
Pendahuluan 

 Pariwisata adalah salah satu industri andalan yang harus terus 

dikembangkan oleh suatu negara. Hal ini dibuktikan dengan sektor pariwisata 

sebagai penyumbang terbesar kedua dalam hal devisa negara, tentu yang 

terpenting adalah dapat memperluas kesempatan kerja dan pemerataan 

penduduk. Semarang sebagai salah satu matahari pariwisata di Jawa Tengah, 

dan menjadi tujuan  jutaan  langkah wisatawan domestik maupun wisatawan 

mancanegara, memiliki sejarah panjang dalam perjalanan penyajian berbagai 

koleksi wisata daerahnya hingga mampu menjadi penanda wisata modern kota. 

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Semarang semakin diuntungkan. Tidak 

hanya sebagai kota perlintasan, Semarang juga menjadi kunjungan masyarakat 

dari berbagai penjuru. Terlebih topografi kota yang lengkap, memiliki garis pantai 

dan perbukitan, berpotensi untuk menambah semarak kehidupan pariwisata.  

 Seiring dengan berkembangnya kehidupan pariwisata, jumlah hotel di 

Semarang juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pihak hotel 

berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saing dengan selalu menciptakan 

diferensiasi bagi bisnisnya untuk mempertahankan pelanggan serta menjaring 

pelanggan baru yang lebih banyak. Salah satu yang dapat dilakukan adalah 

dengan meningkatkan kualitas pelayanan untuk dapat memuaskan pelanggan 

dan meminimalisir komplain. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah 

satu strategi bisnis yang ditekankan pada pemenuhan keinginan konsumen. 

Setiap konsumen selalu mengharapkan untuk mendapatkan layanan yang 

optimal serta memperoleh barang atau jasa seperti yang mereka inginkan. Hal 

semacam ini apabila tidak direspon secara cepat dan baik oleh pihak hotel, akan 

berakibat turunnya minat dari konsumen untuk datang dan menggunakan jasa 

serta pelayanan yang mereka sediakan. Pelanggan yang tidak puas tentu saja 

akan merasa dirugikan karena mereka tidak mendapat perlakuan yang adil dari 

perusahaan. 

Menurut Oliver (dalam Tjiptono, 2012) konsumen/pelanggan berusaha 

menekan disonansi (kesenjangan) antara harapan mereka dengan kenyataan 

jasa yang diterima. Jadi komponen kepuasan pelanggan adalah fungsi dari 

perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan (Khrisna Naik, et. Al, 

2010). Menurut Kotler & Susanto (2011) kepuasan pelanggan adalah respon 
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positif pelanggan terhadap kinerja aktual yang dapat memberikan hasil sama 

atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan muncul apabila 

hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. Dalam konteks jasa 

perhotelan pelanggan adalah tamu hotel yang menginap ataupun menyewa 

kamar atau ruang pertemuan. Kepuasan pelanggan merupakan satu hal yang 

tidak dapat ditawar lagi dalam memenangkan persaingan dunia usaha hotel yang 

semakin ketat. Kepuasan tamu merupakan sarana yang paling ampuh untuk 

mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan di hotel. Pelanggan yang 

puas akan datang kembali (repeat businees) dan akan berbicara tentang 

pelayanan di hotel (word of mouth). 

 Kepuasan merupakan perasaan yang dihasilkan dari evaluasi apa yang 

dirasakan dengan apa yang diharapkan, terkait dengan keinginan dan kebutuhan 

(Sutomo, 2012). Disamping itu kecepatan waktu pelayanan dan staff yang ramah 

juga bisa menjadi faktor kunci dalam kepuasan pelanggan yang menginap di 

sebuah hotel (Wisnubroto dan Anggoro, 2012). Umumnya, hal pertama yang 

dilihat oleh banyak wisatawan / pengunjung ketika datang ke hotel adalah taraf 

kebersihan. Kesan pertama tentu terkait dengan penampilan hotel, interior dan 

kondisi lingkungan hotel. Hal berikutnya yang menjadi pertimbangan adalah 

kebersihan, tidak hanya terkait kamar hotel tetapi juga kondisi kebersihan 

lingkungan hotel secara keseluruhan, termasuk didalamnya adalah ruang 

pertemuan dan fasilitas lainnya. Kemudian merujuk pada kualitas pelayanan, 

kesopanan menyambut tamu, serta bagaimana cara hotel menciptakan rasa 

percaya tamu kepada pihak hotel. Seberapa ramah staff hotel menyambut tamu, 

secepat dan setepat apa dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada 

tamu, serta apakah staf paham kebutuhan tamu secara spesifik. Sedangkan 

faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan antara lain adalah 

kualitas produk, kualitas pelayanan atau jasa, faktor emosi pelanggan, harga 

produk dan biaya untuk mendapatkan produk. Kurang lebih 4% dari keseluruhan 

pelanggan yang tidak puas mengemukakan keluhannya, dan 68% meninggalkan 

tempat terjadinya interaksi pelayanan yang tidak menyenangkan (Sugiarto, 

1999).   

