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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pariwisata saat ini telah menjadi penyumbang terbesar kelima bagi 

devisa negara setelah kelapa sawit, batu bara, gas, dan minyak. Pertumbuhan 

sektor pariwisata diikuti oleh meningkatnya permintaan akan jasa Hotel. 

Namun karena minat terhadap bisnis jasa hotel selalu tinggi, maka tingkat 

permintaan terhadap jasa hotel meningkat akibat kemajuan-kemajuan di sektor 

pariwisata. Kota Surakarta yang berada di Provinsi Jawa Tengah merupakan 

salah satu kota yang saat ini semakin pesat pertumbuhan sektor pariwisata di 

perhotelan, semakin banyak yang mendirikan Hotel di Kota Surakarta.  

Menurut M. Saleh (2013), strategi pemasaran yang baik dalam bisnis 

hotel merupakan kepentingan utama dalam perusahaan agar terciptanya 

kelangsungan bisnis. Para pendatang baru atau saingan baru biasanya akan 

mendirikan kualitas layanan, citra hotel yang memiliki daya tarik lebih baik dari 

kompetitor yang ada. Inilah sebabnya sebuah hotel harus selalu 

mengembangkan strategi pemasaran sejalan dengan perkembangan atau 

perubahan yang terjadi baik bersifat eksternal maupun internal.  

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu faktor strategi 

dalam pembangunan nasional, sehingga sektor ini dapat menjadi sektor andalan 

para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut Laura 
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Tjokrowibowo (2013), saat ini hotel memiliki peranan penting dan sangat 

diperlukan sebagai tempat menginap, pertemuan penting, atau bahkan sebagai 

tempat diselenggarakan acara. Perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan 

harus dapat berkompetisi untuk menguasai pangsa pasar yang ada, yaitu dengan 

cara membuat perencanaan pemasaran yang baik demi mendapatkan citra 

perusahaan yang positif di benak konsumen. Salah satu cara yang dilakukan 

yaitu dengan menciptakan citra perusahaan yang baik dibenak konsumen. 

Permasalahan yang saat ini terjadi yaitu konsumen cenderung melihat layanan 

jasa yang mereka tahu dan cenderung melihat hotel yang baru saja didirikan 

sehingga melupakan hotel yang sudah lama berdiri. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014:233), citra merek adalah 

keyakinan konsumen terhadap suatu merek tertentu. Citra menunjukan kesan 

suatu objek terhadap objek lain yang terbentuk dengan memproses informasi 

setiap waktu dari berbagai sumber terpecaya. Citra dapat diartikan sebagai 

kesan atau perasaan dari seseorang terhadap perusahaan. Kesan yang dengan 

sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang atau organisasi. Citra yang baik 

dimata pelanggan akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan 

terhadap perusahaan tersebut. 

Selain menciptakan citra perusahaan, Hotel juga perlu memikirkan 

kualitas layanan yang diberikan. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh banyak 

hal diantaranya adalah kualitas pelayanan. Menurut Tjiptono (2014), kualitas 

pelayanan adalah usaha dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan 
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dan menetapkan penyampaian kualitas layanan tersebut sesuai dengan harapan 

pelanggan. Sedangkan menurut  Mauludin (2013:67), kualitas pelayanan adalah 

seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan pelanggan atas 

pelayanan yang mereka peroleh.  

Menurut Tjiptono (2014) terdapat lima dimensi kualitas pelayanan, 

antara lain bukti fisik (tangibles), kehandalan (realibility), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Jadi tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap pelayanan suatu perusahaan dapat dilihat dari 

kepuasan pelanggan terhadap kelima dimensi layanan yang ditawarkan 

perusahaan. Masyarakat juga lebih selektif dalam menentukan Hotel yang akan 

digunakan. Selain dalam hal citra perusahaan, dan kualitas layanan terdapat 

juga lingkungan fisik (servicescape) yang menjadi faktor penting bagi 

konsumen untuk dapat menentukan pelayanan jasa yang akan mereka kunjungi. 

Karena dengan adanya lingkungan fisik yang baik akan memudahkan 

perusahaan dalam proses penyampaian informasi dan pelayanan sehingga lebih 

selektif dan efisien, sehingga konsumen merasa nyaman dengan kondisi yang 

ada di lokasi tersebut. 

Servicescape (lingkungan fisik) yang unik dan berbeda dari kompetitor 

diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. 

Selain itu Servicescape (lingkungan fisik) dapat digunakan oleh penyedia jasa 

untuk membedakan perusahaannya dari pesaing. Hubungan servicescape 
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dengan kepuasan konsumen sangat erat, karena konsep servicescape sangat 

mempengaruhi persepsi konsumen sehingga dapat membuat konsumen puas. 

