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Abstrak - Persaingan yang semakin tajam di dunia ini perhotelan perhotelan di Indonesia menuntut
manajemen hotel untuk memiliki keunggulan bersaing, yaitu dengan selalu memberikan pelayanan yang
berkualitas dalam usaha memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggannya . Penelitian ini akan mengkaji
lebih mendalam tentang persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan pada Hotel Arya Duta, dengan
menggunakan metode SeryQual. Tujuan penelitian ini untuk mengantisifasi perilaku pelanggan terhadap
kualitas pelayanan yang diberikan guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Unit Analisis
yang digunakan adalah Hotel Arya Duta. Penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Untuk
memperkuat analisis diskriptif tersebut, maka dilakukan perhitungan matematis dengan menggunakan analisis
statistic berupa pengukuran Mean (rata-rata). Mean (rata-rata) suatu kelompok nilai adalah jumlah nilai dari
kelompok pertanyaan dibagi dengan jumlah responden. Penelitian dilakukan terhadap 50 responden dengan
member nilai skor tertinggi dan nilai 1 sebagi skor terendah. Secara keseluruhan, hasil reliability diperoleh skor
rata-rata 4,22. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap unsure reliability. Nilai rata-rata
unsure Responsiveveness sebesar 4,13, hal ini menunjukkan bahwa responden merasa puas akan unsure
tersebut. Nilai rata-rata unsure Assurance sebesar 4,1, hal ini menunjukan responden merasa puas terhadap
unsur tersebut. Nilai rata-rata unsure Emphaty adalah 4,04, hal ini menunjukan bahwa responden merasa puas
terhadap unsure tersebut. Dari 50 responden , 42 diantaranya merasa puas atas kualitas pelayanan yang
diberikan pihak hotel dan mereka berkecendrungan mengatakan sesuatu yang positif tentang hotel ( dengan skor
3,95) , merekomendasikan pada orang yang meminta saran ( dengan skor 3,98 ), menganggap sebagai pilihan
utama dalam hal kualitas pelayanan ( dengan skor 4,24 ), membayar lebih ( dengan skor 3,33 ). Dari hasil
perhitungan variable Favorable Behavior Intention sebesar 3,94 dapat dikatakan bahwa para responden yang
merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pihak hotel akan memberikan tanggapan yang sifatnya
positif/ menyenangkan dengan kecendrungan yang cukup tinggi. Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukan
bahwa 8 orang merasa tidak puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel , dan mereka
memiliki kecendrungan Swith (dengan skor 3,88 ), beralih ke hotel lain (dengan skor 3,62 ), menyampaikan
keluhan kepada pihak luar (dengan skor 3,65), dan menyampaikan pada karyawan/kaeyawati hotel ( dengan
skor 4,63). Dan hasil perhitungan variable Unfavorable Intention sebesar 3.90 dapat dikatakan bahwa para
responden yang merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan hotel akan memberikan tanggapan
yang sifatnya negative/merugikan dengan kecendrungan yang cukup tinggi.
Kata kunci: Kualitas pelayanan hotel, Metode SeryQual

I.

PENDAHULUAN
Dalam usaha menunjang sector parawisata
keberadaan hotel mempunyai peranan yang sangat
penting , yaitu sebagai penyedia jasa okomodasi dan
restaurant, serta pasilitas lainnya. Seiring dengan
peningkatan arus baik wisatawan mancanegara
(wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnu), maka
jumlah usaha akomudasi di Indonesia semakin
meningkat . Kendati persaingan di dunia bisnis
perhotelan semakin marak, namun minat investor
untuk membangun hotel tak perna surut , hal ini dapat
dilihat dari laporan Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), setidaknya pada tahun 1996 tercatat

sebanyak 37 investasi baru di bisnis perhotelan yang
terdiri dari 35 proyek baru dan 2 proyek perluasan.
Persaingan yang semakin tajam di dunia
perhotelan di Indonesian menuntut manajemen hotel
untuk memiliki keunggulan bersaing , yaitu dengan
selalu memberikan pelayanan yang berkualitas dalam
usaha memenuhi dan memuaskan kebutuhan
pelanggannya.
Manajemen hotel dewasa ini menyadari betul
bahwa
keunggulan
bersaing
yang
hanya
mengandalkan pada kemegahan bangunan dan
kemajuan
teknologi
semakin
sulit
untuk
dipertahankan. Oleh karena itu mereka mulai
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memberikan perhatian yang semakin besar terhadap
aspek kualitas pelayanannya.