Permasalahan pelayanan menjadi persoalan yang cukup penting tertuma 

pada industri jasa seperti hotel. Tetapi tidak sedikit petugas pelayanan yang 

menganggap enteng keluhan yang ada karena menganggap bahwa hal tersebut 
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adalah wajar. Bagaimanapun juga kekecewaan yang menumpuk dan mendalam 

dari beberapa pelanggan bisa menjatuhkan bisnis yang sedang dijalankan 

apabila tidak ditindak lanjuti. Kekecewaan akan memunculkan keluhan atau 

komplain yang merupakan harapan yang belum terpenuhi (Barlow & Moller, 

1996). Martin (dalam Irfan, 2009) menilai komplain memiliki beberapa manfaat 

diantaranya: Organisasi semakin tahu akan kelemahan atau kekurangannya 

dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan; Sebagai alat intropeksi diri 

bagi organisasi untuk senantiasa responsif dan mau memperhatikan ‘suara’ dan 

‘pilihan’ pelanggan; Mempermudah organisasi mencari jalan keluar untuk 

meningkatkan mutu pelayanannya; Bila segera ditangani, pelanggan merasa 

kepentingannya dan harapannya diperhatikan; Dapat mempertebal rasa percaya 

dan kesetiaan pelanggan kepada organisasi; Penanganan komplain yang benar 

dan berhasil bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini didukung oleh 

Bodey (2003) yang mengungkapkan jika komplain dapat membantu menemukan 

poin kegagalan, kemudian dari sana dapat dilakukan perbaikan.  

 Berdasarkan hasil penelitian Hendra dan Josephine (2011) menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan variabel dalam kualitas pelayanan yang terpenuhi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan menurunnya 

komplain. Sedangkan penelitian Chen dan Japarianto (2014) menunjukkan 

komplain yang disampaikan dan ditindaklanjuti berpengaruh secara positif 

terhadap loyalitas pelanggan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Iriani dan Adi (2012) yang menyebutkan beberapa atribut-atribut jasa yang 

mengakibatkan ketidakpuasan konsumen sehingga berakibat terjadinya 

penurunan jumlah pelanggan. 

 Hotel X ini merupakan National Chains Hotel yang dibangun atas modal 

PT. Pertamina pada tahun 1972, dan diresmikan pada tanggal 18 Juni 1984. 

Pihak manajemen Hotel menjelaskan jika Hotel X pernah menjadi hotel dengan 

predikat bintang 5. Namun saat ini predikat tersebut tidak lagi disandang oleh 

Hotel X berdasarkan hasil sertifikasi ulang Hotel X dinyatakan tidak lagi 

memenuhi kriteria untuk menjadi hotel bintang 5 dan hanya memenuhi kriteria 

sebagai hotel bintang 4 saja. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan pihak 

manajemen hotel dalam mempertahankan beberapa poin dalam kriteria mutlak 

penilaian hotel, beberapa diantaranya adalah produk dan kualitas layanan pada 

sejumlah atribut layanan yang menjadi prioritas, sehingga menyebabkan 
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munculnya berbagai keluhan dari pelanggan hotel. Menurunnya kualitas 

pelayanan juga disebabkan antara lain karena kondisi SDM (Sumber Daya 

Manusia) yang tidak memenuhi standar, baik dari sisi jumlah yang berpengaruh 

pada produktifitas serta kurangnya pengetahuan karyawan mengenai standart 

pelayanan yang berkualitas. 

Menurunnya kualitas pelayanan selain dapat menurunkan jumlah 

bpelanggan juga dapat memunculkan reaksi spontan dan langsung dari 

pelanggan yaitu keluhan/komplain. Berdasarkan data keluhan pelanggan Hotel X 

tahun 2016 diperoleh beberapa keluhan pelanggan sebagai berikut :             

Tabel 1. Daftar Keluhan Pelanggan 

No. Jenis Keluhan Jumlah Keluhan Persentase (%) 

1. Fasilitas hotel yang 
kurang memenuhi 
standar 

17 23,97 

2. Kurangnya 
kemampuan 
karyawan dalam 
melaksanakan 
pelayanan yang 
maksimal 

13 18,35 

3. Karyawan kurang 
cepat dan kurang 
tanggap ketika ada 
pelanggan yang 
komplain ataupun 
melakukan order 
kepada karyawan 
hotel 

