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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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mempengaruhi kepuasan dan kemungkinan pelanggan membeli kembali. Aryani 

dan Rosinta (2010) menyimpulkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan 

yang diberikan perusahaan maka semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan 

pelanggan. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel kualitas 

layanan mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap variabel 

kepuasan pelanggan. Survey rutin dibuthkan untuk memantau secara rutin dan 

berkala mengenai kualitas layanan, produk dan fasilitas perusahaan secara 

langsung. hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Atmaja dan Cahyadi 

(2003) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan akan mempengaruhi 

kepuasan pada pelanggan. kualitas pelayanan adalah senjata ampuh dalam 

keunggulan perusahaan, terutama perusahaan jasa karena kualitas pelayanan 

menjadi fokus utama pihak manajemen perusahaan dan memuaskan pelanggan 

perlu dilakukan secara terus menerus. Hasil penelitian Briliana (2010) juga 

menunjukkan bahwa service quality berpengaruh secara signifikan terhadap 

satisfaction with the firm pada pelanggan, service quality sangat dibutuhkan 

mengingat pelanggan memiliki ekspetasi/harapan yang selalu ingin 

dipenuhi/dipuaskan. Pada dasarnya pelanggan akan selalu mengharapkan 

mendapatkan pelayanan yang makasimal dari penyedia jasa dalam hal ingin 

diperlakukan secara profesional dan diakui sebagai individu yang unik. 

Persaingan bisnis perhotelan yang semakin pesat menuntut adanya 

perhatian lebih pada kepuasan pelanggan. Review baik akan memberi dampak 

positif bagi kelangsungan bisnis suatu hotel. Salah satu yang terlibat dalam 

persaingan bisnis tersebut adalah Hotel X, dan sebagai salah satu hotel terbesar 

dan tertua di Semarang, Hotel X membutuhkan banyak perbaikan dalam segi 

fisik dan SDMnya. Hal ini  terbukti dengan menurunnya grade hotel sebagai Hotel 

bintang 5 turun menjadi hotel bintang 4 saja. Penurunan grade ini sedikit banyak 

karena ketidakmampuan karyawan dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas. 

Mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan salah satu 

caranya adalah dengan memberikan service quality selama pelanggan menginap 

maupun menggunakan jasa hotel lainnya. Service quality yang diterima 

pelanggan merupakan bentuk apresiasi hotel terhadap kepercayaan yang 

diberikan, dan sudah seharusnya menimbulkan hubungan timbal balik yang 

positif. SDM hotel sebagai pelaku utama dalam pemberian service quality kepada 
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pelanggan harus tahu dan mengerti serta mau untuk melakukan setiap aspek 

dalam service quality. Update ilmu dan informasi juga terus dibutuhkan untuk 

dapat mengikuti perkembangan yang terjadi. 

Kurangnya pengetahuan serta keterampilan karyawan Hotel X dalam 

memberikan service quality dan adanya data komplain pelanggan menjadi point 

penting mengapa perlu diadakannya pelatihan service quality di Hotel X 

Semarang. Disamping kondisi SDM karyawan Hotel X yang sebagian besar tidak 

memiliki latar belakang pendidikan perhotelan, pemberian pelatihan service 

quality juga dimaksudkan untuk kembali menyegarkan pengetahuan dan 

keterampilan karyawan dalam hal melayani pelanggan. Sehingga diharapkan 

pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan keterampilan karyawan sehingga 

akan mampu meminimalisir komplain dan pada akhirnya kepuasan pelanggan 

akan meningkat. Aries dan Arief (2011) menyatakan jika memperbanyak 

pelatihan kepada karyawan hotel terutama terhadap lima astribut service quality 

akan mampu menurunkan keluhan pelanggan. 

Adapun keunggulan Service Quality Training terletak pada konsep materi 

pelatihan. Service quality training disusun berdasarkan Training Need Analysis 

(TNA) yang tepat sehingga dapat merangkum kebutuhan utama para peserta 

pelatihan. Metode pembelajaran yang digunakan di dalam pelatihan ini pun 

menyesuaikan tujuan dan sasaran masing-masing sesi, serta disampaikan 

dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami peserta pelatihan. 

Kemudian dilanjutkan dengan follow up sehingga keterampilan peserta pelatihan 

semakin meningkat serta tetap menjaga komitmen yang sudah disepakati. 

