
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya pariwisata maka keberadaan kelengkapan 

akomodasi  seperti transportasi, hotel, dan tempat menginap sangat diperlukan. 

Perkembangan dunia usaha dan pariwisata diikuti perkembangan kebutuhan akan 

akomodasi termasuk yang di dalamnya terdapat kebutuhan akan hotel. Persaingan 

di dunia bisnis semakin ketat, maka diperlukan suatu strategi pemasaran yang jitu 

agar memiliki suatu keunggulan bersaing untuk memenangkan pasar. Salah satu 

alternatif adalah melakukan berbagai upaya mempertahankan pasar yang sudah 

ada melalui usaha meningkatkan kepuasan pelanggan serta memberikan 

pelayanan semaksimal mungkin sehingga harapan dari konsumen dapat tercapai 

yaitu mendapatkan pelayanan yang terbaik. Apabila perusahaan dapat 

menyesuaikan pelayanan dengan harapan dan tuntutan konsumen (tamu) maka 

kepuasan konsumen yang menjadi sasaran utama perusahaan dapat tercapai. 

Dengan semakin meningkatnya perkembangan pariwisata nusantara yang 

terus berkembang, menjadikan pemerintah kian optimis dan percaya, bahwa 

pertumbuhan pariwisata di Indonesia pada tahun 2013 mendatang akan 

mengalami pencerahan dan menggembirakan.  

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu mengatakan, 

pemerintah menargetkan pada tahun 2013 jumlah penerimaan devisa dari 

wisatawan mancanegara (wisman) mencapai US$10,35 miliar. Target ini 

meningkat sekitar 14,11 persen jika dibandingkan dengan estimasi pada tahun ini 

yang hanya sekitar US$9.07 miliar. Pemerintah melalui Kemenparekraf yakin 

sektor pariwisata nasional diproyeksikan mampu menyumbang pendapatan sekitar 

US$28,85 miliar (Rp278 triliun) pada tahun 2013, naik 7,52 persen jika 

dibandingkan dari perkiraan perolehan pada tahun 2012 yang hanya berkisar 

Rp259,07 triliun. Sumbangan itu diperoleh dari pengeluaran wismandan 

wisatawan nusantara (wisnus) yang berkunjung dan berwisata di Indonesia. 



 
 

Kemenparekraf dalam rencana strategis (renstra) dari jumlah penerimaan 

devisa dari wisman ditargetkan mencapai US$10,35 miliar tahun depan, 

meningkat 14,11 persen dibandingkan estimasi tahun 2012 yang hanya berkisar 

US$9,07 miliar. Dari penerimaan tersebut, diharapkan juga jumlah kunjungan 

wisman diharapkan meningkat menjadi 9 juta wisman dari tahun 2012 yang 

berkisar 8 juta wisman. Sementara itu, wisnus diharapkan dapat menyumbang 

pendapatan hingga US$18,5 miliar. Perkiraan meningkatnya kunjungan wisman 

diikuti pula dengan perkiraan kunjungan jumlah wisnus juga diperkirakan 

meningkat dari 245 juta kunjungan menjadi 250 juta kunjungan pada tahun 2013. 

