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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pekembangan persaingan bisnis di Indonesia adalah salah satu 

fenomena yang sangat menarik untuk kita simak, terlebih dengan adanya 

globalisasi dalam bidang ekonomi yang semakin membuka peluang 

pengusaha asing untuk turut berkompetisi dalam menjaring konsumen lokal. 

Dampak globalisasi menyebabkan industri jasa yang terdiri dari berbagai 

macam industri seperti industri telekomunikasi, transportasi, perbankan, dan 

perhotelan berkembang dengan cepat (Zeithaml & Bit, 2003). Perusahaan 

dalam menjalankan usahanya harus selalu mengamati perubahan perilaku 

konsumen sehingga dapat mengantisipasi perubahan perilaku tersebut, untuk 

kemudian dijadikan kajian dalam rangka memperbaiki strategi pemasarannya. 

Pada hakekatnya tujuan dari pemasaran adalah untuk mengetahui dan 

memahami sifat konsumen dengan baik sehingga produk yang ditawarkan 

dapat laku terjual. Menurut Engel et al (1994) perilaku konsumen adalah 

suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang atau jasa temasuk didalamnya proses pengambilan 

keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut.  

Industri perhotelan adalah industri jasa yang memadukan antara 

produk dan layanan. Desain bangunan, interior dan eksterior kamar hotel 

serta restoran, suasana yang tercipta di dalam kamar hotel, restoran serta 



2 
 

 

makanan dan minuman yang dijual beserta keseluruhan fasilitas yang ada 

merupakan contoh produk yang dijual. Sedangkan layanan yang dijual adalah 

keramah-tamahan dan keterampilan staff/karyawan hotel dalam melayani 

pelanggannya. Kotler dan Amstrong (2004) mendefinisikan jasa sebagai 

aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak lain yang pada 

dasarnya tanpa wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Definisi 

jasa adalah suatu kegiatan yang memilki beberapa unsur ketidak berwujudan 

(intangibility) yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau 

properti dalam kepemilikannya, dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. 

Dahulu fungsi hotel hanya sebagai tempat bermalam bagi konsumen 

yang melakukan perjalanan bisnis atau wisata dan tidak memiliki relasi di 

tempat tujuan. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi hotel mengalami 

peningkatan. Menurut Grolier Elektronik Publishing Inc. (1995) yang dikutip 

oleh Agus Sulastiyono (2006), hotel adalah usaha komersial yang 

menyediakan tempat menginap, makanan, dan pelayanan-pelayanan lain 

untuk umum. Saat ini, seringkali hotel digunakan untuk acara pernikahan, 

rapat perusahaan, launching untuk produk baru suatu perusahaan dan tak 

jarang pula hotel digunakan untuk sarana untuk berakhir pekan bagi kalangan 

masyarakat menengah atas. Para pengusaha perhotelan diharapkan tanggap 

dan memiliki respon yang cepat terhadap perubahan-perubahan ini.  

Hotel akan diminati pelanggan apabila pelayanan disukai oleh 

pelanggan, Parasuraman,et.all dalam Lupiyoadi (2001) mengemukakan 

bahwa kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan 
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antara kenyataan dan harapaan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima 

atau peroleh. Sedangkan menurut Kotler (Subihaiani,2001) kualitas layanan 

merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang 

dipersepsikan (Perceived service) dengan tingkat pelayanan yang diharapakan 

(expected value). Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu 

perusahaan, akan menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Setelah 

konsumen merasa puas dengan produk atau jasa yang diterimanya, konsumen 

akan membandingkan pelayanan yang diberikan. Apabila konsumen benar-

benar puas, mereka akan mengunjungi ulang serta memberi rekomendasi 

kepada orang lain untuk mengunjungi di tempat yang sama. Suatu perusahaan 

akan maju dan mudah diketahui konsumen apabila bertempat yang strategis, 

Menurut Murti dan Soeprihanto (1999) letak atau lokasi perusahaan sering 

disebut sebagai tempat kegiatan perusahaan melakukan kegiatan sehari-hari. 