Banyak perusahaan menggunakan variable
pelayanan untuk bias tampil beda dengan perusahaan
lainnya . Pelayanan juga dipakai banyak perusahaan
untuk meningkatkan produktivitas, atau mendapatkan
loyalitas konsumen dan sebagai iklan dari mulut
kemulut , sebagai tempat berlindung dari persaingan
harga. Guna dapat memenangkan persaingan pasar
yang semakin kompetitif tersebut, maka kualitas
pelayanan perlu mendapat perhatian yang sungguhsungguh sehingga keuntungan yang diraih bias
optimal dan kerugian yang dideritanyan dapat
diminimalkan .
Hotel adalah usaha jasa akomudasi yang
menurut Davis L. Foster (1990 :8) :”HOTEL IS
BUILDING COSTRUCTED SPECIFICALLY TO
PROVIDE LODGING TO TRAVEL, WITH FOOD
AND BEVERAGE SERVICE ON THE PREMISES”
Sebagai suatu unit jasa maka pelayanan
merupakan suatu yang sangat penting, karena dengan
adanya kualitas pelayanan tersebut, perusahaan dapat
membengun kepercayaan pelanggan. Dan pondasi dari
pemasaran jasa ialah kualitas jasa, karena yang
dipasarkan adalah kinerja. Kinerja menjadi hasil yang
dibeli pelanggan.
Suatu konsepsi tentang jasa yang unggul
memberikan peluang untuk bersaing dalam
menciptakan dan mempertahankan pelanggan .
Kinerja yang unggul dari konsepsi jasa membengun
keunggulan daya saing sehingga melahirkan
kepercayaan pelanggan dan memperkuat unsure-unsur
bauran pemasaran.
Salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh
pengguna jasa akomudasi dalam memilih hotel, tentu
akan memperhatikan faktor kualitas pelayanan seperti
yang dinginkan sehingga kepuasaanya dapat
terpenuhi. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi
dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan,
maka asfek kualitas pelayanan hotel merupakan
merupakan salah faktor yang paling dominan.
Kualitas pelayanan ( dikenal dengan istilah
“service Quality”) dapat diketahui dengan cara
membandingkan persepsi para pelanggan atas layanan
yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan
layanan yang mereka harapkan /inginkan . Jika
kenyataan lebih dari yang diharapkan , maka layanan
dapat dikatakan bermutu. Sedangkan jika kenyataan
nya kurang dari nyang diharapkan /diinginkan , maka
layanan dapat dikatakan tidak bermutu. Apabila
kenyataan sesui dengan yang diharapkan, maka
pelayanan tersebut memuaskan. Dengan demikian,
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kualitas , pelayanan dapat didefinikan sebagai
seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan
pelanggan atas layanan yang mereka terima /peroleh
(Parasuruman, 1988:84)
Hotel yang ingin unggul dalampersaingan
global harus mengamati harapan pelanggannya dan
memberikan kepuasan pada pelanggannya, dengan
memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai
upaya membangun ikatan loyalitas yang lebih baik
dengan pelanggannya . Bentuk pelayanan yang dapat
memciptakan kepuasan pelanggan antara lain:
kecepatan waktu dalam melayani , keramahan ,
fasilitas yang memadai dan kenyamanan, serta
keamanan.
Penyampaian jasa pelayanan yang bermutu
diakui sebagai strategi pokok bagi perusahaan untuk
bertahan dan mencapai keberhasilan dalam lingkungan
usaha yang semakin kompetitif. Demikian pula dalam
perhotelan , pilihan yang demikian banyak membuat
tuntutan pelanggan juga semakin kompleks, misalnya
professional dalam bekerja , lokasi yang strategis,
pengetahuaan dan keterampilan serta kesopanan
personal.
Dalam hal ini evaluasi terhadap tanggapan
pelanggan yang deberikan merupakan masukan yang
penting bagi pihak perhotelan . Dimana penyedia jasa
perlu mengetahui aspek apa dari jasa yang member
kualitas terbaik (Michael D and Thomas . 1922: 56)
tanggapan konsumen atas jasa pelayanan yang
diberikan , dan bagaimana perilaku konsumen sebagai
dampak rasa puas atau tidak puas mereka(
Parasuraman , Zeithaml and Berry,1988: 35) Bila
pelanggan merasa puas terhadap mutu pelayanan yang
diberikan , maka perilaku mereka akan cendrung
bersikap positif, yang artinya bukan saja memudahkan
pihak poerhotelan untuk mempertahankan pelanggan
yang, tetapi juga untuk menarik pelanggan baru..
