agar perusahaan 

dapat tumbuh dan berkembang serta tetap eksis dalam menghadapi perubahan 

persaingan yang ketat ini.Dalam dunia bisnis, kepuasan pelanggan merupakan 

elemen penting dan menentukan dalam mempertahankan maupun 

menumbuhkembangkan perusahaan, demikian pula dengan bisnis perhotelan 

di Kota Surakarta.  
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Kemajuan dan perkembangan Kota Surakarta yang semakin baik, dan 

semakin meningkatnya investasi serta wisatawan domestik dan luar negeri 

menjadikan bisnis perhotelan semakin maju. Hal ini tidak saja menimbulkan 

persaingan di antara banyaknya jumlah hotel-hotel berbintang baru serta 

apartemen yang akan menjadi pesaing di antara hotel-hotel berbintang yang 

sudah ada dan berbagai hotel menengah maupun melati yang ada saat ini. 

Untuk mengatasi hal ini, maka peningkatan kepuasan pelanggan melalui 

peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama. 

Hotel Lor In memiliki tujuan dan sasaran berorientasi pada konsumen, 

dengan penekanan pada pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen 

sebagai upaya peningkatan pemberian pelayanan terbaik kepada pengguna 

jasa hotel. Dalam proses pemberian jasa ini akan banyak terjadi kontak 

langsung (direct contact) dengan konsumen dan pada kesempatan tersebut 

terbuka kesempatan untuk menawarkan berbagai atribut produk dan jasa lain 

yang dimiliki oleh Hotel Lor In. Di sisi lain, konsumen juga dapat memiliki 

harapan tersendiri agar terpenuhi kebutuhannya dan selalu memberikan 

penilaian mengenai kinerja serta atribut yang diterima atau dirasakan apakah 

sudah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya ataukah belum/ 

Industri perhotelan yang berhasil dalam perannya di pasar adalah hotel-

hotel yang menekankan strategi pemasarannya pada pelayanan konsumen 

(customer service) yang dapat memberikan kepuasan konsumen (customer 

satisfaction). Kepuasan konsumen diartikan sebagai suatu fungsi harapan pra 

pembelian dan kinerja yang dirasakan pasca pembelian. Melihat persaingan 
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yang cukup ketat maka diperlukan strategi pemasaran yang tepat berdasarkan 

pada kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, sangatlah perlu diketahui 

bagaimana tanggapan konsumen terhadap kualitas pelayanan dan pengaruhnya 

terhadap kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa penginapan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian mengambil judul: “Analisis 

Kualitas Pelayanan kepada kepuasan pelanggan jasa penginapan (Studi 

empiris pada Hoel Lor In Solo)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan yang signifikan antara kualitas pelayanan yang diterima 

pelanggan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan pelanggan jasa 

penginapan? 

2. Apakah dimensi service quality yang terdiri dari reliability, 

responsiveness, confidence, emphaty dan tangibles berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan jasa penginapan? 

3. Dari kelima dimensi service quality tersebut, dimensi manakah yang 

paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa 

penginapan? 
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C. Pembatasan Masalah 

1. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan jasa penginapan adalah 

kualitas pelayanan yang memiliki 5 dimensi, yaitu : 

a. Reliability; 

b. Responsiveness; 

c. Confidence; 

d. Emphaty; 

e. Tangibles. 

2. Kepuasan Pelanggan jasa penginapan yang imaksudkan dalam penelitian 

ini aalah pelanggan Hotel Lor In Solo. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap pelanggan jasa penginapan Hotel Lor In Solo. Secara 

spesifik tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis perbedaan antara kualitas pelayanan yang dirasakan 

pelanggan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan pelanggan jasa 

penginapan. 

2. Menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan yang meliputi 

reliability, responsiveness, confidence, emphaty dan tangibles terhadap 

kepuasan pelanggan jasa penginapan. 
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3. Menganalisis dimensi kualitas pelayanan yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa penginapan 

Hotel Lor In Solo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu ekonomi khususnya 

teori tentang kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan; 

2. Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk melakukan penilaian 

dimensi kualitas pelayanan sebagai masukan kepada pengelola jasa 

penginapan; 

3. Memberi masukan pada pihak manajemen hotel pengaruh untuk 

memperhatikan dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari reliability, 

responsiveness, confidence, emphaty dan tangibles dalam memenuhi 

harapan para pelanggan jasa penginapan; 

4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi 

penelitian lain untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 


