
ABSTRAK 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kualitas 

Pelayanan terhadap Citra Hotel di Galeri Ciumbuleuit Hotel & Apartment Bandung. 

Dari  Pengolahan data nilai rata-rata mengenai variabel  Kualitas 

Pelayanan sebesar 2,88 atau secara kuantitatif baru mencapai 57,6% atau 

dikatakan cukup. Nilai tertinggi diperoleh sebesar 3,00 atau dapat dikatakan cukup 

dan ada pada indikator fasilitas wifi, alat transaksi yang baik. Sedangkan nilai 

terendah diperoleh sebesar 2,74 atau ada pada indikator  informasi website.  

Dari Pengolahan data  nilai rata-rata untuk variabel Citra diperoleh sebesar 

3,11 atau baru mencapai 61,5% dan baru dapat dikatakan Cukup. Nilai tertinggi 

diperoleh sebesar 3,92 ada pada indikator pelayanan yang gesit dan hangat dan ada 

pada kategori baik. Sedangkan nilai terendah diperoleh sebesar 2,74 dan ada pada 

indikator  Tempat Menginap yang Peduli kepada Tamu Menginap dan dapat 

dikatakan cukup. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh sebesar 49,5% dari variabel 

kualitas pelayanan terhadap variabel citra. Sisanya sebesar 50,5 adalah variabel lain 

yang juga turut mempengaruhi variabel citra tetapi tidak turut disertakan dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study is intended to find out how much the Quality of Service influence the 

Hotel Image in the Ciumbuleuit Hotel & Apartment Gallery in Bandung. 

Based on the data processing that the average value of the variable Service 

Quality is 2.88 or quantitatively it only reaches 57.6% or is said to be enough. The 

highest value obtained is 3.00 or it can be said to be enough which indicator is on 

wifi facilities, a good transaction tool. While the lowest value is 2.74 on the website 

information indicator. 

The data processing also results that the average value for the Image variable 

is 3.11 or only reaches 61.5% and can only be said to be Enough. The highest value 

obtained at 3.92 is on the service indicator that is nimble and warm and in a good 

category. While the lowest value obtained is 2.74 on the indicator of the place to 

stay that cares for the staying guests and can be said to be enough. 

So it can be concluded that there is an influence of 49.5% of service quality 

variables on image variables. The remaining 50.5 is another variable which also 

influences image variables but was not included in this study. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pesatnya persaingan hotel di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh globalisasi, 

tetapi lebih disebabkan karena pelanggan yang semakin cerdas, sadar harga, dan banyak 

menuntut. Kemajuan teknologi komunikasi juga ikut berperan meningkatkan intensitas 

persaingan, karena Pemberi pelanggan akses informasi yang lebih banyak tentang 

berbagai macam produk yang ditawarkan. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggan 

memiliki pilihan yang lebih banyak dalam menggunakan uang yang dimilikinya.  

Berbagai organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia dan World Tourism 

Organization (WTO), telah mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. 

Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang 

relatif kaya pada awal abad ke 20, kini telah menjadi bagian dari hak asasi manusia.  Hal 

ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang 

termasuk pula Indonesia.  Upaya yang telah dilaksanakan untuk menumbuh 

kembangkan industri pariwisata yang di antaranya pengadaan sarana akomodasi yang 

memadai, kemudahan dalam perjalanan, penambahan dan pengembangan kawasan 

pariwisata serta mengupayakan usaha-usaha lain. Usaha menumbuh kembangkan 

industri pariwisata di Indonesia di dukung oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 

yang menyebutkan bahwa: “Keberadaan objek wisata pada suatu daerah akan sangat 

menguntungkan, antara lain untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
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meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja juga 

meningkatkan rasa kecintaan lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat.” 