Kepuasan atau ketidakpuasan pelangga akan
unsure-unsur tersebut selanjutnya akan mempengaruhi
perilaku konsumen dalam hubungan usaha dengan
perusahan dimasa mendatang yang meliputi loyality,
swith, pay more , external respons, dan internal
respons (Parasuraman, Zeithaml and Berry 1996 ; 37).
Berdasarkan hal tersebut , diduga jika
pelanggan merasa puas akan mutu pelayanan yang
diberikan oleh pihak perhotelan mereka akan
menunjukan tanggapan positif, demikian pula
sebaliknya, ketidak puasan mereka mendorong
perilaku yang unfavorable atau tanggapan yang
negatif. Maka berdasarkan uraian tersebut, keranggka
pemikiran dirumuskan sebagai berikut.
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II.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

A. Materi
Hotel Arya Duta adalah sebuah hotel bintang
lima yang berada di Jl . Prapatan No.44 – 48 di
Jakarta. Hotel Arya Duta didirikan sejak tahun 1974
dengan nama Ambasador sebelum bergabung dengan
Hyatt Internasional. Jumlah kamar sebelumnya
berjumlah 251 pada tahun 1976. Hotel Arysa Duta ini
bergabung dengan Hyatt Internasional dengan nama
Hyatt Internasional Arya Duta Jakarta.
Pada tahun 1985 diadakan pengembangan
mengingat pada tahun tersebut sedang meningkatnya
usaha pada sector parawisata.
Pengembangan
dilakukan dengan membangun extansion jumlah
kamar menjadi 331 kamar. Sebelum dilakukan
pembangunan extansion pada tahun 1970 dilakukan
Go Public. Satu-satunya hotel di Indonesia yang
pertama melakukan Go Public.
B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah survai
deskriptif, dengan menjelaskan secara sistematis,
factual dan akurat mengenai fakta karekteristik
populasi.
C. Sampel
Sampel yang digunakan adalah populasi
heterogen yaitu seluruh peelanggan yang datang dan
tinggal di Hotel Arya Duta dari tanggal 27 Desember
sampai dengan 22 Januari berjumlah 50 orang .
Mengingat jumlah pelanggan sedikit tidak dilakukan
pengambilan sampel.

D. Teknik Pengumpulan data.
Data yang digunakan disini adalah Data
Primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan
kuesioner kepada pelanggan Hotel Arya Duta, dan
Data Skunder yang diperoleh dari pihak lain baik yang
bersifat kualitatif maupun kuantitatif seperti: riset
kepustakaan , riset lapangan, pengamatan, wawancara
dan lembar pertanyaan.
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E. Variabel dan Indikatornya
1. Variabel yang digunakan adalah variable bebas
dan variable terikat.
Menurut Moh Nasir , (1988 ;150)
Variabel bebas adalah variable yang tidak tergantung
atas variabelain . Variabel bebas yang digunakan
adalah kualitas pelayanan hotel (X). Variabel terikat
yaitu variabel yang tergantung atas variabel lain.
Variabel terikat di sini adalah prilaku konsumen (Y).
2. Variabel X : kualitas pelayanan hotel
Indikator variabel X adalah :
a. Reliability (kehandalan)
b. Responsive (mau mendengarkan)
c. Assurance (jaminan)
d. Emphaty (simpati)
e. Tangible (wujut nyata)
Variabel Y : prilaku konsumen
Indikator variabel Y adalah :
a. Loyalty (kesetiaan)
b. Paymore (membayar lebih)
c. Switch (mengurangi jumlah kunjungan)
d. External response (keluhan keluar)
e. Internal response (keluhan kedalam)
F. Analisa Data Dan Pengukurannya
Analisa data dilakukan dengan teknik
deskriptif.
Teknik deskiptif digunakan untuk
memperoleh gambaran dan interprestasi yang tepat
tentang masalh yang teliti , diman hasil interprestasi
yang diperoleh merupakan hasil analisis secara
kualitatif.. Masri Singaribun, (1995: 120 mengatakan,
untuk memperkuat analisis deskriptif tersebut, maka
dilakukan
perhitungan
matematis
dengan
menggunakan analisis statistic berupa pengukuran
Mean (rata-rata ). Mean (rata-rata) dari suatu
kelompok nilai ialah jumlah nilai dari kelompok
pertanyaan dibagi jumlah responden atau dengan
rumus.