25 35,21 

4. Keluhan terhadap 
keramahan 
karyawan serta 
staff 

10 14,04 

5. Karyawan kurang 
peduli untuk 
memberikan 
pelayanan 
maksimal kepada 
pelanggan 

6 8,45 

Total 71 100 
 

Ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan melalui form 

guest comment maupun keluhan yang disampaikan melalui media online sesuai 

dengan pemesanan, menunjukkan tingginya keluhan/komplain pelanggan 
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terhadap pelayanan yang diberikan dan sangat disayangkan karena kejadian ini 

terjadi berulang kali. Artinya tidak ada/belum ada usaha perbaikan yang 

dilakukan/diusahakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga bisa 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanannya masih kurang. Jika hal demikian 

dibiarkan terlalu lama, tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan organisasi. 

Karena pada intinya produk utama hotel adalah jasa atau pelayanan. Dan 

sebagai hotel bintang 4, seharusnya permasalahan komplain menjadi perhatian .  

Hasil interview dengan 5 orang karyawan pada tanggal 30 November 2016, 

diketahui bahwa 15 karyawan memiliki latar belakang pendidikan yang bukan 

berasal dari sekolah perhotelan maupun pariwisata sehingga dalam performa 

menjadi kurang maksimal karena mereka tidak menyadari pentingnya 

memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan hotel, sehingga tingkat 

kepuasan pelanggan menjadi rendah dan muncul beberapa komplain yang 

terjadi secara terus menerus terhadap pelayanan dan kualitas produk Hotel X, 

disamping itu kategori usia yang sudah senior juga mempengaruhi kecepatan 

karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.  

Data – data tersebut diperkuat dengan hasil interview dengan bagian HRD 

sepanjang bulan Desember 2016 – Januari 2017, yang menyatakan bahwa 

permasalahan atas kurangnya pemahaman mengenai dunia hospitality, dimana 

pelayanan merupakan bagian paling penting dalam bidang usaha jasa dan 

pelayanan publik, ditambah latar belakang karyawan yang bukan merupakan 

lulusan sekolah Perhotelan maupun Pariwisata sehingga kinerja karyawan 

kurang maksimal dan tidak termotivasi memperbaiki diri, diperkuat dengan 

minimnya komplain yang disampaikan secara langsung oleh pelanggan kepada 

mereka, sehingga karyawan cenderung menganggap pekerjaan mereka sudah 

sesuai dengan yang seharusnya. minimnya komplain yang langsung 

disampaikan oleh pelanggan seharusnya juga menjadi pertanyaan bagi pihak 

perusahaan, apakah hal ini dikarenakan pelanggan puas atau justru karena 

pelanggan merasa percuma jika menyampaikan komplain secara langsung 

karena penanganan yang mereka terima tidak memuaskan. Sehingga pelanggan 

lebih suka menyampaikan komplain melalu media sosial maupun guest comment 

yang disediakan pihak hotel. 

Lebih banyak komplain adalah mengenai bagaimana pelanggan merasa 

nyaman berada di Hotel X, baik untuk menginap maupun melakukan aktifitas 
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lainnya. perasaan nyaman dan aman diciptakan dari bagaimana karyawan hotel 

bersikap ramah dan sopan kepada pelanggan, serta memperlakukan setiap 

pelanggan secara istimewa. Sebagai Hotel bintang 4, pemenuhan janji promosi 

juga merupakan hal yang akan menjadi fokus pelanggan kepada pihak hotel. 

Menerima pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan meliputi fasilitas yang 

memadai, pelayanan optimal dan keramahan serta kemudahan dalam 

mengakses hotel, merupakan beberapa hal yang kurang didapatkan oleh 

pelanggan selama menggunakan jasa Hotel X, sehingga munculah 

ketidakpuasan melalui beberapa komplain yang tersampaikan melalui guest 

comment maupun melalui media sosial. 

Dalam  usaha mengatasi ketidakpuasan pelanggan, perlu adanya 

intervensi yang diberikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan. Peneliti menyimpulkan intervensi yang tepat adalah Pelatihan 

Service Quality untuk melatih skill karyawan Hotel X. Pelatihan Service Quality 

adalah pelatihan untuk meningkatkan pelayanan atau service quality, karena 

service quality merupakan kekuatan dalam mencapai keunggulan dalam 

persaingan untuk merebut hati pelanggan. Kualitas pelayanan yang dimaksud 

bukan hanya sekedar pelayanan jasa yang telah digariskan dan merupakan 

standard kerja, akan tetapi hakikatnya kualitas pelayanan itu sendiri harus bisa 

memberikan pelayanan yang lengkap sesuai dengan standart dan janji hotel. 

