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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan perekonomian khususnya sektor jasa di Indonesia 

berlangsung sangat pesat.  Salah satu sektor jasa yang menjadi andalan Indonesia 

adalah industri pariwisata, yang merupakan salah satu industri yang mampu 

menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pengembangan sektor 

kepariwisataan di suatu negara terbukti mampu memberikan distribusi yang 

signifikan terhadap sektor perekonomian negara. Bahkan beberapa negara 

menempatkan pariwisata Indonesia sebagai sektor industri andalan yang berperan 

sebagai penghasil devisa utama bagi masyarakatnya. Salah satu yang menjadi 

penghasil devisa terbesar bagi Indonesia adalah wisatawan mancanegara. Berikut 

merupakan perkembangan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia 

pada tahun 2005-2011 : 

Tabel 1.1 
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurut rata-rata  

pengeluaran, lama tinggal, dan penerimaan devisa,  
2005-2011 

YEAR 

Number of Foreign 
Visitor Arrival 

 

Average 
Length of Stay 

(Day) 
Revenue 

Visit Growth 
(%) 

Per 
Visit 

Per 
Day 

Million 
USD 

Growth 
(%) 

2005 5.002.101 -6,00 904,00 99,86 4.521,90 -5,75 
2006  4.871.351 -2,61 913,09 100,48 4.447,98 -1,63 
2007  5.505.759 13,02 970,98 107,70 5.345,98 20,19 
2008  6.234.497 13,24 1.178,54 137,38 7.347,60 37,44 
2009  6.323.730 1,43 995.93 1.40,37 6.297,99 -14,29 
2010  7.002.944 10,74 1.085,75 135,04 7.603,45 20,73 
2011  7.649.731 9,24 1.118,26 142,69 8.554,39 12,51 

Sumber: Central Statistic Board & Center of Data and Information-Ministry of Culture and Tourism, 
2011. 
 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara terbanyak 

pada tahun 2010 yakni 7.002.944 dengan kenaikan 10,74 % dari tahun 

sebelumnya dengan penerimaan devisa dari wisatawan sebesar 7.603,45 juta 
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USD. Dengan adanya wisatawan mancanegara ini diharapkan sektor pariwisata 

Indonesia dapat meningkatkan devisa negara. Ini membuktikan bahwa Industri 

pariwisata memberikan dampak yang positif bagi kehidupan perekonomian 

pariwisata di negara yang dikunjungi wisatawan.  

Perkembangan pariwisata di Jawa Barat tak lepas dari banyaknya kunjungan 

wisatawan mancanegara (Wisman) maupun wisatawan nusantara (Wisnus). Untuk 

mengetahui seberapa minat wisatawan mancanegara berkunjung ke Jawa Barat 

adalah dengan melihat banyaknya wisatawan mancanegara yang langsung 

berkunjung melalui pintu masuk yang ada di Jawa Barat. BRS ini menyajikan 

perkembangan wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Barat melalui pintu 

masuk Bandara Husen Sastranegara di Kota Bandung dan Pelabuhan Muarajati di 

Kota Cirebon 

 

                                                         Gambar 1.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2012 
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Kedatangan tamu mancanegara melalui Bandara Husen Sastranegara pada 

bulan Maret 2012 mengalami peningkatan 22,82 persen dibandingkan dengan 

bulan Februari 2012. Pada bulan Maret 2012, wisman yang datang ke Jawa Barat 

melalui pintu masuk Bandara Husen Sastranegara tercatat 13.101 wisman, 

sedangkan bulan Februari 2012 tercatat sebanyak 10.667 wisman yang masuk 

melalui pintu ini. Wisman yang datang melalui pelabuhan Muarajati Cirebon 

kebanyakan adalah para crew kapal dimana angkanya juga mengalami 

peningkatan dari 104 wisman pada bulan Februari 2012 menjadi 265 wisman pada 

bulan Maret 2012 atau naik sebesar 154,81 persen. 