Diman : X = Mean /rata-rata
fi = Jumlah responden
xi = skala nilai
Pemberian skor /nilai untuk menunjukan
tingkat kepuasan pelanggan adalah :
5 = sangat memuaskan
4 = memuaskan
3 = cukup memuaskan
2 = tidak memuaskan
1 = sangat tidak memuaskan
Skor nilai yang diberikan untuk tingkat
kecendrungan perilaku pelanggan adalah
5 = sangat tinggi
4 = tinggi
2 = rendah
1 = sangat rendah
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
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Dengan menggunakan analisis dan pembahasan
atas kepuasan pelanggan berkaitan dengan unsu-unsur
yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada sebuah
hotel berbintang lima dan kecendrungan prilaku
sehubungan dengan rasa puas / tidak puas tersebut,
maka didapat:
1. Nilai rata-rata kepuasan pelanggan terhadap
unsu-unsur reliability ( kehandalan ) adalah
sebesar 4,22. Hal ini menunjukkan bahwa
pelanggan merasa puas atas kemampuan pihak
hotel untuk memberikan pelayanan sesuai
dengan yang dijanjikan secara tepat dan akurat.
2. Nilai rata-rata kepuasan pelanggan terhadap
unsure-unsur responsiveness (ketanggapan)
adalah sebesar 4,13. Hal ini menunjukan bahwa
pelanggan merasa puas atas kesediaan pihak
hotel
untuk menolong pelanggan dan
menyediakan pelayanan pada saat yang tepat.
3. Nilai rata-rata kepuasan pelanggan terhadap
unsur-unsur assurance (jaminan) adalah sebesar
4,1 Hal ini menunjukan bahwa pelanggan merasa
puas atas pengetahuan dan sopan santun
karyawan serta kemampuannya mewujutkan
kepercayaan yang diberikan.
4. Nilai rata-rata kepuasan pelanggan terhadap
unsure-unsur emphaty (simpati ) adalah sebesar
4,04. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan
merasa puas atas perlakuan dan perhatian
individual karyawan terhadap pelanggan .
5. Nilai rata-rata kepuasan pelanggan terhadap
tangibles (wujut nyata) adalah sebesar 4,04. Hal
ini menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas
atas keberadaan fasilitas fisik, peralatan dan alat
komunikasi.
6. Dari 50 responden sebagian besar yaitu 42 orang
(84%) menyatakan merasa puas dan 8 orang
(16%) merasa tidak puas . Sehubunggan dengan
hal tersebut diatas , mereka memiliki
kecendrungan berprilaku sebagai berikut:
a. Puas (Favorable Behavior Intention)
1) Nilai rata-rata sebesar 4,02 untuk seluruh
indicator dimensi kesetiaan (loyalty). Artinya
responden memang memiliki tingkat
kecendrungan yang tinggi untuk melakukan
berbagai tindakan yang favorable. Dalam hal
ini ialah menunjukkan kesetiaan mereka
kepada hotel tersebut sebagai manifestasi rasa
puas terhadap kualitas pelayanan yang
diberikan.
2) Nilai indicator dimensi paymore sebesar 3,33,
berarti kepuasan terhadap kualitas pelayanan
tidak menjamin para pelanggan memiliki
kecendrungan cukup tinggi untuk bersedia
membayar lebih (paymore) disbanding hotel
pesaing.
3) Hasil dari variable Favorable Bihavioral
Intention ialah perolehan nilai rata-rata
sebesar 3,94. Hal I ni menunjukkan bahwa
pelanggan yang merasa puas atas kualitas
pelayanan
yang
diberikan
memiliki
kecendrungan untuk berperilaku positif atau
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menguntungkan pada tingkat yang cukup
tinggi.
b. Tidak puas (Unfavoranle Behavior Intention)
1) Nilai
rata-rata
swith
sebesar
3,88
,menunjukkan bahwa para pelanggan yang
merasa dikecewakan memiliki kecendrungan
cukup tinggi untuk mengurangi jumlah
kunjungan dimasa yang akan datang.
2) Nilai rata-rata dari kedua Indikator eksternal
response adalah sebesar 3,56 menunjukkan

bahwa
para pelanggan yang merasa
dikecewakan memiliki kecendrungan cukup
tinggi untu menyampaikan keluhan kepada
pihak luar.