Salah satu unsur dari pariwisata selain akomodasi , perhotelan dan 

traveling, salah satunya adalah pengadaan akomodasi. Sejarah usaha akomodasi 

sebenarnya telah dimulai sejak belasan ribuan tahun yang lalu, yaitu sejak jaman 

Yunani dan Romawi kuno. Pada waktu itu orang-orang menempuh perjalanan 

karena dorongan dan tujuan yang erat kaitannya dengan keagamaan dan 

kepercayaan. Selama dalam perjalanan mereka telah menemukan tempat-tempat 

singgah dan menginap, walaupun tidak secara khusu diperuntukkan sebagai 

penginapan. Hotel sendiri asal katanya berasal dari  bahasa Latin “Hospes” yaitu 

orang asing yang menginap dirumah seseorang.  Perkembangan hotel sesudah ada 

revolusi industri di Inggris abad ke XVII ada tanda-tanda kemajuan dan gagasan-

gagasan baru dalam bidang penginapan, di Inggris sendiri usaha akomodasi 

disebut (inn) atau (tavern). Kemudian tidak lama sesudah revolusi Amerika, 

penginapan-penginapan Amerika  termasuk yang terbesar di dunia dan bertujuan 

memberikan service yang baik. Di Eropan lahirnya organisasi usaha perhotelan 

diawali dengan timbulnya vila-vila kecil yang terletak di lereng-lereng 

pengunungan (chalets) dan hotel-hotel kecil dengan menyediakan berberapa 

pelayanan serperti makan dan minum. Sedangkan di Perancis terdapat bentuk 

akomodasi yang disebut (cabaret). Dengan semakin pesatnya usaha akomodasi 

ketika itu, maka kemudian dipergunakan kata “Hostel” yang berasal dari kata 

“Host” yang berarti tuan rumah. Kemudian “Hostel” berkembang menjadi 

“Hotel” dengan pengertian sebagai rumah penginapan 



 
 

Seiring dengan tumbuhnya dunia pariwisata Indonesia, sejarah Hotel di 

Indonesia pun turut andil menyukseskannya. Keberadaan hotel-hotel di Indonesia, 

tentu saja sangat dibutuhkan dalam industri pariwisata dan perhotelan, mengingat 

tanpa akomodasi yang memadai, mustahil turis mau berkunjung.  

Tabel 1.1 

Daftar Hotel Melati, Bintang 2, Bintang 5 

Hotel Melati Hotel Bintang 2 Hotel Bintang 5 

The Kartifah Hotel Royal Dago The Trans Luxury 

Bukit Dago Hotel Baltika Hyatt Regency 

Edelweis Hotel Bumi Asih Marbelaa Suites 

 

Definisi hotel menurut Charles E. Steadmon dan Michael L. Kasavana 

dalam bukunya Managing Front Office Operation menjelaskan sebagai berikut:  

“A hotel a defined as establishment whose primary business is providing 

lodging facilities for general public and which furnishes one or more of the 

following services : food and beverage service, room attendant service, 

uniformed service, laundering of lines, and use furniture and fixtures”. 

 Hal tersebut diperkuat pula dengan pengertian hotel yang dikutip dalam 

Surat Keputusan Menparpostel yaitu SK : KM 34/HK 103/MPPT-87 sebagai 

berikut: 

“Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian/seluruh 

bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan 

minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta 

memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam surat keputusan”. 

Untuk mendukung kelancaran operasional sehari-hari hotel memiliki 

beberapa bagian yang salah satunya adalah Front Office di mana ada 

beberapa subbagian di dalamnya, antara lain: Reception, Reservation, Front 

Office Cashier, Concierge, Telephone Operator, dan Guest Relation Officer”. 



 
 

 Jika usaha perhotelan ingin tetap meningkat  maka harus membuat konsep 

usahanya semenarik mungkin agar usahanya tetap berjalan. Salah satu konsep 

dalam kegiatan tersebuat yaitu konsep marketing. Tujuan kegiatan pemasaran 

adalah mempengaruhi pembeli untuk membeli barang dan jasa perusahaan. 

Sukses atau gagalnya kegiatan usaha tergantung bagaimana system pemasarannya 

hal ini sangat penting bagi pengelola untuk memahami “mengapa” dan 

“bagaimana” perilaku konsumen tersebut sehingga manajemen hotel dapat 

mengembangkan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan  

produknya secara baik dan lebih dari pesaingnya. 

 Dalam mempertahankan eksistensinya di dunia perhotelan, sebuah hotel 

dituntut untuk memberikan jasa pelayanan yang berkualitas yang diharapkan 

mampu memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen.  

 Apabila kualitas pelayanan yang di berikan oleh pihak hotel sesuai dengan 

kualitas pelayanan yang diharapkan oleh konsumen tentunya konsumen akan 

merasa puas, Sementara apabila kualitas pelayanan hotel lebih rendah dengan 

harapan konsumen tentunya konsumen akan merasa kecewa dan mungkin saja 

konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain dan hal ini tentu saja 

akan berpengaruh buruk pada pihak hotel tersebut. Tingginya tingkat kepuasaan 

konsumen maka hotel tersebut akan memiliki nilai yang positif di mata konsumen 

sehingga konsumen pun akan cenderung menginap kembali di hotel tersebut pada 

waktu yang akan datang dan konsumen akan menjadi loyal pada hotel tersebut. 

