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ABSTRAK 

 

Ateli Enumbi, NIM : 1421103652, Jurusan Ekonomi, Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Judul Skripsi:  Pengaruh   Kualitas 

Pelayanan Hotel Di Merapi Merbabu Terhadap Kepuasan Pelanggan. 

 

. Kualitas pelayanan sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan akan muncul apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan sesuai bahkan melebihi yang diinginkan oleh konsumen. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Merapi Merbabu Hotel Yogyakarta. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pelanggan Merapi Merbabu Hotel Yogyakarta. Sampel diambil 

sebanyak 80 pelanggan. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket. Angket 

sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linier berberganda, uji F (uji 

signifikansi secara simultan), uji t (uji signifikansi secara parsial), dan sumbangan 

relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 3,104 + -

0,091X1 + -0,137X2 + 0,467X3+ -0,027X4 + 0,167X5 + e. Persamaan 

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi 

kualitas pelayanan yang berupa bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan 

empati. Kesimpulan yang diambil adalah dimensi-dimensi kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

analisis variansi regresi linier berganda (uji signifikansi secara simultan) diketahui 

bahwa bahwa F hitung 3.541 dan  F  tabel dengan df1= derajat pembilang 5 dan 

df2= derajat penyebut 74 untuk taraf 5% didapat 2.34, berarti F hitung ≥ F tabel. 

Dan dengan nilai  p  =  0,006  ≤ 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya 

secara simultan variabel bebas yaitu reliability(X1), responsivness (X2), 

assurance (X3), emphaty(X4), tangible  (X5) berpengaruh terhadap variabel 

terikat yaitu kepuasan pelanggan (Y).   

Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,139 atau 13,9%, 

koefisien determinasi ini  digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase 

pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat,  Artinya besarnya 

pengaruh variabel bebas yaitu reliability(X1), responsivness (X2), assurance (X3), 

emphaty(X4), tangible  (X5) terhadap perubahan variabel terikat kepuasan 

pelanggan (Y), dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah 13,9%. Sedangkan sisanya yaitu 64,1% dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar variabel penelitian.  

 

Kata Kunci: Bukti Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati dan 

Kepuasan Pelanggan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Di  dalam  menjalankan  sebuah  aktivitas  bisnis,  umumnya  yang  

harus  diperhatikan  perusahaan  adalah  orientasi  pelanggan  atau  customer  

orientation. Dan  khususnya  pada  dunia  bisnis  yang  bergerak  dibidang  

jasa,  kepuasan  pelanggan  merupakan elemen  penting dan menentukan 

dalam mempertahankan, maupun menumbuhkembangkan perusahaan. 

Perhotelan  adalah  usaha  komersial  yang  menyediakan    tempat    

menginap, makanan, dan  pelayanan-pelayanan    lain    untuk  umum.  

Pengelolaan  hotel memiliki  tujuan  yang  mengarah  pada  kepuasan  

pelanggan, dimana akan menciptakan konsumen dengan persepsi  baik  untuk  

menjadi  pelanggan yang berkelanjutan. Pengukuran terhadap mutu  pelayanan  

tidak hanya  untuk  menentukan pelayanan yang  akan  konsumen terima,  

namun harus  dapat mengidentifikasi apa  yang dibutuhkan dan diinginkan 

oleh pelanggan  hotel, sehingga  tercipta  kepuasan  pelanggan. 

Kepuasan adalah perasaan seseorang yang timbul setelah 

membandingkan  antara  kinerja  dengan  harapan  terhadap  suatu  produk  

yang  dimiliki  seseorang, menurut Kotler dan Keller  (2009:177). Sedangkan 

menurut Tjiptono  (2006:360)  kepuasan  dan ketidakpuasan  adalah  respon  

pelanggan  terhadap  ketidaksesuaian  antara  keinginan  yang  dimiliki  

dengan  manfaat  produk  yang  dirasakan  setelah  pemakaiannya.  Terdapat  
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empat  metode  untuk  mengukur  kepuasan  pelanggan  yaitu melalui  sistem 

keluhan, ghost  shopping,  lost customer analysis, dan  survei kepuasan 

pelanggan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terutama 

pelayanan. Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan pelanggan,  kualitas 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan 

hubungan yang kuat dengan perusahaan. Demikian pula dengan bisnis 

perhotelan, merupakan bisnis jasa  yang  berdasarkan pada  azas  kenyamanan. 

Sehingga  masalah  kualitas pelayanan (service quality) menjadi  faktor  

penting  dalam  menentukan  keberhasilan  bisnis  ini  dan  tujuan  perusahaan 

akan dapat terwujud.  