3) Nilai rata-rata sebesar 4,63 menunjukkan
bahwa para pelanngan yang merasa
dikecewakan memiliki kecendrungan tinggi
untuk menyampaikan keluhan kepada
karyawan
/karyawati
hotel
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KESIMPULAN
Kualitas pelayanan dipengaruhi oleh unsur-unsur
1. Relibility (kehandalan), yaitu kemampuan untuk
memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara
tepat dan akurat, 2. Responsivess (ketanggapan),
yaitu kesediaan untuk menolong pelanggan pada saat
yang tepat, 3.
Assurance (jaminan), yaitu
pengetahuan dan sopan santun karyawan serta
kemampuan mereka untuk mewujutkan kepercayaan
yang diberikan , 4.
Emphaty (Simpati), yaitu
perlakuan dan perhatian individual terhadap
pelanggan, 5. Tangibles (Wujud Nyata), yaitu
keberadaan fasilitas fisik, peralatan, karyawan dan
alat komonikasi. Kepuasan atau ketidakpuasan
pelanggan akan unsure-unsur tersebut selanjutnya
akan mempengaruhi
prilaku konsumen dalam
hubungan usaha dengan perusahaan dimasa
mendatang, yang meliputi loyalty, swith, paymore,
external response, dan internal response.
Penelitian dilakukan terhadap 50 responden
dengan member nilai skor tertinggi dan nilai 1 sebagi
skor terendah. Secara keseluruhan, hasil reliability
diperoleh skor rata-rata 4,22. Hal ini menunjukkan
bahwa responden merasa puas terhadap unsure
reliability. Nilai rata-rata unsure Responsiveveness
sebesar 4,13, hal ini menunjukkan bahwa responden
merasa puas akan unsure tersebut . Nilai rata-rata
unsure Assurance sebesar 4,1, hal ini menunjukan
responden merasa puas terhadap unsur tersebut. Nilai
rata-rata unsure Emphaty adalah 4,04, hal ini
menunjukan bahwa responden merasa puas terhadap
unsure tersebut. Dari 50 responden , 42 diantaranya
merasa puas atas kualitas pelayanan yang diberikan
pihak hotel dan mereka berkecendrungan mengatakan
sesuatu yang positif tentang hotel ( dengan skor 3,95) ,
merekomendasikan pada orang yang meminta saran (
dengan skor 3,98 ), menganggap sebagai pilihan
utama dalam hal kualitas pelayanan ( dengan skor
4,24 ), membayar lebih ( dengan skor 3,33 ).
Dari hasil perhitungan variable Favorable
Behavior Intention sebesar 3,94 dapat dikatakan
bahwa para responden yang merasa puas terhadap
kualitas pelayanan yang diberikan pihak hotel akan
memberikan tanggapan yang sifatnya positif/
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menyenangkan dengan kecendrungan yang cukup
tinggi.
Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukan
bahwa 8 orang merasa tidak puas terhadap kualitas
pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel , dan
mereka memiliki kecendrungan Swith (dengan skor
3,88 ), beralih ke hotel lain (dengan skor 3,62 ),
menyampaikan keluhan kepada pihak luar (dengan
skor
3,65),
dan
menyampaikan
pada
karyawan/kaeyawati hotel ( dengan skor 4,63). Dan
hasil perhitungan variable Unfavorable Intention
sebesar 3.90 dapat dikatakan bahwa para responden
yang merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang
diberikan hotel akan memberikan tanggapan yang
sifatnya negative/merugikan dengan kecendrungan
yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis tersebut
diatas, sebaiknya Hotel Arya Duta mempertahankan
dan meningkatkan segala kelebihan yang telah ada,
serta memperbaikin kualitas pelayanan yang masih
dirasakan kurang oleh para pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA
Foster L. Davis (1990 ), Hotel Management, PreticeHall, New Jersey
Hutt, Michael D. and Thomas W Speh (1992)
Bussines Marketing Management 4th ed
Chicago: The Dryden Press.
Nazir Mohammad (1988), Metode penelitian Ghalia
Indonesia , Jakarta, 621: 149
Parasuraman. A. Valare A . Zeitham, and Leonarad L.
Berry (1994): Reassessmentof Expection as a
Comparison in Measuring service Qwalyty:
Implication for Further Researh “ Journal of
Marketing, Vol 58 (Januari),pp-124
Zeithami. Valerie A. Leonard L. Berry and
A.Parasuraman
1996,
Problems
and
Strategies in Service Marketing “ Journal of
Marketing . Spring .PP 33-46