Hasil dari evaluasi reaksi pelatihan service quality menunjukkan bahwa 

dari seluruh aspek evaluasi reaksi yaitu, materi, metode, trainer, dan tempat 

diadakannya pelatihan berada dalam kategori tinggi (78%) sedangkan fasilitas 

dalam kategori sedang (73%). Hal ini berarti seluruh peserta pelatihan merasa 

puas dengan pelatihan service quality yang diberikan. Peserta pelatihan merasa 

bahwa pelatihan service quality dengan materi bukti fisik (tangibles), reliabilitas 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati 

(empathy) sangat sesuai dengan kebutuhan di lingkungan organisasi. 

Kesesuaian kebutuhan tersebut terjadi karena peneliti melakukan analisa 

kebutuhan sebelum dilakukan kegiatan pelatihan (Mitchel,1987).  
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Metode yang digunakan dalam service quality training ini adalah metode 

experiential learning, dimana pengalaman dan pengetahuan karyawan mengenai 

pelayanan akan mempengaruhi kesiapan dalam mengikuti pelatihan. Serta 

kesuksesan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aktif 

selama pelatihan. Jika hasil evaluasi pelatihan menunjukkan materi yang diterima 

mampu dipahami dengan baik, hal ini menunjukkan jika pada dasarmya 

karyawan hotel X kurang memiliki pengetahuan mengenai service quality dan 

bagaimana menerapkannya dalam keseharian dan pekerjaan sehingga metode 

experiential learning menjadi tepat karena proses experiential learning ini bisa 

untuk segera diterapkan  langsung dalam pekerjaan. Kolb (dalam Qurban dan 

Austria, 2003) menyatakan bahwa dalam experiential learning, pengetahuan 

diperoleh melalui transformasi pengalaman.  

Selama proses service quality training, lima aspek service quality  

diberikan seluruhnya namun dengan bobot yang berbeda berdasarkan hasil 

TNA, dengan berbagi pengalaman masing-masing peserta pelatihan mencoba 

menyampaikan apa yang pernah dialami terkait setiap aspek dalam service 

quality. Peserta mampu terlibat secara aktif selama proses pelatihan 

berlangsung, membahas setiap materi yang disajikan dan diaplikasikan langsung 

dalam simulasi kecil menjadikan tujuan penyampaian materi menjadi lebih 

maksimal dan mudah dipahami. Kesalahan yang dilakukan akan menjadi 

pembahasan dan sumber ilmu baru untuk kemudian tidak melakukannya kembali 

dalam pekerjaan sehari-hari. Peserta juga mencoba berperan sebagai pelanggan 

hotel sehingga mampu memahami apa yang menjadi harapan dari pelanggan 

terhadap hotel. 

Berdasarkan hasil pre dan post yang diberikan sebelum dan sesudah 

pelatihan diperoleh hasill pada level pengetahuan, nilai mean meningkat dari  

sebelum pelatihan dengan sesudah pelatihan yaitu Z = -3,863 (p=0.042, p<0,05). 

Hal ini menunjukkan jika materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan 

karyawan dan mampu dipahami dengan mudah serta diaplikasikan secara nyata 

dalam pekerjaan. Karyawan hotel menjadi memiliki pengetahuan yang lebih baik 

mengenai aspek-aspek dalam service quality. Karyawan juga semakin tahu 

bagaimana cara yang tepat menerapkannya didalam pekerjaan.. Berdasarkan 

hasil follow up yang dilakukan dengan metode FGD, didapatkan hasil bahwa 

dengan menerapkan service quality secara tepat kepada pelanggan maka dapat 
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meminimalisir komplain, serta meningkatkan pujian yang mereka terima dari 

pelanggan, dan juga reward lainnya berupa tips tambahan. Kemampuan dalam 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, cepat dan 

sesuai dengan yang dinajnjikan memberikan dampak positif, dimana pelanggan 

juga dengan senang hati akan mempromosikan hotel kepada orang lain maupun 

kerabat, serta tetap menjadi pelanggan setia hotel X. 