Menurut Lupiyoadi (2013:120), servicescape adalah lingkungan tempat 

penyampaian jasa tersebut berada. Menurut Zeithaml  dan  Bitner  (2013:296)  

,  terdapat tiga dimensi pembentuk servicescape yang terdiri dari kondisi 

sekitar, ruang dan fungsi, serta tanda, simbol, dan artefak. Servicescape sebagai 

salah satu cara untuk bersaing dengan hotel lain. Dengan adanya servicescape 

diharapkan pihak hotel dapat memberikan kualitas layanan yang baik bagi 

konsumen. Dengan memberikan dan meningkatkan kualitas layanan yang baik 

maka kepuasan konsumen juga akan meningkat, serta dapat memberi nilai 

tambah bagi hotel tersebut dimana akan meningkatkan loyalitas konsumen 

untuk kembali lagi menginap di hotel tersebut. 

Selain itu, servicescape dapat mempengaruhi pilihan pelanggan, 

ekspetasi pelanggan, kepuasan pelanggan dari perilaku lainnya. Terciptanya 

kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

hubungan antara perusahaan dan konsumennya menjadi harmonis, 

memungkinkan konsumen untuk kembali menginap  di hotel tersebut, dan 

terciptanya loyalitas konsumen, dan dapat memberikan rekomendasi dari mulut 

ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan pihak Hotel. Menurut Kotler 

dan Keller (2016:153), kepuasan adalah perasaan seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja suatu produk atau jasadengan harapannya.  
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Menurut Daryanto dan Setyobudi (2014: 43) mengatakan kepuasan 

konsumen adalah penilaian yang diberikan oleh konsumen setelah 

menggunakan produk atau jasanya dimana harapan dan kebutuhan konsumen 

terpenuhi. Sedangkan menurut Tse dan Wilton dalam Tjiptono (2014) kepuasan 

dan ketidakpuasan adalah respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara 

keinginan yang dimiliki dengan manfaat produk yang dirasakan setelah 

pemakaiannya, dan terdapat empat metode dalam mengukur kepuasan 

konsumen yaitu melalui sistem keluhan, ghost shopping, lost customer 

analysis, dan survei kepuasan pelanggan. 

Pelayanan jasa yang dirasa unggul bagi konsumennya yaitu dalam 

pemenuhannya dapat menciptakan suatu kepuasan, karena kepuasan yang 

dirasakan merupakan tercapainya harapan konsumen terhadap jasa perusahaan 

tersebut, namun berbanding terbalik jika konsumen yang tidak puas, hal 

tersebut menjadikan perusahaan mendapat citra buruk dari rekomendasi negatif 

yang disebarkan oleh konsumen yang telah menggunakan jasa suatu perusahaan 

sebagai akibat ketidakpuasan. Konsumen yang kurang puas dengan layanan 

jasa akan beralih untuk mencari pelayanan jasa yang dianggap lebih baik. 

Intensitas persaingan dan jumlah pesaing membuat perusahaan harus 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen dan berusaha memenuhi 

harapan konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang lebih baik 

daripada yang dilakukan para pesaing.  
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Menurut Birhanu Urge (2017), kepuasan pelanggan adalah faktor 

penentu dalam kunci keberhasilan dalam setiap usaha, industri hotel di Negara 

berkembang harus dapat bersaing dan dapat memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada pelanggan lokal maupun internasional karena pelanggan 

saat ini lebih sering mencari informasi melalui majalah, jurnal, internet untuk 

melihat review atau komentar para pelanggan. Kepuasan konsumen bisa di 

artikan sebagai penyeimbangan harapan pelanggan terhadap persepsi dari 

layanan yang diberikan oleh perusahaan.  

Menurut Kotler (2012), harapan dan persepsi, kepuasan pelanggan dan 

kualitas layanan adalah variabel yang paling signifikan dalam literatur. Kualitas 

layanan yang diharapkan mengacu pada harapan pelanggan terkait layanan dan 

fitur yang pelanggan inginkan sehingga dapat terciptanya kepuasan. Kejenuhan 

pasar dan meningkatnya persaingan di industri manajemen hotel telah semakin 

meningkatkan pentingnya kualitas layanan terutama dalam bisnis hotel. Upaya 

hotel untuk membedakan diri dari saingan mereka telah menjadi faktor yang 

penting untuk kepuasan pelanggan dan kualitas layanan yang semakin baik. 

Memberikan layanan yang lebih berkualitas dalam bisnis hotel mengacu pada 

memaksimalkan nilai yang diberikan konsumen.  

