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koefisien reliabilitas sebesar 0,912 dengan jumlah aitem yang valid adalah 

sebanyak 8 aitem.  

2. Skala Service Quality 

Peneliti melakukan try out atau uji coba skala dan disebarka ke 3 

perusahaan yang memiliki karakteristik yang sama dengan perusahaan yang 

diteliti oleh peneliti. Hasil Hasil uji coba skala service quality dari 30 aitem 

terdapat 12 aitem yang tidak memenuhi koefisien validitas sebesar 0,3 

sehingga dianggap gugur. Perhitungan validitas dan reliabilitas skala service 

quality dilakukan sebanyak dua kali putaran dan menghasilkan koefisien 

reliabilitas sebesar 0,922 dengan jumlah aitem yang valid adalah sebanyak 

18 aitem. 

 

Analisis Data 

 Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, data skala kepuasan 

pelanggan dianalisis dengan menggunakan within subject t-test untuk menguji 

perbedaan kepuasan pelanggan antara pretest dan pos test. Menguji 

pengetahuan service quality training data dianalisis dengan menggunakan 

perhitungan statistik (Santoso, 2005). Data yang digunakan adalah hasil tes 

pengetahuan service quality yang diberikan pada awal (pretest) dan akhir sesi 

training (post-test), kemudian dianalisis dengan Wilcoxon Signed Ranks Test. 

Hasil sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) service quality training dianalisis 

dengan Wilcoxon Signed Ranks Test. Selain itu, untuk data-data pendukung dan 

wawancara dianalisis secara kualitatif. 

  

Hasil Penelitian 

 Penelitian ini menguji pengaruh Pelatihan  Service Quality Untuk 

Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Hotel X dan  melihat peningkatan kepuasan 

pelanggan Hotel X setelah diadakannya pelatihan. Berdasarkan pada hasil skor  

pre test dengan post test yang dilakukan dengan menggunakan uji beda t-test. 

Hasil dari uji tersebut diperoleh nilai t hitung = -5,710 (p=0,000;p<0,05). Skor 

rata-rata sebelum training adalah sebesar 22,34 dan skor rata-rata sebesar 24,86 

sesudah training. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepuasan 
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pelanggan Hotel X yang signifikan antara sebelum dan sesudah service quality 

training. dengan demikian hipotesis diterima. 

 

Evaluasi Reaksi 

 Evaluasi pada hasil reaksi dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

reaksi trainee terhadap pelaksanaan pelatihan. Trainee menunjukkan reaksi 

yang positif terhadap pelaksanaan Service Quality Training. Hal tersebut 

menunjukkan jika dari sejumlah aspek evaluasi reaksi yaitu materi yang diberikan 

(76%), trainer (77%), sarana dan prasarana (73%) serta tempat diadakannya 

pelatihan berada pada nilai 78%) dalam range nilai 1 - 100, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa peserta training merasa puas dengan Service Quality 

Training yang diberikan. Trainee merasa bahwa Service Quality Training dengan 

materi bukti fisik (tangibles), reliabilitas (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) sangat sesuai 

dengan kebutuhan di lingkungan organisasi. seperti yang terangkum dalam 

Grafik 1 berikut : 

 

 

Grafik 1. Hasil Evaluasi Reaksi Service Quality Trainin 

 

Evaluasi Pengetahuan 

Evaluasi training tahap pengetahuan (learning) diukur dengan 

menggunakan tes pengetahuan service quality pada karyawan antara pre-test 

dengan post-test yang dihitung dengan menggunakan uji beda Wilcoxon Signed 

Ranks Test. Hasil dari uji beda tersebut diperoleh Z = -3,863 (p=0,042, p<0,05). 

Hasil tersebut menunjukkan ada perbedaan tingkat pengetahuan karyawan Hotel 
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X yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti Service Quality 

Training. Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa tes pengetahuan service 

quality karyawan sesudah mengikuti training meningkat dibandingkan sebelum 

mengikuti training. Lebih jelasnya peneliti sajikan pada grafik berikut : 

 

 

Grafik 2. Hasil Evaluasi Pengetahuan Service Quality Training 

 

Evaluasi Perilaku 

 Evaluasi perilaku bertujuan untuk mengukur perubahan perilaku dari 

trainee setelah diberikan pelatihan. Berdasarkan evaluasi pada level perilaku 

ditemukan bahwa peserta pelatihan mengalami perubahan perilaku dalam 

menerapkan keterampilan service quality setelah mengikuti pelatihan. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan hasil analisis data menggunakan analisis Wilcoxon 

Signed Rank Test program SPSS dengan nilai Z = -3,408, p = 0,001 (p < 0,05), 

yang berarti terdapat perbedaan service quality yang positif dan signifikan antara 

sebelum dan sesudah pelatihan. Hasil analisis data per dimensi variabel service 

quality dari kuesioner untuk mengukur evaluasi perilaku ditunjukkan pada tabel 

berikut : 
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Tabel 2. Tabel hasil Evaluasi Perilaku 

Aspek  

Service Quality 

Z Score 

Pre – Post Training 

Taraf Signifikansi (p<0,05) 