Industri  jasa perhotelan khususnya sangat mengedepankan kualitas pelayanan 

(service qualityi). Karena kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan adalah 

faktor kunci untuk mencapai keunggulan dalam bersaing. 

Jadi komponen kepuasan pelanggan adalah fungsi dari perbedaan antara 

kinerja yang dirasakan dengan harapan (Naik, et. al, 2010). Didukung juga oleh 

penelitian Briliana (2010) yang menyatakan jika service quality sangat 

dibutuhkan mengingat konsumen memiliki ekspektasi / harapan yang selalu ingin 

dipenuhi dan dipuaskan. Pada dasarnya konsumen/pelanggan selalu 

mengharapkan untuk mendapatkan service yang maksimal dari penyedia jasa, 

dalam hal ini ingin diperlakukan secara profesional dan ingin diakui sebagai 

individu yang unik. Aryani dan Rosinta (2010) menunjukkan bahwa kelima 

dimensi service quality terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 

layanan, kualitas pelayanan yang maksimal akan menciptakan kepuasan 

pelanggan yang maksimal. 



7 
 

Dalam pelatihan service quality, ada beberapa aspek yang akan dilatih 

yaitu apsek reliability meliputi kemampuan karyawan dalam melaksanakan 

pelayanan, aspek responsiveness meliputi kecepatan dan ketanggapan 

karyawan dalam memberikan pelayanan, aspek assurance meliputi keamanan 

dan kesopanan karyawan serta staff dapat dipercaya, aspek empathy meliputi 

kepedulian karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan 

yang terakhir adalah aspek tangibles yang meliputi penampilan karyawan, wujud 

fisik dan fasilitas hotel (Aries dan Arief, 2011) 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan dengan hasil pertimbangan 

bersama antara HR Manager dan General Manager, maka peneliti memutuskan 

untuk melakukan intervensi Pelatihan Service Quality untuk Meningkatkan 

Kepuasan Pelanggan Hotel X. 

 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik ada 

tidaknya pengaruh Service Quality Training pada karyawan terhadap kepuasan 

pelanggan di Hotel X. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti di 

bidang Psikologi Industri dan Organisasi terutama terkait dengan Service Quality 

Training terhadap kepuasan pelanggan. 

 

Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

terkait dengan Service Quality Training  dengan kepuasan pelanggan di Hotel X 

ng dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan 

perusahaan. 

 

Kepuasan Pelanggan  

 Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa Latin “satis” (artinya 

cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). Kepuasan bisa 

diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu 
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memadai”. Kotler (dalam Tjiptono, 2012) menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(atau hasil) yang dipersepsikan dibandingkan dengan harapan. Sejalan dengan 

pendapat tersebut Kotler dan Keller (2017) berpendapat bahwa kepuasan 

(satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul 

karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan produk (atau hasil) 

terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan 

akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. 

Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggcan akan sangat puas atau senang. 

 Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Tjiptono dan Chandra, 2016) 

mendeskripsikan kepuasan sebagai “the good feeling that you have when you 

achieved something or when something that you wanted to happen does 

happen” and “the act of fulfilling a need or desire”. Dari pendapat diatas, dapat 

diartikan bahwa kepuasan adalah perasaan menyenangkan yang dimiliki saat 

mendapatkan sesuatu atau ketika sesuatu yang diinginkan terjadi dan terpenuhi 

sesuai dengan yang dibutuhkan.  

 Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan respon positif yang ditunjukkan oleh pelanggan 

berdasarkan  perbandingan antara kinerja aktual terhadap harapan pelanggan. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

 Irawan (2002) menyebutkan faktor-faktor yang mendorong kepuasan 

pelanggan adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas produk 

Pelanggan akan merasa puas apabila setelah membeli dan menggunakan 

produk tersebut ternyata kualitas produk tersebut baik. 

2. Harga 

Untuk pelanggan yang sensitif, harga murah adalah sumber kepuasan yang 

penting karena pelanggan akan mendapatkan value for money yang tinggi. 

3. Service quality 

Kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Kualitas 

pelayanan merupakan driver yang mempunyai banyak dimensi, salah satunya 

yang populer adalah  SERVQUAL. 
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4. Emosional 

Pelanggan akan merasa puas (bangga) karena adanya emosional value yang 

diberikan oleh brand  dari suatu produk. 

5. Biaya dan kemudahan 

Pelanggan akan semakin puas apabila dalam mendapatkan pelayanan 

tergolong mudah, nyaman dan efisien. 

