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Bab I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam meningkatkan industri 

perhotelan. Industri perhotelan merupakan industri jasa yang memadukan antara 

produk dan layanan. Dahulu fungsi hotel hanya sebagai tempat bermalam bagi 

konsumen yang melakukan perjalanan bisnis atau wisata dan tidak memiliki relasi 

di tempat tujuan. Seiring berjalan waktu, fungsi hotel mengalami peningkatan 

yakni sebagai sarana penangganan akomodasi bagi wisatawan, seminar, rapat, 

pesta perkawinan serta acara-acara pameran kebudayaan.  

Hotel XYZ merupakan hotel bintang empat yang berada di Lembang, Jawa 

Barat. Tujuan utama Hotel XYZ adalah memberikan pelayanan terbaik agar tamu 

mendapatkan kesan baik dan kembali datang. Jika usaha perhotelan tidak mampu 

menciptakan kepuasan pelanggan, maka tujuan tersebut tidak dapat tercapai. 

Unsur terpenting dalam perhotelan adalah keunggulan dalam pelayanan. 

Pelayanan yang diberikan Hotel XYZ masih terdapat kekurangan yang 

menyebabkan berkurangnya jumlah pengunjung. Adapun jumlah pengunjung 

hotel tersebut periode 2012-2013, pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Hotel XYZ 

Bulan 
Pengunjung 

Tahun 2012 Tahun 2013 

Januari 1.130 1.050 

Febuari 1.089 1.089 

Maret 1.055 989 

April 1.010 985 

Mei 998 997 

Juni 983 960 

Juli 1.158 1.011 

Agustus 1.100 955 

September 1.058 948 

Oktober 989 930 

November 955 921 

Desember 944 905 

TOTAL 12.469 11.740 

Rata-rata  Jumlah Hunian 

per tahun 
1.039 978 

Rata-rata % Tingkat 

Hunian per tahun 
51,51 48,49 

Sumber: Hotel XYZ 
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Berdasarkan Tabel 1.1, terjadi fluktuasi jumlah tamu yang menginap di 

hotel tersebut. Selama periode 2012-2013, jumlah tamu yang menginap cenderung 

mengalami penurunan. Walaupun pada bulan Juli sempat mengalami kenaikan 

karena masa liburan, namun kembali mengalami penurunan pada bulan 

berikutnya. Pihak hotel telah menetapkan target minimum tingkat hunian pada 

tahun 2013 yakni 15% lebih banyak dari tahun sebelumnya, namun pada 

kenyataannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari hasil 

wawancara dengan pihak hotel, rata-rata penurunan yang terjadi sebanyak 8 %. 

Penurunan jumlah tamu hotel tersebut harus diantisipasi oleh pihak hotel 

dengan melakukan penyelidikan mengenai penyebab jumlah tamu yang cenderung 

mengalami penurunan. Pihak hotel harus berhati-hati dalam memahami keinginan 

pelanggan, sebab banyak hotel-hotel lain hadir untuk memenuhi selera pelanggan. 

Hotel XYZ belum mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, sehingga perlu 

dilakukan penelitian dan pengukuran terhadap tingkat kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “PERBAIKAN KUALITAS LAYANAN HOTEL 

BERDASARKAN MODEL KANO DALAM UPAYA MENGUKUR 

TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN (STUDI KASUS HOTEL XYZ). 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimanakah kualitas pelayanan yang diberikan Hotel XYZ berdasarkan kepuasan 

pelanggan? 

2. Atribut layanan manakah yang termasuk kategori keunggulan dan kelemahan 

berdasarkan kepuasan pelanggan? 

3. Atribut manakah yang menjadi prioritas untuk dipertahankan serta ditingkatkan 

oleh pihak hotel agar sesuai dengan keinginan pelanggan? 

4. Bagaimanakah tingkat kepuasan secara keseluruhan yang dirasakan oleh para 

pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh hotel tersebut? 

5. Bagaimana upaya yang harus dilakukan pihak hotel untuk perbaikan kualitas 

pelayanan guna meningkatkan kualitas layanan agar kepuasan pelanggan dapat 

tercapai ? 
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1.3    Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk 

menganalisis data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan hotel serta meningkatkan kualitas layanan 

Hotel XYZ 

2. Menentukan kategori keunggulan dan kelemahan berdasarkan nilai kepuasan 

pelanggan di Hotel XYZ 

3. Menentukan atribut yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan oleh pihak hotel 

agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan 

4. Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh hotel tersebut. 

5. Memberikan usulan perbaikan berkelanjutan kepada perusahaan demi 

tercapainya peningkatan hubungan pelanggan. 

 

1.4   Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian yang dilakukan dapat 

menghasilkan kesimpulan yang benar dan terarah serta tidak menyimpang dari 

tujuan semula, oleh sebab itu penulis menetapkan beberapa batasan penelitian, 

batasan masalah tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Kuesioner disebarkan kepada responden yang telah menginap lebih dari dua 

kali di Hotel XYZ. 

2. Metoda yang digunakan untuk meningkatkan hubungan pelanggan dan 

perbaikan berkelanjutan adalah dengan menggunakan Model KANO dan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan secara keseluruhan menggunakan Metode 

Customer Satisfation Index (CSI). 

 

1.5     Sistematika Penulisan 

Seluruh rangkaian dari kegiatan Penelitian ini akan disajikan ke dalam 

bentuk laporan yang terdiri atas beberapa bab dan sub bab, dimana isinya 

merupakan gambaran umum dan pokok-pokok bahasan. Berikut ini adalah 

sistematika pembahasan dalam penulisan Laporan Penelitian ini: 
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Bab I    Pendahuluan 

Berisi penjelasan tentang latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah 

serta sistematika penulisan. 

 

 

Bab II        Tinjauan Pustaka  

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang mendukung dan 

mendasari dari pelaksanaan penelitian. Dimana pelaksanaan 

penelitian ini difokuskan mengenai pelayanan di Hotel X. 

 

 

Bab III   Kerangka Pemecahan Masalah 

Berisi penjelasan tentang langkah–langkah sistematis yang 

digunakan untuk memecahkan masalah yang dibuat dengan 

membuat flowchart beserta dengan uraian-uraiannya. 

 

 

Bab IV  Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

Berisi penjelasan tentang data-data yang telah diperoleh 

selama penelitian berlangsung, mengenai objek penelitian, 

proses pengerjaan dan hasil pengamatan serta pengolahan 

data. 

 

 

Bab V  Analisis 

Berisi penjelasan tentang analisa-analisa yang dapat diambil 

dari hasil pengamatan dan hasil pengolahan data pada bab 

sebelumnya. 

 

 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Berisi penjelasan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

dan beberapa saran yang ditujukan baik pada proses 

pengerjaanya maupun pada pihak-pihak terkait yang dapat 

dijadikan suatu bahan perbaikan untuk kedepannya. 
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