Pariwisata tidak terlepas dari tempat atau objek pariwisata itu sendiri termasuk 

akomodasi (hotel, motel ataupun villa) dan alat transportasi menuju tempat atau objek 

pariwisata tersebut. Bisnis Pariwisata sendiri di Indonesia sangat menjanjikan karena 

Indonesia memiliki alam dan keindahan yang luar biasa dan menjadi target wisatawan 

mancanegara yang datang ke Indonesia. Bisnis Pariwisata sendiri di Indonesia sangat 

menjanjikan karena Indonesia memiliki alam dan keindahan yang luar biasa, untuk itu 

pemerintah menargetkan 10 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2017. Target tahun 

2017 perolehan devisa sebesar 12,05 miliar dolar AS. Disebutkan pengeluaran wisnus 

201,5 triliun (dalam rupiah) serta jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata sebanyak 

11,3 juta orang. 

Untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional dan memberi kepuasan kepada 

pelanggan, maka perlu adanya penyediaan jasa akomodasi yang memenuhi standard, 

oleh karena itu Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan sebagai berikut: 

1. PP RI No 52/2012 pasal 16 mengenai Pengembangan Sertifikasi Usaha. 

2. PP RI NO 52/2012 pasal 17 Mengenai Penerapan Standard Usaha Pariwisata. 

3. Permen Parekraf No PM 53/HM.001/MPEK/2013 Tentang standard Usaha Hotel 

dan Apartemen. 

4. Permen Pariwisata RI No 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Sertifikasi Usaha 

Pariwisata. 

5. Permen Pariwisata RI No 12 tentang perubahan atas Permen RI no 1 tahun 2016 

tentang penyeleggaraan  Sertifikasi Usaha Pariwisata. 
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Banyaknya hotel dan penginapan menyebabkan persaingan antar hotel  menjadi 

lebih intensif. Meningkatnya intensitas persaingan juga berdampak positif pada bisnis 

perhotelan di Indonesia. Perubahan teknologi komunikasi, berkembangnya pendidikan 

dan penghasilan masyarakat menambah kesadaran konsumen untuk mendapatkan 

pelayanan yang baik menjadi semakin tinggi. Bagi konsumen, biaya yang dikeluarkan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan harus sesuai dengan yang diharapkan 

sehingga menimbulkan kepuasan. 

Menurut (Parasuraman, Valarie, Zeithaml, & Berry, 1988) menyatakan bahwa: 

“Konsep kualitas pelayanan adalah suatu pengertian yang kompleks tentang mutu, 

tentang memuaskan atau tidak memuaskan. Konsep kualitas pelayanan dikatakan 

bermutu apabila pelayanan yang diharapkan lebih kecil daripada pelayanan yang 

dirasakan (bermutu)”.  

Kualitas pelayanan Hotel dapat dilihat dari keramah tamahan , kualitas 

pelayanan serta kenyamanan,  fasilitas seperti ruang pertemuan, kualitas makanan dan 

minuman, serta kesigapan petugas yang melayani oleh karena itu, penyediaan kualitas 

pelayanan harus lebih baik lagi.  

    Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen Bandung saat ini menghadapi 

persaingan yang sangat ketat dalam hal Citra Hotel. Banyak hotel dan penginapan 

berlomba-lomba menurunkan harga atau tarif penginapan untuk mendapatkan 

pelanggan sebanyak-banyaknya sehingga Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen 

Bandung harus mempunyai strategi yang tepat untuk mengahadapi hal tersebut. 
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Tabel 1.1. 

                    Daftar Citra Hotel Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen 

 

No. Citra Hotel Frekuensi Persentase (%) 

1 Mirror Image 13 22 

2 Current Image 3 5,1 

3 Wish Image 10 16,9 

4 Corporate Image 24 40,9 

5 Multiple Image 9 15,3 

Total 59 100 

Sumber : Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen Bandung 2017 

Berdasarkan data tabel diatas maka hanya corporate image yang mempunyai 

nilai presentasi yang besar untuk itu point Citra Hotel tentang current image bermasalah 

persentasinya kecil hanya 5,1 persen.  

Menurut (Tjiptono, Pemasaran Jasa, 2014) menyatakan bahwa: “Pelayanan merupakan 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan’’  

Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen Bandung saat ini  menawarkan kepada 

konsumen tarif menginap yang beragam dengan mempertahankan komitmen untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik, tetapi kenyataannya masih banyak keluhan-

keluhan dari pelanggannya. Keluhan pelanggan merupakan indikator dari 

ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan , seperti terlihat di data berikut ini ,  
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Tabel 1.2. 