 Kotler dan Keller (2006) juga menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, antara lain: 

1. Waktu penyerahan produk 

2. Mutu produk dan jasa 

3. Penetapan harga 

4. Perlakuan langsung perusahaan terhadap pelanggan 

Selain itu, Lupiyoadi (2013) menyatakan bahwa ada lima faktor utama 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu: 

1. Kualitas produk 

 Pelanggan akan puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa 

produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas pelayanan 

 Pelanggan akan merasa puas apabila mendapatkan pelayanan yang baik 

atau sesuai dengan harapan. 

3. Emosional 

 Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkna keyakinan bahwa orang 

lain akan kagum bila seseorang menggunakan produk bermerk dan 

cenderung mempunyai kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh 

bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial yang membuat pelanggan 

menjadi puas dengan merk tertentu. 

4. Harga 

 Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi memantapkan harga yang 

lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. 

5. Biaya  

 Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa. 
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Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas produk, kualitas 

pelayanan, emosional, harga dan biaya. 

 

Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

 Kotler (2000) menyatakan aspek kepuasan Pelanggan yaitu : Loyal 

terhadap produk, adanya komunikasi yang positif dari mulut ke mulut dan 

perusahaan menjadi pertimbangan utama. 

a. Loyal terhadap produk 

Pelanggan yang terpuasakan cenderung akan menjadi loyal. Pelanggan 

yang puas terhadap produk yang dikonsumsinya akan mempunyai 

kecenderungan untuk membeli ulang pada produsen yang sama. Keinginan 

untuk membeli ulang karena adanya keinginan untuk mengulang pengalaman 

yang baik dan menghindari pengalaman yang buruk. 

b. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif 

Kepuasan adalah merupakan faktor yang mendorong adanya komunikasi 

dari mulut ke mulut (worth of mouth communication) yang bersifat positif. Hal 

ini dapat berupa rekomendasi kepada calon Pelanggan yang lain dan 

mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan perusahaan yang 

menyediakan produk. 

c. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli produk lain 

 Hal ini merupakan proses kognitif ketika adanya kepuasan, dimana 

pelanggan lebih mengutamakan perusahaan yang sama untuk mendapatkan 

jasa atau produk dari perusahaan tersebut. 

 Selanjutnya, Tjiptono (1997), menyatakan bahwa terdapat dua variabel 

utama yang menentukan kepuasan pelanggan, yaitu expectations dan perceived 

performance. Jika perceived performance lebih dari expectations, maka 

pelanggan akan puas, tetapi bila sebaliknya maka pelanggan akan merasa tidak 

puas. 

 Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga 

aspek kepuasan pelanggan yaitu loyal terhadap produk, adanya komunikasi 

yang positif dari mulut ke mulut dan perusahaan menjadi pertimbangan utama, 

serta dua variabel utama yaitu expectations dan perceived performance. 
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Service Quality 

 Tjiptono (2002) menyatakan bahwa Service Quality adalah pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Cronin dkk (2000) yang menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasann pelanggan. Kepuasan 

pelanggan merupakan filosofi bisnis sebagai indikator dalam menciptakan nilai 

bagi pelanggan, mengantisipasi dan mengelola harapan pelanggan dan 

menunjukkan kemampuan serta tanggung jawab untuk memenuhi 

kebutuhannya. Thorik dan Utus (2006) menyatakan pentingnya memberikan 

pelayanan yang berkualitas disebabkan pelayanan (service) tidak hanya sebatas 

mengantarkan atau melayani. Service  berarti mengerti, memahami dan 

merasakan sehingga penyampaiannya pun akan mengenai heart share 

konsumen dan pada akhirnya memperkokoh posisi mind share konsumen. 

Dengan demikian Service Quality dapat didefinisikan sebagai seberapa 

jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang 

mereka terima / peroleh. Harapan para pelanggan pada dasarnya sama dengan 

layanan seperti apakah seharusnya yang diberikan oleh perusahaan kepada 

pelanggan. Harapan para pelanggan ini didasarkan pada informasi dari mulut ke 

mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman di masa lampau, dan komunikasi 

eksternal (iklan dan berbagai bentuk promosi perusahaan lainnya). 

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa service quality 

merupakan upaya pemenuhan harapan pelanggan terhadap pelayanan dan jasa 

yang mereka terima, sehingga ketika harapan pelanggan terpenuhi akan 

menimbulkan perasaan senang dan puas selama menggunakan jasa 

perusahaan.  