Terdapat berbagai aspek, dan media dalam mengembangkan suatu sektor 

pariwisata. Salah satunya sektor perdagangan yang terkait dengan hotel maupun 

restoran. Perkembangan bisnis perhotelan dan restoran merupakan sektor usaha 

yang masuk ke dalam kategori sektor jasa. Dimana sektor jasa ini merupakan 

sektor usaha yang semakin berkembang akibat adanya globalisasi dan juga 

persaingan yang semakin tajam. Dengan adanya persaingan yang semakin tajam 

dalam sektor jasa menyebabkan prioritas perusahaan harus berfokus pada 

kepuasan pelanggan. Perusahaan harus memperhatikan hal-hal yang dianggap 

penting oleh para pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas dan pada akhirnya 

akan membentuk loyalitas tinggi di dalam diri pelanggan. 

Hotel merupakan salah satu industri sektor jasa bidang kepariwisataan, 

keberadaannya hotel semakin penting untuk masyarakat, karena hotel 

menyediakan sarana dan akomodasi dan pelayanan bagi para pelanggannya. Jasa-

jasa yang dapat ditawarkan dalam bidang perhotelan, diantaranya fasilitas 

penyediaan/penyewaan kamar, fasilitas penyediaan ruang konferensi dan 

sebagainya. Pada dasarnya, jasa pelayanan hotel sudah dinikmati pada saat 

melakukan registrasi, ketika menginap di kamar, makan dan minum di restoran, 

atau ketika tamu tersebut mengikuti acara seminar, rapat dan kegiatan lainnya. 
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Tabel 1.2  
Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang di 20 Provinsi Indonesia 

tahun 2004 - 2010 (%) 
 

Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nanggroh Aceh 

Darussalam 

48.73 47.47 57.93 53.61 49.81 51.18 49.79 

Sumatera Utara 37.43 42.05 43.57 42.57 42 42.06 42.02 

Sumatera Barat 40.24 38.68 40.66 40.84 45.79 47.27 47.89 

R i a u 42.1 40.22 44.8 49.07 47.34 47.07 48.1 

J a m b i 34.81 35.72 37.8 39.22 50.25 48.38 49.13 

Sumatera Selatan 36.71 34.68 44.67 45.84 44.43 48.51 56.05 

Bengkulu 21.77 30.39 27.94 29.29 36.44 37.44 41.93 

Lampung 45.56 47.54 49.02 51.2 48.81 51.67 50.82 

Kep Bangka Belitung 38.14 34.67 34.52 24.43 30.88 43.37 41.73 

Kepulauan Riau - - 49.69 51.14 46.09 46.55 47.58 

DKI Jakarta 51.08 54.53 55.01 53.61 50.57 50.69 51.76 

Jawa Barat 37.77 37 38.63 39.39 40.26 41.4 43.49 

Jawa Tengah 43.21 41.74 36.92 37.6 37.79 38.12 41.01 

DI Yogyakarta 45.64 43.04 43.37 45.55 50.07 49.53 47.3 

Jawa Timur 48.29 45.6 45.46 42.78 46.9 47.06 46.05 

Banten 33.26 32 39.3 37.58 46.89 42.07 41.69 

B a l i 47.8 46.37 43.85 53.49 59.88 60.02 58.86 

Nusa Tenggara Barat 32.54 35.95 43.28 43.29 44 43.73 44.54 

Nusa Tenggara Timur 43.86 46.71 46.76 39.36 51.85 49.7 47.44 

Kalimantan Barat 40.49 39.76 45.98 41.25 41.85 40.97 38.37 

Kalimantan Tengah 42.7 62.95 66.78 72.47 65.43 60.59 28.68 

Kalimantan Selatan 46.98 51.4 51.2 49.57 53.66 51.52 53 

Kalimantan Timur 54.5 53.55 51.27 48.03 45.75 49.79 49.19 

Sulawesi Utara 51.92 51.55 47.66 47.59 53.93 48.69 46.04 
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Sulawesi Tengah 52.93 51.55 54.45 53.79 43.36 44.06 66.47 