Hotel Asia Group Surakarta merupakan hotel yang memiliki beberapa 

cabang yaitu Hotel Bintang Surakarta, Hotel Bintang Tawangmangu, dan Hotel 

Grand bintang Tawangmangu. Hotel tersebut menjanjikan kualitas jasa yang 

baik. Tidak hanya berfokus pada kualitas jasa saja, di dalam memuaskan 
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konsumennya Hotel Asia Group Surakarta juga memprioritaskan penyediaan 

fasilitas di dalam melayani tamu-tamu yang menginap di Hotel Asia Group 

Surakarta. Akan tetapi terdapat beberapa aspek yang masih belum optimal dan 

harus dibenahi dalam menciptakan kepuasan konsumen. Masalah yang 

dihadapi oleh Hotel Asia saat ini masih terdapat beberapa konsumen yang tidak 

puas akan pelayanan yang diberikan oleh hotel. Konsumen yang tidak puas 

dengan layanan telah memberikan keluhan kepada Manager Hotel Asia Group. 

Dalam perindustrian jasa, kualitas layanan, citra perusahaan, dan lingkungan 

fisik memainkan peranan penting bagi perusahaan untuk mencapai 

keberhasilan. Menurut Forozia,dkk (2013), sangat penting bagi pengelola hotel 

untuk mempertimbangkan apa saja yang konsumen butuhkan. Menurut Kotler 

(2014), mengemukakan bahwa “Konsumen yang puas akan membuat karyawan 

puas sehingga menghasilkan layanan yang lebih baik dan bisnis yang akan 

menghasilkan tingkat keuntungan yang besar”. 

Hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat untuk 

menginap, memberikan makanan & minuman, dan pelayanan-pelayanan lain 

untuk umum. Pengelolaan hotel memiliki tujuan yang mengarah pada kepuasan 

konsumen, dimana akan menciptakan konsumen dengan persepsi positif agar 

menciptakan loyalitas konsumen. Pengukuran terhadap mutu pelayanan tidak 

hanya untuk menentukan pelayanan yang akan konsumen terima, namun harus 

dapat mengidentifikasikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen 

hotel,sehingga dapat menciptakan kepuasan konsumen. Perusahaan tidak dapat 
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menilai mutu pelayanan mereka sendiri, melainkan harus melalui penilaian dan 

tanggapan dari konsumen.  

Penelitian ini berupaya mengkaji pengaruh brand image, service quality, dan 

servicescape terhadap customer satisfaction pada Hotel Asia Group di 

Surakarta, dimana sejak berdirinya hotel tersebut belum pernah mengadakan 

penelitian mengenai pengaruh brand image, service quality, dan servicescape 

terhadap customer satisfaction. Pihak hotel memerlukan hal-hal penting dalam 

upaya meningkatkan kualitas layanan, citra merek, dan lingkungan fisik pada 

hotel tersebut dalam rangka mencapai kepuasan konsumen. Oleh karena itu, 

sangat menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Brand 

Image, Service Quality, dan Servicescape terhadap Customer Satisfaction 

Hotel Asia Group di Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

1. Apakah brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer 

satisfaction di Hotel Asia Group Surakarta? 

2. Apakah service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

customer satisfaction di Hotel Asia Group Surakarta? 

3. Apakah servicescape berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer 

satisfaction di Hotel Asia Group Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh brand image, 

service quality, dan servicescape terhadap customer satisfaction pada Hotel Asia 

Group di Surakarta Sedangkan secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh brand image terhadap 

customer satisfaction di Hotel Asia Group. 

2. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh service quality  terhadap 

customer satisfaction di Hotel Asia Group. 

3. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh servicescape terhadap 

customer satisfaction di Hotel Asia Group. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang 

berkepentingan, manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pihak Hotel Asia Group Surakarta dalam upaya meningkatkan tingkat 

kepuasan konsumen sehingga dapat memberikan keuntungan kepada 

pihak Hotel melalui brand image, service quality dan servicescape. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan ilmu 

pemasaran jasa khususnya brand image, service quality dan servicescape 
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dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan, serta dapat bermanfaat 

bagi peneliti untuk mengembangkan pegetahuan ilmu pemasaran di 

bidang jasa dalam industri perhotelan. 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam menyusun karya 

ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar bab demi bab. 

Sistematika penulisan ini dimaksukan untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami isi dari penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan 

perincian sebagai berikut : 

BAB I                       PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas beberapa hal seperti 

latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan secara keseluruhan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teoritis 

variabel-variabel yang diteliti, telaah pustaka 

yang berisikan tentang uraian sistematika 

mengenai hasil peneliti terdahulu, kerangka 

teoritik guna untuk menganalisis suatu masalah, 

serta hipotesis yang merupakan perumusan dari 
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landasan teori dan merupakan jawaban sementara 

terhadap penelitian. 

 BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran 

teknik yang akan digunakan dalam penelitian. 

Teknik ini meliputi uraian tentang kondisi objek 

dan subyek penelitian, proses penelitian, kondisi 

populasi, penentuan sampel, serta alat yang 

digunakan baik dalam pengumpulan data maupun 

analisis data. 

BAB IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang penelitian yang 

meliputi deskriptif objek yang meliputi deskripsi 

perusahaan, analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan atas 

hasil pembahasan analisis data penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang 

bermanfaat untuk peneliti selanjutnya. 

 

 