Level perilaku menunjukkan adanya peningkatan pada aspek reliability, 

seperti sudah dijabarkan pada paragrad sebelumnya. Bahwa kemampuan 

karyawan dalam memberikan pelayanan yang tepat dan cepat serta tanggap 

dengan kebutuhan pelanggan mampu menimbulkan perasaan aman dan 

percaya pelanggan kepada pihak hotel. namun demikian pada aspek empathy 

masih rendah, hal ini dikarenakan karyawan masih perlu terus meningkatkan 

kemampuan untuk saling peduli satu sama lain. Karena sebagai patner kerja, 

diharapkan mampu saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Berempathy tentu tidak hanya kepada pelanggan sebagai patner eksternal tetapi 

juga kepada sesama karyawan sebagai patner internal. Saling peduli satu sama 

lain akan menciptakan iklim kerja yang menyenangkan, hal ini juga tentu akan 

terasa sampai kepada pelanggan. Situasi kerja yang menyenangkan akan 

menciptakan mood yang juga baik sehingga akan semakin maksimal dalam 

melakukan tugas. masih rendahnya aspek empathy tentu menjadi catatan 

khusus bagi peneliti yang kemudian menjadi kelemahan dalam penelitian ini. 

Melalui observasi, respon atau perilaku karyawan dapat dilihat secara 

langsung sehingga mempermudah atasan memberikan pengarahan selanjutnya 

serta contoh di dalam proses follow up. Ada pula pengingatan kembali kepada 

karyawan yang mengikuti training akan adanya keputusan bersama dan dapat 

memotivasi karyawan untuk dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan yang 

sudah disepakati bersama dengan cara saling mengingatkan yaitu saling 

menegur jika tidak menjalankan tugas sesuai yang disepakati. Hal tersebut 

berpengaruh terhadap peningkatan perilaku atau kemampuan karyawan dalam 

melayani pelanggan. Karyawan terlihat lebih ramah, bersedia memberikan 

informasi dengan jelas dan runtut, tanggap terhadap kebutuhan pelanggan serta 

tidak tergesa-gesa dalam memberikan pelayanan. Kondisi tersebut yang 

mendorong terciptanya pengalaman baik atau positif sehingga membuat 
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kepuasan pelanggan di Hotel X meningkat. Hal ini menjadi hasil akhir dari 

rangkaian pelatihan yang diadakan yaitu meningkatnya kepuasan pelanggan. 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang akan 

dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kelemahan-kelemahan dalam penelitian 

ini, antara lain: 

1. Tidak adanya kelompok kontrol pada desain eksperimen yang dilakukan oleh 

peneliti, sehingga menyebabkan adanya faktor lain yang mempengaruhi hasil 

penelitian. Faktor lain tersebut diantaranya adalah kondisi fisik trainee pada 

saat mengikuti pelatihan ataupun kepribadian dari trainee itu sendiri. 

2. Proses training yang dilaksanakan pada hari aktif kerja dengan waktu 

setengah hari selama 2 hari yang kemudian dilanjutkan dengan kembali 

bekerja. Hal ini menjadikan secara emosional, suasana mood akan sangat 

mempengaruhi dalam proses mengikuti training. 

3. Pilihan alternatif jawaban dalam skala kepuasan pelanggan, seharusnya 

adalah Sangat Puas (SP), Puas (P), Tidak Puas (TP), dan Sangat Tidak Puas 

(STP) atau Ssngst Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS). 

 

Kesimpulan  

 Berdasarkan analisa data maka peneliti menyimpulkan adanya 

peningkatan kepuasan pelanggan (result), peningkatan perilaku (behavior), 

peningkatan pembelajaran, yang ditunjukkan dengan: 

1. Terbuktinya hipotesis awal peneliti, yaitu ada pengaruh service quality training 

terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan setelah diberikan 

service quality training kepada karyawan Hotel X lebih tinggi daripada 

sebelum diberikan pelatihan service quality training. 

2. Ada perubahan kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan antara 

sebelum dan sesudah diberikan service quality training. Kemampuan 

karyawan dalam memberikan pelayanan setelah service quality  training lebih 

baik daripada sebelum diberikan pelatihan service quality training. 

3. Ada peningkatan pengetahuan karyawan antara sebelum dan sesudah 

diberikan service quality training. Pengetahuan karyawan setelah service 

quality  training lebih tinggi daripada sebelum diberikan pelatihan service 

quality training. 