Sulawesi Selatan 38.17 36.7 37.99 36.85 40.05 41.54 45.32 

Sulawesi Tenggara 43.61 47.3 41.73 36.55 39.65 30.27 41.89 

Gorontalo - - 41.94 56.58 59.09 73.07 76.61 

Sulawesi Barat - - 36.52 30.51 26.63 - - 

M a l u k u 48.11 51.02 42.7 29.37 38.7 31.55 34.51 

Maluku Utara 23.5 33.02 65.85 54.45 26.84 32.48 45.06 

Papua Barat - - 35.92 35.31 35.19 42.71 38.87 

P a p u a 34.78 43.25 38.9 42.89 47.17 52.28 58.02 

INDONESIA 44.98 45.03 46.18 46.89 48.06 48.31 48.86 

Sumber: BPS Republik Indonesia (Statistics Indonesia) 2012 

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa tingkat hunian hotel di 20 Provinsi Di 

Indonesia pada tahun 2004 - 2010 mengalami kenaikan dan penurunan tingkat 

hunian hotel yang berbeda-beda, dari semua data diatas bisa dilihat bahwa tingkat 

hunian hotel di Indonesia mengalami nilai rata-rata, yaitu pada tahun 2004 

(44.98%), tahun 2005 (45.03%), tahun 2006 (46.18%), tahun 2007 (46.89%), 

tahun 2008 (48.06%), tahun 2009 (48.31%), tahun 2010 (48.86%). Dari data 

diatas tidak terlihat kenaikan yang signifikan dari tingkat penghunian kamar di 20 

provinsi di indonesia. 

Hal ini berbeda dengan Provinsi Jawa Barat yang menunjukan adanya 

peningkatan hunian kamar hotel pada tahun 2010 yang lumayan meningkat 

dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yakni 43.49%. Peningkatan hunian 

kamar hotel yang berada di Jawa Barat ditinjau dari banyaknya jumlah hotel, 

kamar hotel, dan tempat tidur hotel yang berada di Jawa Barat. 

Berikut adalah tabel jumlah hotel dan akomodasi lainnya tempat tidur dan 

kamar Hotel di Jawa Barat, dengan data ini kita bisa mengetahui jumlah dan 

kamar-kamar hotel di daerah-daerah provinsi Jawa Barat. 
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Tabel 1.3 
Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Tempat Tidur dan Kamar Hotel di 

Jawa Barat 
 

Kabupaten / Kota Jumlah Hotel dan 
Akomodasi 

Jumlah Kamar Jumlah 
Tempat Tidur 

Kab. 

01 Bogor  152 6245 11793 
02 Sukabumi 103 2004 3084 
03 Cianjur 173 4834 9016 
04 Bandung 27 730 1075 
05 Garut 116 1582 2383 
06 Tasikmalaya 11 212 404 
07 Ciamis 222 3175 5316 
08 Kuningan 39 959 1539 
09 Cirebon 13 365 569 
10 Majalengka 9 182 278 
11 Sumedang 20 558 931 
12 Indramayu 27 594 854 
13 Subang 81 1375 2084 
14 Purwakarta 17 509 827 
15 Karawang 23 735 1006 
16 Bekasi 10 687 825 
17 Bandung Barat  50 1465 2365 
Kota  
18 Bogor 44 1406 2218 
19 Sukabumi 34 594 833 
20 Bandung 267 11584 18077 
21 Cirebon 43 1621 2639 
22 Bekasi 18 874 1018 
23 Depok 6 497 978 
24 Cimahi 4 62 134 
25 Tasikmalaya 34 971 1587 
26 Banjar 9 161 272 
Jawa Barat 1552 43981 72105 

       Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2012 
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Di Jawa Barat khususnya yaitu kota Bandung merupakan tempat tujuan 

wisata yang sangat menarik bagi para wisatawan domestik maupun internasional, 

karena selain sebagai kota yang tentram dan nyaman untuk tujuan wisata. 

Bandung juga dikenal sebagai tempat yang tepat untuk berbelanja terutama dalam 

hal pakaian, makanan, cinderamata. Dengan banyaknya tempat di Bandung yang 

dijadikan sebagai tempat tujuan wisata menjadikan para wisatawan dapat dengan 

bebas memilih tempat wisata sesuai dengan yang mereka inginkan. 