Dengan berkembangnya konsep kualitas jasa secara keseluruhan memiliki 

peluang yang menarik, dimana dengan membangun kualitas jasa yang baik maka 

kita memiliki aset berharga yang mampu mendatangkan laba dalam hasil aktifitas 

pemasaran, yaitu persepsi atas positioning suatu usaha. 

Pengalaman yang baik maka akan ada daya tarik yang sangat kuat untuk 

membuat keputusan membeli menjadi lebih cepat dan dengan lebih yakin namun 

hal ini belum tentu membuktikan bahwa mereka loyal pada jasa. Hanya loyalitas 

pelanggan yang mampu mendatangkan keuntungan lebih dari jasa anda, dengan 



 
 

loyalitas pelanggan,kita akan terhindar dari biaya-biaya besar untuk menjaga 

pelanggan dari pesaing. 

Pelanggan yang loyal pada suatu konsumsi tertentu akan memberikan 

prioritas pertama dalam mengkonsumsi baik produk maupun jasa tersebut. Hal ini 

dapat berlangsung dalam jangka panjang dan berakhir pada saat terjadi ke tidak 

cocokan yang akan memutus ikatan kuat antara pelanggan dengan produk atau 

jasa. 

Loyalitas pelanggan memiliki hubungan kausal dengan kualitas jasa. 

Terjadinya loyalitas terhadap konsumen di sebabkan adanya pengaruh kepuasan 

atau ketidak puasan pelanggan terhadap pelayanan tersebut yang terakumulasi 

secara terus-menerus disamping adanya persepsi tentang kualitas. Loyalitas 

pelanggan dipengaruhi juga oleh kualitas produk maupun jasa. Kualitas produk 

dan jasa dapat digunakan untuk mengembangkan loyalitas pelanggan. Beberapa 

hasil penelitian menunjukan bahwa konsumen akan menjadi loyal pada beberapa 

merek berkualitas tinggi.  

Dalam hal kualitas, kualitas produk juga mengandung makna adanya 

kualitas pelanggan. Pada dimensi kualitas produk atau jasa didalamnya termasuk 

berbagai hal yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, yaitu tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance dan emphaty. 

Hotel Bumi Asih yang bergerak di bidang jasa pembangunan, pengelolaan 

hotel, wisma dan tempat peristirahatan. Manajemen hotel Bumi Asih menyadari 

bahwa pelayanan kepada tamu hotel memegang peranan sangat penting untuk 

meningkatkan pendapatan perusahaan. Hotel ini tergolong hotel bintang 2 yang 

memiliki jenis-jenis kamar di antaranya Grand Suites, Junior Suites, Moderate, 

Executive dan Deluxe. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara dari pihak Hotel 

Bumi Asih selama periode 2011-2012 terdapat fenomena bahwa target jumlah 

tingkat hunian yang ditetapkan pihak manajemen hotel belum mencapai target 

penjualan . Hal ini berdasarkan tabel di bawah ini : 



 
 

Tabel 1.2 

Target dan Kenyataan Tingkat Hunian Kamar Hotel Bumi Asih 

periode 2011-2012 

Jenis 

kamar 
Tahun Target Kenyataan Tahun Target Kenyataan 

Grand suite 2011 48 12 2012 60 36 

Junior suite 2011 144 72 2012 252 180 

Moderate 2011 480 336 2012 528 480 

Excecutive 2011 1080 864 2012 3240 3024 

Deluxe 2011 6627 2057 2012 13667 4099 

Jumlah 8353 3341  16067 6427 

  Sumber: Hotel Bumi Asih Jaya Bandung, 

 Serta masih banyak dari kualitas pelayanan yang belum maksimal contoh: 

Fasilitas hotel yang kurang, lokasi yang tidak strategis, pengetahuan karyawan 

yang kurang luas, pelayanan yang kurang akurat, kurangnya system reservasi 

hotel. 