 

Dimensi Kualitas Jasa 

 Gespersz (1997) menyebutkan adanya beberapa dimensi atau atribut 

yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas jasa/layanan, yaitu:  

1. Ketepatan waktu pelayanan;  

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas;  

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;  

4. Tanggungjawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun 

penanganan keluhan;  
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5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung;  

6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan;  

7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi;  

8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas/penanganan permintaan 

khusus;  

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang, 

kemudahan, informasi;  

10. Atribut yaitu pendukung pelayanan lainnya, seperti kebersihan lingkungan, 

AC, fasilitas ruang tunggu, fasilitas musik atau TV, dan sebagainya.  

 Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Tjiptono dan Chandra, 2016) 

menyatakan bahwa terdapat lima dimensi utama kualitas jasa, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Reliabilitas (reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat 

kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang 

disepakati. 

2. Daya Tanggap (responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon 

permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan 

kemudian memberikan jasa secara cepat. 

3. Jaminan (assurance), yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa 

menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa 

para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau 

masalah pelanggan. 

4. Empati (emphaty), berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan 

perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasional yang 

nyaman. 

5. Bukti Fisik (tangibles), berkenaan dengan daya tarik fisik, perlengkapan, dan 

material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, yang sesuai dengan penelitian yang 

akan diteliti oleh peneliti adalah ke lima dimensi menurut Parasuraman, Zeithaml, 
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dan Berry, yaitu reliabilitas (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), empati (emphaty), dan bukti fisik (tangibles). 

 

Pelatihan  

Pelatihan dan pengembangan merupakan jantung dari upaya 

berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja organisasi. 

Menurut Mondy (2008) pelatihan adalah aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk 

memberi para pembelajar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

pekerjaan mereka saat ini. As’ad (2004) berpendapat bahwa pelatihan adalah 

usaha-usaha yang berencana yang diselenggarakan agar supaya dicapai 

penguasaan akan keterampilan, pengetahuan, dan sikap-sikap yang relevan 

terhadap pekerjaan. 

Pelatihan merupakan upaya yang direncanakan oleh perusahaan untuk 

memfasilitasi karyawannya belajar kompetensi yang berhubungan dengan 

pekerjaannya. Tujuannya agar karyawan dapat memiliki keahlian dalam 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang berhubungan dengan 

pekerjaannya dan mengaplikasikannya pada kegiatan sehari-hari di dunia kerja. 

Kompetensi itu sangat penting untuk mencapai kinerja pekerjaan yang sukses 

(Noe, 2005). Demikian juga Aprinto dan Jacob (2013) menyatakan bahwa 

permasalahan yang timbul akibat kurangnya pengetahuan, keterampilan dan 

sikap kerja karyawan dapat diatasi melalui pelatihan. Peningkatan kompetensi 

dapat mengatasi kendala, permasalahan, dan meningkatkan kinerja karyawan 

yang berdampak pada meningkatnya hasil-hasil unit kerja dan tercapainya 

sasaran perusahaan.  

Menurut Gordon (dalam Sultana,dkk, 2012) pelatihan adalah jenis 

kegiatan yang terencana, sistematis dan menghasilkan peningkatan 

keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan 

pekerjaan secara efektif. Terdapat hubungan yang positif antara pelatihan dan 

kinerja karyawan. Pelatihan menghasilkan manfaat bagi karyawan maupun bagi 

organisasi dengan mempengaruhi secara positif kinerja karyawan melalui 

pengembangan pengetahuan karyawan, keterampilan, kemampuan, kompetensi, 

dan perilaku (April, 2010). 

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa pelatihan adalah 

suatu upaya yang dilakukan untuk membekali karyawan agar memiliki 
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kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang berhubungan serta 

dibutuhkan untuk pekerjaannya saat ini serta mencapai sasaran perusahaan. 

 

Tahapan dalam Mendesain Pelatihan 

Noe (2005) mengungkapkan terdapat tujuh langkah dalam mendesain 

pelatihan, yaitu: 

1. Melakukan analisa kebutuhan 

Melakukan Training Needs Analysis (TNA) dengan menganalisa organisasi, 

orangnya (karyawan), dan tugas. 

2. Memastikan kesiapan peserta pelatihan (dalam hal ini karyawan) 

Memastikan karyawan memiliki motivasi dan keterampilan dasar untuk 

pembuatan isi materi pelatihan. 

3. Menciptakan lingkungan belajar 

Membuat lingkungan belajar yang sesuai dan nyaman, juga sesuai dengan 

kebutuhan di masa yang akan datang. 

4. Memastikan transfer of training 

Memastikan bahwa peserta pelatihan dapat mengaplikasikan keterampilan 

yang didapat selama pelatihan di lingkungan kerjanya. 

5. Mengembangkan rencana evaluasi 

Melakukan perencanaan evaluasi kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pelatihan yang dilakukan berdasarkan tujuan pelatihan. 