Melihat adanya peluang yang baik dan dapat dimanfaatkan dalam bidang 

pariwisata, maka banyak perusahaan yang berminat melakukan usaha dibidang 

jasa penginapan dan mewujudkannya melalui pendirian bermacam-macam hotel, 

mulai dari hotel yang mewah sampai dengan penginapan biasa. Pada akhirnya 

terjadilah persaingan antar hotel yang semakin ketat untuk mendapatkan 

pengunjung atau pelanggannya. Hotel merupakan salah satu bentuk jasa karena 

pelayanan hotel tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. 

Meningkatnya persaingan antar hotel menyebabkan masing-masing hotel 

berusaha memberikan kualitas dan jasa yang terbaik kepada pelanggannya. 

Perusahaan jasa perhotelan dapat dikatakan berhasil apabila jasa yang 

disampaikan telah memenuhi atau melebihi dari yang diharapkan oleh 

pelanggannya. Oleh karena itu perusahaan jasa perhotelan harus berusaha 

menanggapi keinginan dari para pelanggannya dan dapat meningkatkan kualitas 

jasanya, sehingga dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Yang pada akhirnya 

akan menimbulkan loyalitas pelanggan, dengan cara membandingkan jasa yang 

mereka terima dengan jasa yang mereka harapkan.  

Hotel Grand Serela Bandung merupakan salah satu hotel berbintang 3 yang 

ada di Bandung. Hotel Grand Serela Bandung ini telah menjadi salah satu hotel 

terkemuka dikelasnya, karena dilihat dari bentuk fisik hotel yang mewah dan 

memiliki keunikan tersendiri dari hotel tersebut karena mempunyai konsep 

Boutique pada setiap interiornya. Agar tidak kalah bersaing dengan hotel-hotel 

lain dibandung, maka Hotel Grand Serela  Bandung perlu memberikan kualitas 

jasa yang terbaik dan memuaskan kepada tamu yang menginap. Kualitas jasa yang 
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baik akan menimbulkan kepuasan dan loyalitas pada diri pelanggan terhadap jasa 

yang diberikan oleh perusahaan. 

Tabel 1.4 

Tingkat hunian kamar Hotel Grand Serela Tahun 2009-2011 

Tahun Tingkat hunian kamar Persentase (%) 

2009 24.415 86.87 % 

2010 23.038 81.97 % 

2011 23.350 83.08 % 

Sumber : Hotel Grand Serela Bandung 

Dari Tabel 1.4 diketahui terjadi peningkatan persentase tingkat hunian 

kamar dari tahun 2009 sebesar 24.415 (86.87%), namun pada tahun 2010 

mengalami penurunan menjadi sebesar 23.038 (81.97%) dan pada tahun 2011 

terjadi peningkatan menjadi sebesar 23.350 (83.08%). Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat hunian kamar Hotel Grand Serela Bandung dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2010 mengalami penurunan. 

Banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel diantaranya 

adalah faktor fasilitas, faktor kualitas jasa, faktor kepuasan pelanggan, faktor 

promosi dan faktor harga. Dari fenomena diatas pihak Manajemen Hotel Grand 

Serela berpendapat bahwa yang menjadi faktor utama penurunan tingkat hunian 

adalah dari faktor kualitas jasanya. Yang dimana jika kualitas jasa baik maka 

kepuasan pelanggan terhadap hotel akan meningkat begitu juga sebaliknya jika 

kualitas jasa kurang baik maka kepuasan pelanggan akan menurun dan berkaitan 

dengan tingkat hunian kamar hotel. 

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan hotel berdampak langsung 

pada loyalitas. Dengan demikian, pelanggan akan merasa puas dan menggunakan 

kembali jasa hotel tersebut di kemudian hari, sehingga secara keseluruhan 

mempengaruhi tingkat hunian atau pendapatan hotel dalam jangka panjang. 