Fenomena tersebut mengidentifikasikan adanya tingkat loyalitas tamu 

hotel yang kurang tinggi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, loyalitas konsumen 

ditentukan juga oleh kualitas pelayanan. Kondisi inilah yang menarik perhatian 

penulis untuk meneliti sejauh mana “Pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas tamu pada Hotel Bumi Asih Jaya Bandung” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk menyederhanakan permasalahan dan memperjelas arah penelitian 

sesuai dengan judul yang dikemukakan di atas. Permasalahan yang akan di 

identifikasi sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kualitas pelayanan  pada Hotel Bumi Asih ? 

2. Bagaimana tingkat loyalitas pelanggan pada Hotel Bumi Asih? 

3. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas tamu di 

Hotel Bumi Asih 

1.3 Tujuan Penelitian 



 
 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan di Hotel Bumi Asih. 

2. Untuk mengetahui tingkat loyalitas pelanggan di Hotel Bumi Asih. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas tamu di 

Hotel Bumi Asih. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian yang dilaksanakan penulis, maka diharapkan bahwa hasil 

dari penelitian ini dapat berguna: 

1. Kegunaan bagi Perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam pengembangan perusahaan itu sendiri, terutama dalam hal kualitas 

pelayanan dan dapat memberikan saran untuk dipertimbangkan kembali, dalam 

usaha mempertahankan loyalitas tamu di Hotel Bumi Asih . 

 

2. Kegunaan bagi Pembaca 

Hasil penelitian dan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi, bagaimana proses dari pelaksanaan pelayanan bagi pihak-pihak lain 

yang membutuhkannya dan dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang ingin 

melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Kegunaan bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan 

pelaksanaan teori yang selama ini penulis peroleh di bangku kuliah serta 

pelaksanaannya secara langsung di lapangan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi 

konsumen atas pelayanan yang diperoleh dengan pelayanan yang sesungguhnya 



 
 

diharapkan Philip kotler dan Kevin lene keller (2009:05) mendefinisikan 

manajemen pemasaran sebagai berikut : 

“Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan 

serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul” 

 

Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus memutuskan apa yang dan 

bagaimana strategi yang akan dijalankan untuk menunjang terjadinya suatu 

pemasaran yang ingin dicapai sesuai dengan bauran pemasaran. 

 Adapun pengertian bauran pemasaran (marketing mix) yang dikemukakan oleh 

Kotler (2009:24) adalah sebagai berikut : 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahan terus menerus untuk 

mencapai tujuan pemsarannya di dalam pasar sasaran” 

 

Menurut kotler empat elemen bauran pemasaran yang biasa disebut 4P 

yaitu produk, price, place dan promotion. Namun khusus dibidang jasa menjadi 

7P selain 4P yaitu ditambah menjadi adanya people, physical dan process. 

Menurut Kotler (2000:428):  

“Jasa ialah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh 

salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud 

dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya 

bisa dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk.” 

  

 

Pengertian dari kualitas pelayanan sendiri menurut Lovelock yang dikutip 

oleh Fandy tjiptono (2006:59) : 

“Kualitas pelayanan atau jasa adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan.” 



 
 

Dari pembahasan tentang masalah kualitas pelayanan, dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa kualitas pelayanan didefinisikan sebagai kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi harapan konsumen, dengan tujuan agar konsumen 

mau menggunakan dan membayar pelayanan yang diberikan perusahaan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: “Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas 

tamu di Hotel Bumi Asih” 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu 

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

suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis secara factual dan akurat menganai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki ( Moch. Nazir 2007;54 ).  

Ciri-ciri metode deskritif yaitu membuat gambaran mengenai situasi dan 

kejadian, menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi 

serta mendapatkan makna dan dan mengumpulkan data dengan schedule 

questionnaire ataupun interview guide. Menurut Nazir dalam bukunya yang 

berjudul Metode Penelitian ( 2005;74 ) sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. 

pengertian metode verifikatif adalah :  

“Suatu penelitian untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang juga 

berarti menguji kebenaran teori”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang menggambarkan 

keadaan objek penelitian kemudian menganalisanya sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan.  

 

 



 
 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis melakukan penelitian di Hotel Bumi Asih yang beralamatkan di Jl. 

Soekarno-Hatta 452A Bandung, pelaksanaan penelitian dilakukan oleh penulis 

dari 23-25 April 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