6. Memilih metode pembelajaran 

Memilih metode pembelajaran berdasarkan lingkungan dan sasaran 

pembelajaran. 

7. Memonitor dan mengevaluasi program 

Mengevaluasi jalannya program pelatihan untuk memperbaiki kegiatan agar 

peserta pelatihan memperoleh manfaat pembelajaran, perilaku, perubahan, 

dan tercapainya sasaran pembelajaran. 

 Menurut Gomes (2003) terdapat tiga tahap utama dalam pelatihan, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Penentuan kebutuhan pelatihan 

Tujuan penentuan kebutuhan pelatihan adalah untuk mengumpulkan 

informasi yang relevan guna mengetahui dan menentukan apakah perlu atau 

tidak pelatihan dalam organisasi tersebut. 
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2. Desain program pelatihan 

Menentukan metode yang tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran pelatihan 

serta sesuai dengan prinsip – prinsip dasar pelatihan. 

3. Evaluasi program pelatihan 

Tahap ini untuk menguji apakah pelatihan tersebut efektif dalam mencapai 

sasaran – sasaran yang telah ditetapkan. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpilkan bahwa terdapat tiga tahap 

utama dalam pelatihan menurut Gomes (2003) yang diuraikan lebih detail oleh 

Noe (2005) menjadi tujuh langkah dalam mendesain pelatihan. 

  

Model Evaluasi Pelatihan 

 Model yang digunakan dalam mengevaluasi training dan mengukur 

efektivitasnya adalah model evaluasi empat level yang dikembangkan oleh 

Kirkpatrick (2009), yaitu: 

1. Reaction (Reaksi) 

 Level ini mengevaluasi reaksi dan pendapat dari peserta mengenai training 

dan pembelajaran yang mereka terima. 

2. Learning (Belajar) 

 Level ini bertujuan untuk mengukur mengenai perolehan pengetahuan setelah 

berakhirnya masa training. Pengukuran ini dilakukan sebelum dan sesudah 

masa training. 

3. Behavior (Perilaku) 

 Pada level ini yang dievaluasi adalah behavior atau perilaku yang 

diimplementasikan dalam pekerjaan sesudah training berlangsung. Hal-hal 

yang perlu dievaluasi antara lain adalah apakah pembelajaran yang diperoleh 

di masa training benar-benar diimplementasikan ke dalam pekerjaan, 

kemudian apakah skill dan knowledge yang diperoleh dari training 

berpengaruh terhadap perilaku dalam bekerja. 

4. Result (Hasil) 

 Pada level ini mengukur bagaimana dampak training terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil yang diukur merupakan bagaimana peningkatan kinerja 

individu setelah mengalami pelatihan. Ukuran yang digunakan merupakan 

indikator umum yang dipakai untuk mengukur kinerja seperti peningkatan 
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kepuasan pelanggan, penurunan jumlah keluhan pelanggan, dan peningkatan 

jumlah pelanggan. (Murdoko dan Hindiarto, 2011). 

 Pada penelitian ini, peneliti melihat adanya reaksi positif dari peserta 

pelatihan yang menimbulkan perasaan senang dalam diri peserta sehingga akan 

berdampak pada ketertarikan peserta untuk belajar pengetahuan dan 

keterampilan baru sehingga dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang 

dapat diukur dari hasil/ kinerja yang lebih baik.   Evaluasi pelatihan dilakukan 

sampai pada level ke empat yaitu result (hasil). 

 

Pengaruh Service Quality Training terhadap Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu faktor yang penting dalam 

mempertahankan pelanggan. Berdasarkan keseluruhan kegiatan yang dilakukan 

oleh sebuah perusahaan pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan 

diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang dirasakan. Kepuasan 

pelanggan merupakan respon positif yang ditunjukkan oleh pelanggan 

berdasarkan perbandingan antara kinerja aktual yang diterima dan yang 

diharapkan oleh pelanggan. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor (Swastha, 2010), yaitu : kualitas pelayanan, harga, faktor emosional, lokasi 

dan kemudahan untuk mendapatkan jasa. Semua faktor-faktor tersebut memiliki 

peran dalam terciptanya kepuasan pelanggan.  

Kualitas pelayanan merupakan tolok ukur dalam menentukan minat 

mereferensikan positif atau tidaknya seorang penguna jasa, karen melalui 

kualitas pelayanan akan dapat merasakan puas atau tidaknya mereka dengan 

layanan yang diberikan oleh penyedia jasa. Pemberian pelayanan yang baik 

akan memberikan kepuasan kepada pelanggan, seperti diungkapkan LeBiance 

dan Nguyen (1988), Gounaris et al., (2003), bahwa dalam suatu institusi 

keuangan, persepsi kualitas layanan merupakan salah satu faktor penting yang 

menentukan kepuasan nasabah. Dengan demikian semakin baik kualitas 

layanan maka akan semakin memberikan kepuasan kepada pelanggan (Kang, 

2006) dan (Olorunniwo, 2006) sehingga jumlah komplain pun menurun. 