Kepuasan pelanggan melalui pemberian layanan bermutu merupakan komitmen 

dan tanggungjawab dari manajemen dan seluruh karyawan hotel. Untuk 

menciptakan kepuasan pelanggan, perusahaan harus menciptakan suatu sistem 
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untuk memperoleh pelanggan yang lebih banyak dan kemampuan 

mempertahankan pelanggannya. Namun demikian, hotel tersebut belum 

mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, sehingga perlu dilakukan penelitian dan 

pengukuran terhadap tingkat kepuasan pelanggan. 

Atas dasar uraian tersebut diatas penyusun tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang diberi judul : 

“PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN 

PELANGGAN PADA HOTEL GRAND SERELA BANDUNG.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Jasa merupakan faktor pendukung dari kegiatan pemasaran produk hotel 

yang diberikan pada pelanggan. Jasa mempunyai peranan penting terhadap 

keberhasilan dari kegiatan pemasaran tersebut. Melalui jasa yang baik diharapkan 

para pelanggan merasa puas, sehingga menumbuhkan kepuasan terhadap suatu 

hotel. 

Setiap hotel bersaing untuk mendapatkan pelanggan yang puas, antaranya 

melalui peningkatan kualitas jasa. Dalam melaksanakan peningkatan kualitas 

jasanya, suatu hotel sering kali menemukan kesulitan. Yaitu adanya harapan-

harapan dari para pelanggan yang terus berkembang dengan cepat seiring dengan 

semakin banyaknya informasi yang diterima pelanggan serta semakin 

bertambahnya pengalaman pelanggan. 

Berdasarkan hal diatas, maka penulis bermaksud mengidentifikasi berbagai 

masalah, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan pelanggan terhadap kualitas jasa yang diberikan oleh 

Hotel Grand Serela Bandung ? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan Hotel Grand Serela Bandung ? 

3. Seberapa besar pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan pelanggan pada 

Hotel Grand Serela Bandung ? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengolah, menganalisa, 

dan menginterpretasikan data dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu 

syarat dalam menempuh ujian sarjana pada jurusan Manajemen Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

 Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan pelanggan terhadap kualitas jasa yang 

diberikan oleh Hotel Grand Serela Bandung 

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pelanggan Hotel Grand Serela 

Bandung? 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan 

pelanggan pada Hotel Grand Serela Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dalam memahami kualitas jasa 

demi tercapainya kepuasan pelanggan, terutama pelanggan pengguna jasa 

Hotel Grand Serela Bandung. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Hotel 

Grand Serela Bandung tentang pemenuhan harapan pelanggan atau jasa 

yang telah dikonsumsi sehingga membantu dalam menempatkan 

kebijaksanaan kualitas jasa dimasa yang akan datang. 

3. Bagi rekan-rekan mahasiswa 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan 

yang bermanfaat. 

4. Bagi pihak lain 

Bisa diwujudkan sebagai alat pembanding bagi tujuan lain yang membahas 

hal sejenis dan berguna bagi pembaca lainnya yang hanya ingin 
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mengetahui maupun bagi mereka yang ingin menelaah lebih jauh dari 

tujuan yang ada. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Adanya kemajuan perekonomian global dewasa ini dapat mendorong 

pertumbuhan kegiatan bisnis salah satunya bisnis parawisata, oleh karena itu 

banyak pihak menyediakan sarana akomodasi berupa penginapan yang dapat 

mendorong pariwisata. Pertumbuhan sektor jasa penginapan yang semakin pesat 

menuntut perusahaan untuk meningkatkan kualitas jasa. Peningkatan kualitas jasa 

dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Masyarakat sekarang kini tidak hanya melihat produk yang akan dibelinya, 

melainkan bagaimana mereka dilayani pada saat mereka mengkonsumsi jasa 

tersebut. Adapun pengertian jasa menurut Philip Kotler (2006;486), Yaitu : 

“Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh 

satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, produksinya dapat dikaitkan 

atau tidak diakitkan dengan sesuatu produk fisik.” 

 

Hotel merupakan salah satu bentuk jasa kerena pelayanan hotel tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Meningkatnya 

persaingan antar hotel mengakibatkan masing-masing hotel berusaha memberikan 

kualitas jasa yang terbaik kepada pelanggannya. 