Pre – Post Training 

Tangibles -3,236 0,001 

Reliability -2,753 0,006 

Responsiveness -3,443 0,001 

Assurance -2,889 0,004 

Empathy  -3,108 0,002 

 

 Pada level ini juga mengukur perubahan per aspek dari service quality, yang 

tersaji sebagai berikut : 

Tabel 3. Perubahan Level Perilaku (Behavior) Masing-masing Aspek Service 
Quality 

Aspek 

Service Quality 

 

Pre Training 

 

 Post Training 

 

Perubahan 

Tangibles 137 160 15,9% 

Reliability 239 260 25,9% 

Responsiveness 90 194 19,3% 

Assurance 134 150 14,9% 

Empathy  85 107 10,6% 

 

Evaluasi hasil 

Evaluasi level hasil mengukur bagaimana pengaruh training service 

quality kepada karyawan Hotel X terhadap tingkat kepuasan pelanggannya. 

Evaluasi ini berupa skala kepuasan pelanggan yang terdiri dari tiga aspek, yaitu : 

loyal terhadap produk, komunikasi dari mulut ke mulut dan perusahaan menjadi 

pertimbangan utama.   

 Pada tahap result diukur dengan skala kepuasan pelanggan Hotel X  

antara pre test dengan post test yang dilakukan dengan menggunakan uji beda t-

test. Hasil dari uji tersebut diperoleh nilai t hitung = -5,710 (p=0,000;p<0,05). Skor 

rata-rata sebelum training adalah sebesar 22,34 dan skor rata-rata sebesar 24,86 

sesudah training. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepuasan 

pelanggan Hotel X yang signifikan antara sebelum dan sesudah service quality 

training. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima. 

Bahwa kepuasan pelanggan hotel mengalami peningkatan setelah pemberian 

program service quality training terhadap karyawan front office. Adapun grafik 

hasil analisis data statistik ditunjukkan sebagai berikut : 

 

Grafik 3. Hasil Kepuasan Pelanggan Terhadap Service Quality Karyawan 

  

Hasil kepuasan terhadap service quality terdiri dari tiga aspek, dan 

peneliti melakukan analisis mndalam terhadap ketiga aspek yang menjadi dasar 

variabel untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Penjelasan lebih spesifik 

terhadap ketiga aspek disajikan sebagai berikut : 

 

Loyal Terhadap Produk 

 Berdasarkan analisa data menggunakan Within Subject t-test diketahui 

nilai t = -4,239 dengan p = 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan adanya 

perbedaan dalam hal loyal terhadap produk, sebelum dan sesudah diberikan 

pelatihan service excellence. Sebelum diberikan pelatihan service excellence 

didapatkan hasil nilai rata-rata 5,54 dan sesudah pelatihan diperoleh rata-rata 

6,17. Berikut ini gambar grafik skor pretest dan posttes 
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Grafik 4. Aspek Loyal Terhadap Produk 

 

Komunikasi dari Mulut ke Mulut 

 Berdasarkan analisa data menggunakan Within Subject t-test diketahui 

nilai t = -4,272 dengan p = 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan adanya 

perbedaan dalam hal komunikasi dari mulut ke mulut, sebelum dan sesudah 

diberikan pelatihan service excellence. Sebelum diberikan pelatihan service 

excellence didapatkan hasil nilai rata-rata 11,46 dan sesudah pelatihan diperoleh 

rata-rata 12,49. Berikut ini gambar grafik skor pretest dan posttest. 

 

 

Grafik 5. Aspek Komunikasi dari Mulut ke Mulut 
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Perusahaan menjadi Pertimbangan Utama 

Berdasarkan analisa data menggunakan Within Subject t-test diketahui 

nilai t = -4,779 dengan p = 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan adanya 

perbedaan dalam hal perusahaan menjadi pertimbangan utama, sebelum dan 

sesudah diberikan pelatihan service excellence. Sebelum diberikan pelatihan 

service excellence didapatkan hasil nilai rata-rata 5,34 dan sesudah pelatihan 

diperoleh rata-rata 6,20. Berikut ini gambar grafik skor pretest dan posttest. 

 

 

Grafik 6. Aspek Perusahaan Dijadikan Pertimbangan Utama 

 

Diskusi 

Berdasarkan analisa data dari hasil survey kepuasan pelanggan yang 

dilakukan peneliti  diketahui adanya pengaruh service quality training terhadap 

kepuasan pelanggan. Hal ini diperoleh berdasarkan nilai t hitung = -5,710 

(p=0,000;p<0,05). Skor rata-rata sebelum training adalah sebesar 22,34 dan skor 

rata-rata sebesar 24,86 sesudah training. Hasil tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan kepuasan pelanggan Hotel X yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah service quality training. 

Sawitri, dkk (2013) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan, temuan penelitian ini juga sejalan dengan 

teori Parasuraman, et al. (1988), yang menyebutkan bahwa pelanggan 

membentuk suatu harapan terhadap nilai dan bertindak atas dasar hal tersebut, 

mereka memperhitungkan dan mengevaluasi penawaran mana yang akan 

memberikan nilai tertinggi, penawaran yang memenuhi harapan nilai pelanggan 
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