 Tjiptono (2012) berpendapat bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu 

proses atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dirasakan 

secara langsung hasilnya dan pada akhirnya memenuhi harapan pelanggan. 

Pendapat tersebut didukung oleh Sugiarto (1999) yang menyatakan bahwa 



17 
 

kualitas pelayanan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan orang lain atau yang biasa dinamakan pelanggan dimana 

tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani dan 

dilayani. Dengan demikian terdapat kaitan di mana pelayanan dapat digunakan 

sebagai pengukur tingkat kepuasan pelanggan. 

Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa belajar adalah inti dari 

aktivitas pelatihan. Proses belajar terjadi ketika informasi diterima, dimengerti, 

dan diinternalisasi sehingga adanya beberapa perubahan yang telah dilakukan 

berdasarkan informasi yang telah diterima. Segala informasi yang masuk ke 

dalam diri akan diproses dalam kognisi sebelum akhirnya dijadikan bahan acuan 

atau pandangan dalam bersikap atau berperilaku. Pendekatan kognitif menurut 

Suharnan (2005) memberikan penekanan pada pikiran seseorang, bagaimana 

seseorang memperoleh informasi, merepresentasikan informasi dan 

ditransformasikan sebagai suatu pengetahuan, bagaimana pengetahuan 

disimpan dalam ingatan dan dimunculkan kembali, serta bagaimana 

pengetahuan itu digunakan untuk mengarahkan sikap-sikap dan perilaku-

perilakunya. Jadi, melalui pelatihan karyawan memperoleh informasi sebagai 

pengetahuan yang akan disimpan dalam ingatan dan menggunakannya dalam 

melakukan tugas, aktivitas atau pekerjaannya. 

 Melihat besarnya pengaruh kualitas pelayanan maka pelatihan Service 

Quality bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan 

keterampilan karyawan dalam melayani pelanggan. Adapun keterampilan yang 

harus dimiliki karyawan adalah memberikan sikap yang positif terkait aspek 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik dalam melayani 

sehingga mendapatkan respon yang positif dari pelanggan. Keterampilan-

keterampilan ini akan diajarkan dan diterapkan dalam melaksanakan tugasnya 

sehari-hari. Melalui pembekalan keterampilan ini, diprediksikan kepuasan 

pelanggan meningkat setelah diberikan pelatihan Service Qulity pada karyawan 

di Hotel X. 

 

Hipotesis 

  Ada pengaruh pelatihan Service Quality  terhadap kepuasan pelanggan 

Hotel X. Kepuasan pelanggan meningkat setelah karyawan Hotel X mengikuti 
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pelatihan Service Quality dibandingkan dengan sebelum karyawan mengikuti 

pelatihan Service Quality. 

 

Metode Penelitian 

 Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen Azwar (2007), 

berpendapat bahwa pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-

data numerial (angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistika. 

Penelitian eksperimen meneliti sebab-akibat dan bukan hanya meneliti 

hubungan antar variabel. Hal ini berarti penelitian eksperimental meneliti 

hubungan kausal (cause-effect relationship) antara variabel bebas dan variabel 

tergantung. Variabel bebas adalah varial penyebab yang akan dilihat 

pengaruhnya terhadap variabel terikat / variabel tergantung. Ini berarti variabel 

terikat merupakan variabel akibat dari variabel bebas (Seniati, 2005).  

 

Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel tergantung : kepuasan pelanggan 

2. Variabel bebas  : service quality training 

 

Definisi Operasional 

1. Kepuasan pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah respon positif pelanggan terhadap pelayanan 

karyawan Hotel X  yang dapat memenuhi atau melampaui harapan 

pelanggan. Dalam hal ini kepuasan pelanggan diukur menggunakan skala 

kepuasan pelanggan yang disusun berdasarkan 3 aspek kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan, oleh Hawkins dan Lonney (dalam Tjiptono, 2004 yaitu 

kesesuaian terhadap dimensi kualitas pelayanan ( tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, empathy), minat berkunjung kembali dan 

kesediaan merekomendasikan produk atau jasa yang telah dirasakan kepada 

teman atau keluarga. semakin tinggi skor maka akan semakin tinggi 

kepuasan, dan sebaliknya semakin rendah skor berarti semakin rendah 

kepuasan nasabah kepada pelayanan karyawan Hotel X. 

 