Mayoritas dari para pengguna jasa hotel adalah mereka yang berasal dari luar 

daerah yang sedang memiliki urusan disekitar hotel itu berada baik untuk 

tujuan wisata, bisnis ataupun hanya sebagai tempat transit sementara untuk 

kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Oleh karena itu lokasi hotel yang 

strategis akan memudahkan konsumen untuk mendapatkan akses terhadap 

hotel tersebut. Kedekatan hotel dengan beberapa tempat tujuan wisata atau 

fasilitas-fasilitas umum akan menjadi nilai lebih bagi perusahaan. Menurut 

Heizer (2001) lokasi mempunyai kekuatan utuk mensukseskan ataupun 

menghancurkan strategi perusahaan. Oleh karena itu, penyedia jasa harus 

benar–benar mempertimbangkan, menyeleksi dan memilih lokasi yang 
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responsif terhadap kemungkinan perubahan ekonomi, demografis, budaya, 

persaingan, dan peraturan di masa mendatang. 

Promosi adalah proses komunikasi suatu perusahaan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan sekarang dan yang akan datang (Kotler, 2008). 

Promosi adalah mengkomunikasikan informasi antara penjual dan pembeli 

potensial atau orang lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan 

perilaku (Cannon, dkk 2009). Promosi yang dilakukan perusahaan akan 

menciptakan suatu penilaian tersendiri pada pikiran konsumen sehingga 

penilaian konsumen terhadap promosi produk secara langsung maupun tidak 

langsung akan menciptakan image terhadap suatu produk. Kotler (2005) juga 

menjelaskan bahwa aktivitas promosi merupakan usaha pemasaran yang 

memberikan berbagai upaya intensif jangka pendek untuk mendorong 

keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Seluruh kegiatan 

promosi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pembelian, tetapi tujuan 

promosi yang utama adalah memberitahukan, membujuk dan mengingatkan 

kembali konsumen terhadap sebuah produk atau jasa. 

Perusahaan harus berusaha keras untuk mempelajari dan memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dengan memahami kebutuhan, 

keinginan dan permintaan pelanggan, maka akan memberikan masukan 

penting bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran agar dapat 

menciptakan kepuasan bagi pelanggannya (Kotler dan Armstrong, 2001). 

Perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai 

tujuan utama. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya perusahaan yang 
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menyertakan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan 

misinya, iklan, maupun public relations release. Kunci utama perusahaan 

untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan 

kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa yang berkualitas 

dengan harga yang bersaing. Menurut Tse and Wilton (1988) dalam Tjiptono 

(1999), kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 

terhadap ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan 

kinerja aktual produk. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas 

peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS 

PENGARUH PELAYANAN, LOKASI, DAN PROMOSI TERHADAP 

KEPUASAN PELANGGAN DI D’EMMERICK SALATIGA ECO 

PARK HOTEL, CONVENTATION DAN CAMPING GROUND” 

 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan? 

2. Apakah lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan? 

3. Apakah promosi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan? 
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4. Apakah pelayanan, lokasi, dan promosi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan, maka penelitian ini 

bertujuan : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh lokasi terhadap kepuasan 

pelanggan. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh promosi terhadap kepuasan 

pelanggan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

berkaitan yaitu: 

1. Bagi perusahaan, dengan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan 

pertimbangan untuk mengadakan evaluasi dalam meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 

2. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan bagi para peneliti yang akan 

mengadakan penelitian lebih mendalam tentang kepuasan palanggan dan 

factor-faktor yang mempengaruhinya di bidang jasa. 
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3. Bagi konsumen dan pembaca, sebagai sumbangan pustaka dan bahan 

tambahan pengetahuan mengenai kegiatan pemasaran khususnya tentang 

kepuasan pelanggan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TUJUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori dan bahasan-bahasan 

hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat deskripsi tentang bagaimana penelitian dilakukan 

secara operasional, variabel penelitian dan definisi operasional, 

penetuan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil 

penelitian yang di dapat serta saran-saran terhadap hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

 

 