Terutama  perhotelan  di  Kota  Yogyakarta yang  telah  berkembang  

pesat  sehingga  disamping  hotel-hotel  berbintang,  juga  banyak hotel-hotel 

melati seperti pada Merapi Merbabu Hotel Yogyakarta  yang  semakin  

banyak  dibangun  yang  memiliki  peminat  yang  tidak  kalah  dengan  hotel-

hotel  berbintang.  Keadaan  ini  tentu  mendorong  terjadinya  persaingan  

diantara mereka,  dalam  merebut  konsumen. dimana produk  dan  fasilitas  

yang ditawarkan menghendaki adanya  penyesuaian  dengan selera konsumen. 

Sebuah  hotel  harus  selalu  survive  agar dapat  bersaing  dengan  hotel-hotel  

lainnya, karena banyaknya hotel yang berada di kota Yogyakarta, maka hotel 

Merapi Merbabu Yogyakarta harus  berhati-hati  dalam  memahami keiginan  

konsumen,  jangan  sampai  ada keluhan  yang  dapat  merugikan  perusahaan  

untuk  mencegah  hal  tersebut  agar  tidak terjadi  maka  pihak  hotel  perlu  
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mengetahui apakah  pelayanan  yang  diberikan  telah memenuhi harapan 

konsumen. 

Pada  dasarnya  tujuan  dari  industri  jasa adalah  untuk memberikan  

kepuasan  kepada konsumen melalui pelayanan yang baik  serta keramah 

tamahan  sehingga  akan  terjalin hubungan  yang  baik  antara  pihak  

penyedia jasa  dan  konsumen.  hal  tersebut  tentu  saja memberikan  dampak  

positif  bagi  penyedia jasa  serta membangun  image  positif  dimata para  

konsumen, pelayanan yang kurang memuaskankan menyebabkan 

berkurangnya konsumen atau bahkan hilang karena  konsumen  beralih ke  

jasa  layanan lain  yang  memiliki  pelayanan  yang  lebih baik.  Karena  

Tujuan  bisnis  adalah  untuk menciptakan  para  pelanggan  agar  merasa  

puas.  Kualitas  jasa  yang  unggul  dan  konsisten  dapat  menumbuhkan  

kepuasan  pelanggan  dan  akan  memberikan  berbagai manfaat  seperti  

hubungan  perusahaan  dan  para  pelanggannya  menjadi  harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang,  dapat  menciptakan  

loyalitas pelanggan,  membentuk  rekomendasi  dari mulut  kemulut  yang  

menguntungkan perusahaan menjadi  baik  dimata  pelanggan  dan laba yang 

diperoleh dapat meningkat. 

Berdasarkan  fenomena  tersebut, memotivasi  penyusun  untuk  

meneliti  masalah  ini  secara  ilmiah  melalui  suatu  penelitian untuk 

mengetahui apakah kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh Merapi 

Merbabu Hotel  Yogyakarta  mendapat  respon  yang memuaskan  dari  para  

pelanggannya.  Inilah yang  menjadi  alasan  peneliti  untuk  mengangkat  
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masalah  ini  yang  diformulasikan dalam satu judul yaitu :  “PENGARUH   

KUALITAS PELAYANAN HOTEL MERAPI MERBABU TERHADAP 

KEPUASAN PELANGGAN DI YOGYAKARTA”.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi  masalah yang  telah  di  uraikan  maka  

pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut : 

“Apakah kualitas  pelayanan  berpengaruh  terhadap  kepuasan  pelanggan  

Pada  Hotel Merapi Merbabu  di Yogyakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang dikemukakan  diatas,  maka  

tujuan  dari penelitian ini adalah :  

“Untuk  mengetahui  kualitas  pelayanan berpengaruh  terhadap  kepuasan  

pelangga pada Hotel Merapi Merbabu di  Yogyakarta!”   

 

D. Manfaat   

Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Sebagai  sumbangsi  pemikiran  yang dapat menambah wawasan  

pengetahuan bagi penyusun baik yang bersifat teoriti maupun  praktis,  

sekaligus  memberikan npengalaman  yang  sangat  berarti  untuk 

mempraktekkannya dalam dunia usaha.  
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kepuasan pelanggan. Dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap (X1, 

X2, X3,  X5,  =0) atau Ceteris Paribus.  

f) b5 = 0,167 

Berarti variabel tangible mempengaruhi kepuasan pelanggan sebesar 

16,7% atau berpengaruh positif yang artinya jika tangible ditingkatkan 

1% saja maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 16,7%. 

Sebaliknya jika tangible diturunkan 1% saja maka kepuasan pelanggan 

akan menurun sebesar 16,7%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya 

tetap (X1, X2, X3, X4, =0) atau Ceteris Paribus.  

Dari hasil perhitungan uji F, dapat dilihat bahwa F hitung 3.541 dan  

F  tabel dengan df1= derajat pembilang 5 dan df2= derajat penyebut 74 

untuk taraf 5% didapat 2.34, berarti F hitung ≥ F tabel. Dan dengan nilai  p  

=  0,006  ≤ 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya secara simultan 

variabel bebas yaitu reliability(X1), responsivness (X2), assurance (X3), 

emphaty(X4), tangible  (X5) berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu 

kepuasan pelanggan (Y).   

Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,139 atau 

13,9%, koefisien determinasi ini  digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar prosentase pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel 

terikat,  Artinya besarnya pengaruh variabel bebas yaitu reliability(X1), 

responsivness (X2), assurance (X3), emphaty(X4), tangible  (X5) terhadap 

perubahan variabel terikat kepuasan pelanggan (Y), dan besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini adalah 13,9%. 

Sedangkan sisanya yaitu 64,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

variabel penelitian.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan pada Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta adalah sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 

faktor-faktor Reliability/Keterhandalan, Responsiceness/Kesigapan, 

Assurance/Jaminan, Emphaty/Empati, Tangible/Nyata berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Merapi Merbabu 

Yogyakarta, Dari hasil perhitungan uji F, dapat dilihat bahwa F hitung > 

dari F table. Sehingga Ha yang berbunyi ada pengaruh faktor-faktor 

Reliability/Keterhandalan, Responsiceness/Kesiagapan, Assurance/Jaminan, 

Emphaty/Empati, Tangible/Nyata berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta diterima.  Sedangkan H0 

yang berbunyi tidak ada pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor 

Reliability/Keterhandalan, Responsiceness/ Kesigapan, Assurance/Jaminan, 

Emphaty/Empati, Tangible/Nyata berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta secara simultan ditolak, 

artinya  variabel bebas (X) berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

terikat (Y). sehingga hipotesis Ha pertama yang mengatakan terdapat 

pengaruh yang signifikan secara simultan dari komponen kualitas pelayanan 

yang terdiri dari Reliability/Keterhandalan, Responsiceness/ Kesiagapan, 
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Assurance/Jaminan, Emphaty/Empati, Tangible/Nyata terhadap kepuasan 

pelanggan pada Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta diterima. 

2. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi parsial 

variabel Reability/Keterhandalan (X1) memiliki t hitung ≤ t tabel, maka Ha 

ditolak dan Ho diterima, ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

oleh variabel Reability/Keterhandalan (X1) terhadap kepuasan pelanggan 

pada Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta (Y). Variabel Responsiveness/ 

Kesigapan (X2) memiliki t  hitung  ≤ t  tabel, maka  Ha ditolak dan Ho 

diterima, ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan oleh variabel 

Responsiveness/ Kesigapan (X2) terhadap kepuasan pelanggan pada Hotel 

Merapi Merbabu Yogyakarta (Y). Variabel Assurance/Jaminan (X3) 

memiliki t hitung ≥ t tabel, maka  Ha diterima dan Ho ditolak, ini berarti ada 

pengaruh yang signifikan oleh variabel Assurance/Jaminan (X3) terhadap 

kepuasan pelanggan pada Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta (Y). Variabel 

Emphaty/Empati (X4) memiliki t hitung ≤ t  tabel, maka Ha ditolak dan Ho 

diterima, ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan oleh variabel 

Emphaty/Empati (X4) terhadap kepuasan pelanggan pada Hotel Merapi 

Merbabu Yogyakarta (Y). Variabel Tangible/Nyata (X5) memiliki t  hitung  

≤ t  tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima, ini berarti tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan oleh variabel Tangible/Nyata (X5) terhadap 

kepuasan pelanggan pada Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta (Y). sehingga 

hipotesis kedua Ha yang mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan 

secara parsial dari komponen  kualitas pelayanan terdiri dari 

Reability/Keterhandalan (X1), Responsiveness/Kesigapan (X2), 
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Assurance/Jaminan (X3), Emphaty/empati (X4), Tangibles/Nyata  (X5) 

terhadap kepuasan pelanggan Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta ditolak. 

Hal ini dikarenakan variabel Reability/Keterhandalan (X1), Responsiveness/ 

Kesigapan (X2), Emphaty/empati (X4), Tangibles/Nyata  (X5) tidak 

berpengaruh secara signifikan. Sedangkan yang berpengaruh secara 

signifikan terdapat pada variabel Assurance/Jaminan (X3). 

 

B. SARAN 

1. Sehubungan dengan  standard kualitas pelayanan yang Hotel Merapi 

Merbabu Yogyakarta jalankan selama ini, sekiranya penelitian dapat 

dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan kualitas pelayanan terutama 

mengenai Assurance/Jaminan kepada pelanggan yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta.  

2. Kualitas Pelayanan yang selama ini dinilai positif oleh konsumen seperti: 

Reability/Keterhandalan, Responsiveness/Kesigapan, Assurance/Jaminan, 

Emphaty/empati, Tangibles/Nyata harus selalu di tingkatkan dalam bentuk 

pelatihan kepada karyawan Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta tentang 

pentingnya kualitas pelayanan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan.  
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