Adapun pengertian kualitas jasa menurut Wykof yang dikutip oleh Tjiptono 

(2006;59), yaitu : 

“Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan.” 
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Pada dasarnya konsumen menggunakan kriteria-kriteria tertentu tentang 

kualitas jasa yang diharapkan. Menurut Zeithaml (2001) kelima kualitas jasa 

tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Tangibles  

 Tangibles (wujud fisik ) adalah kebutuhan pelanggan yang berfokus pada fasilitas 

fisik seperti gedung dan ruangan, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapian 

dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan, sarana komunikasi serta 

panampilan karyawan. Adapun indikator-indikator tangible dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Bangunan dan interior yang bagus dan menarik 

b. Kebersihan dan kenyamanan tempat rekreasi dan villa 

c. Kelengkapan fasilitas yang ditawarkan 

d. Kebersihan dan kerapian karyawan 

2. Reliability  

Reliability (kehandalan) merupakan kemampuan untuk memberikan jasa atau 

pelayanan sebagaimana yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya. 

Adapun indikator-indikator reliability dalam penelitian ini adalah: 

a. Kecepatan receptionist dalam melayani tamu 

b. Prosedur pelayanan atau pendaftaran untuk tamu yang bermalam tidak berbelit-

belit 

c. Pelayanan yang memuaskan 

3. Responsiveness  

Responsiveness (daya tanggap/ ketanggapan) adalah kemampuan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Adapun indikator-indikator 

responsiveness dalam penelitian ini adalah: 

a. Tanggap terhadap keluhan pelanggan 

b. Kesediaan karyawan membantu pelanggan atau tamu 

c. Kecepatan dalam menyelesaikan masalah 
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4. Assurance  

Yaitu mencakup kemampuan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan sehingga 

bebas dari bahaya, resiko, ataupun keraguan. Adapun indikator-indikator 

assurance dalam penelitian ini adalah:  

a. Keramahan dalam melayani pelanggan atau tamu 

b. Pengetahuan yang luas 

c. Keamanan konsumen atau tamu terjamin 

5. Emphaty  

Emphaty adalah kesediaan untuk peduli, memberikan perhatian pribadi bagi 

pelanggan. Dalam Rambat Lupiyoadi (2006:182), pemberian perhatian yang 

tulus dan bersifat pribadi, termasuk berupaya memahami keinginan konsumen 

adalah termasuk dalam emphaty. Adapun indikator-indikator emphaty dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Tersedia layanan 24 jam 

b. Mengetahui keinginan pelanggan atau tamu 

c. Mampu berkomunikasi dengan baik 

Baik tidaknya kualitas jasa hotel tergantung pada tingkat respon yang 

diperoleh dari pelanggan. Respon utama adalah melaksanakan transaksi yang 

ditawarkan oleh suatu hotel, kemudian kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan  

akan menciptakan loyalitas pelanggan. 

 Adapun pengertian kepuasan pelanggan menurut Philip Kotler (2006;50) 

“Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu 

produk dan harapan – harapannya. 

Jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan akan puas, sebaliknya jika kinerja 

tidak memenuhi harapan maka pelanggan akan kecewa. Sementara jika kinerja 

melebihi harapan maka pelanggan akan sangat puas. 
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1.6 Hipotesis 

Dari kerangka pemikiran diatas Penulis mengadakan penelitian dengan 

Hipotesis yang berbunyi : “Jika kualitas Jasa Hotel Grand Serela Bandung 

dirasakan baik oleh pelanggan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat.” 

 

1.7 Metode penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemkiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

dari penelitian deskriptif, gambaran atas lukisan secara sistematis, aktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki (Mohamad Nazir 2003 ; 34) 

 

1.8 Lokasi penelitian dan waktu penelitian 

Lokasi penelitian merupakan daerah pengamatan tempat diadakannya 

penelitian untuk mengumpulkan data. Pada penyusun skripsi ini lokasi penelitian 

yang dilakukan penulis pada Hotel Grand Serela Bandung yang terletak di Jalan 

RE.Martadinata no 56 Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada 

bulan April 2012 sampai selesai pembuatan skripsi. 