Data Kritik dan Saran Pada 

Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen Bandung 2017 

Bulan Interior Kebersihan Kenyamanan Makanan Pelayanan 

Jan 14 6 3 9 3 

Feb 7 1 0 5 1 

Mar 6 4 1 10 3 

Apr 6 1 3 8 2 

Mei 2 5 1 7 2 

Jun 2 3 1 8 0 

Jul 5 5 2 17 5 

Agt 3 1 0 1 0 

Sep 2 1 3 10 1 

Okt 4 4 1 11 4 

Nov 6 1 0 7 1 

Des 7 0 3 2 0 

Total 64 32 18 95 22 

Sumber : Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen Bandung 2017 

Keluhan-keluhan diatas apabila selalu terjadi terus menerus tanpa memberikan 

solusi yang tepat bagi pelanggannya, maka bukan tidak mungkin pelanggan yang tidak 

puas akan beralih pada hotel lainnya. Beralihnya pelanggan ke hotel pesaing merupakan 

indikator bahwa pelanggan tidak memiliki loyalitas terhadap hotel yang akan 

menyebabkan kerugian di masa yang akan datang. Keluhan pelanggan yang utama 

adalah  tentang makanan yang meliputi rasa, variasi menu , presentasi/penyajian , 

keterlambatan pengantaran makanan ke kamar , dan lain sebagainya. Komplain 

pelanggan tidak hanya membuat pelanggan merasakan tidak nyaman tetapi juga dapat 

menyebabkan kerugian material maupun non material.  
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 Bersaing dengan menggunakan Citra Hotel, semestinya menerapkan strategi 

yang lain untuk menunjang kebijakan tersebut. Harga penginapan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang pesaing tentunya harus ditunjang dengan kenyamanan dalam 

pelayanan dan keamanan yang lebih baik, sehingga pelanggan merasakan suatu harga 

yang berakibat menimbulkan kepuasan dalam diri konsumen.  

Tidak hanya bersaing dalam hal jumlah harga akan tetapi Hotel juga menghadapi 

persaingan dalam hal Citra Hotel. Banyak hotel nasional maupun internasional 

berlomba-lomba menurunkan harga atau tarif hotel untuk mendapatkan pelanggan 

sebanyak-banyaknya sehingga hotel harus mempunyai strategi yang tepat untuk 

mengahadapi hal tersebut. Sebagai hotel dan apartemen, Galeri Ciumbuleuit Hotel dan 

Apartemen Bandung juga berkomitmen untuk selalu bertanggung jawab melakukan 

berbagai macam program sosial di Indonesia. khususnya di lingkungan hotel berada , 

secara berkala oleh manajemen Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartment Bandung, 

seperti pengadaan Pos Yandu, donor darah, Pengajian Rutin bersama masyarakat dan 

pasantren, pembagian sembako saat hari Raya Idul Fitri, mempekerjakan beberapa 

orang dari lingkungan penduduk sekitar,dan berkontribusi untuk kelancaran operasional 

lingkungan. 
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Tabel 1.3. 

Peringkat Hotel Pesaing  seputar Ciumbuleuit 

Berdasarkan Pelanggan Terbesar 

NO. 

SPESIFIKASI HOTEL DAN APARTEMEN RATING 

HOTEL ROOM IDR 2017-2018 

1 Grand Tjokro 363 563.501 8,6 

2 Aston Tropicana 138 584.248 8.5 

3 Harris Ciumbuleuit 210 525,851 8.5 

4 The Luxton 114 548.068 8.4 

5 Grand Setiabudi 67 457.325 8,4 

6 Grand Serela 99 362.797 8.3 

7 BTC Hotel 90 340.802 8.2 

8 Sanny Rosa Hotel 91 423.775 8.2 

9 Sheo   Hotel 75 406.938 8.2 

10 Galeri Ciumbuleuit 

Hotel dan Apartemen 

80 563.241 8.2 

Sumber : Galeri Ciumbuleuit Hotel & Apartment 2017 

 

Menurut  (Hogan, 2005) “ Mengungkapkan bahwa Citra Hotel merek merupakan 

asosiasi dari semua informasi yang tersedia mengenai produk, jasa dan hotel dari merek 

yang dimaksud”. 

Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen Bandung yang berusaha memperbaiki 

corporate image dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan tamu yang menginap 

sehingga memberikan pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan.  Pentingnya Citra Hotel adalah sebagai berikut : 
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1. Menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal. Citra Hotel 

positif memberikan kemudahan hotel untuk berkomunikasi dan mecapai 

tujuan secara efektif sedangkan Citra Hotel negatif sebaliknya. 

2. Sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan hotel. Citra 

Hotel positif menjadi pelindung terhadap kesalahan kecil. Kualitas teknis atau 

fungsional sedangkan Citra Hotel negatif dapat memperbesar kesalahan 

tersebut. 

3. Sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas 

pelayanan hotel. 

4. Mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak internal. 

             Proses akumulatif atas kepercayaan yang telah diberikan oleh individu individu 

ataupun rasa hormat serta pandangan-pandangan baik, akan mengalami suatu proses 

cepat atau lambat untuk membentuk suatu opini publik yang lebih luas. Citra Hotel 

menggambarkan pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas pelayanan dan Citra 

Hotel mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak internal , dimana 

Citra Hotel yang kurang jelas dan nyata dapat mempengaruhi sikap karyawan. Keluhan 

pelanggan hotel cenderung dikarenakan masalah. Tanpa adanya kepuasan maka 

loyalitas akan sulit didapatkan dari pelanggannya.  

Hotel menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah hal yang utama yang harus 

dicapai hotel untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggannya. Meraih kepuasan 

pelanggan bukan hal yang mudah. Beberapa cara yang dilakukan hotel dalam mencapai 

kepuasan pelanggan adalah dengan memberikan pengembangan Citra Hotel yang sesuai 

kepada pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen 
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terhadap tingkat pelayanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat pelayanan 

yang diharapkan (expected service). Agar dapat bersaing, bertahan hidup, dan 

berkembang, maka hotel dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas, maka dengan 

begitu pelanggan akan merasa mendapat kepuasan tersendiri dan merasa dihargai 

sehingga mereka senang dan bersedia untuk menjadi pelanggan tetap. 

Kualitas dan kepuasan berkaitan erat. Kualitas memberikan suatu dorongan 

kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan hotel. Ikatan seperti ini 

dalam jangka panjang memungkinkan hotel untuk memahami dengan seksama harapan 

pelanggan serta kebutuhan mereka, dengan demikian hotel tersebut dapat meningkatkan 

kepuasan dimana hotel memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan 

dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenangkan. 

Harapan konsumen dibentuk oleh pengalaman kunjungan terdahulu, komentar 

teman dan kenalannya serta penawaran  hotel tersebut. Harapan-harapan pelanggan ini 

dari waktu ke waktu berkembang seiring dengan semakin bertambahnya pengalaman 

pelanggan. 

Pemasaran merupakan suatu siklus yang bermula dan berakhir dengan kebutuhan 

konsumen. Jika hotel menginginkan usahanya tetap berjalan lancar maka kegiatan 

pemasaran harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Berbagai strategi 

harus diterapkan agar dapat memberikan kesan dan kepuasan tersendiri kepada 

konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Karena itu, kemauan untuk mengungguli 

kemampuan pesaing adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap hotel. Hotel dalam 
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memberikan kepuasan kepada pelanggan, harus mempelajari terlebih dahulu keinginan 

dan kebutuhan, konsumen pada saat ini dan yang akan datang. Melihat adanya peluang 

yang baik dan dapat dimanfaatkan dalam bidang pariwisata, maka banyak Investor yang 

berminat melakukan usaha di bidang  jasa penginapan dan mewujudkannya melalui 

pendirian bermacam-macam hotel,mulai dari hotel yang mewah sampai dengan 

penginapan biasa. Pada akhirnya terjadilah persaingan antar hotel yang semakin ketat 

untuk mendapatkan pengunjung atau konsumennya. Hotel merupakan salah satu bentuk 

jasa karena pelayanan hotel tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

sesuatu. Meningkatnya persaingan antar hotel menyebabkan masing-masing hotel 

berusaha memberikan kualitas pelayanan  dan jasa yang terbaik kepada konsumennya. 

Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai evaluasi pasca konsumsi bahwa suatu 

alternatif yang dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan berkontribusi pada sejumlah aspek krusial, seperti terciptanya 

loyalitas pelanggan, meningkatnya reputasi hotel, berkurangnya elastisitas harga, 

berkurangnya biaya transaksi masa depan, dan meningkatnya efisiensi dan produktivitas 

karyawan. 

Agar dapat bersaing, bertahan hidup, dan berkembang, maka hotel dituntut untuk 

mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan pelayanan 

yang terbaik dan berkualitas, maka dengan begitu pelanggan akan merasa mendapat 

kepuasan tersendiri dan merasa dihargai sehingga mereka senang dan bersedia untuk 

menjadi pelanggan tetap.  
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Melihat fenomena ini maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian, 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Hotel di Galeri Ciumbuleuit Hotel dan 

Apartemen Bandung”. (Suatu Studi). 

1.2. Identifikasi  dan Perumusan Masalah 

Kualitas Pelayanan  merupakan faktor pendukung dari kegiatan pemasaran produk 

hotel yang diberikan kepada konsumen. Kualitas Pelayanan yang baik akan 

mendapatkan Citra Hotel yang baik bagi suatu hotel. Sebaliknya bila kualitas pelayanan 

buruk , Citra Hotel akan menjadi sangat tidak bagus. 

1.2.1.  Identifikasi  Masalah 

Setiap  hotel bersaing untuk memberikan  pelayanan terbaiknya.  diantaranya 

meningkatkan  kualitas pelayananan. Kualitas Pelayanan terdiri dari beberapa pelayanan  

yang mewakili semua pelayanan dihotel.  setelah mengamati fenomena yang terjadi  

diketemukan  identifikasi  masalah  sebagai berikut ,  

a. Keluhan  mengenai  layout lobby  

b. Kebersihan yang  belum optimal 

c. Kenyamanan yang harus  ditingkatkan 

d. Produk  makanan yang  tidak enak dan kurang variasi yang merupakan 

keluhan terbesar 

e.  Pelayanan keseluruhan yang belum optimal 

Bila keluhan tidak ditindak lanjuti dengan segera  pendapatan dan okupansi 

hunian kamar  akan  menurun  dan secara langsung reputasi hotel semakin buruk. 
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1.2.2.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan pengamatan penelitian di Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen 

Bandung, penulis   menemukan  beberapa permasalahan yang  harus dirumuskan sebagai 

berikut , yaitu: 

1. Bagaimana Kualitas Pelayanan pada lingkungan Galeri Ciumbuleuit Hotel dan 

Apartemen Bandung. 

2. Bagaimana Citra Hotel pada lingkungan Galeri Ciumbuleuit Hotel dan 

Apartemen Bandung. 

3. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap Citra Hotel Galeri 

Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen Bandung. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pada lingkungan Galeri Ciumbuleuit 

Hotel dan Apartemen Bandung. 

2. Untuk mengetahui Citra Hotel pada lingkungan Galeri Ciumbuleuit Hotel 

dan Apartemen Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi kualitas pelayanan 

terhadap Citra Hotel di Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen Bandung. 

1.4   Kegunaan  Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

1. Bagi khasanah ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai salah satu referensi tambahan dalam bidang ilmu manajemen 

pemasaran, khususnya dalam aspek kualitas pelayanan dan Citra Hotel. 
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2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan, wawasan, dan pertimbangan apabila melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan 

informasi mengenai hubungan antara kualitas pelayanan dan Citra Hotel 

sehingga bermanfaat bagi pihak Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen 

Bandung dalam membuat kebijakan dalam upaya menciptakan kualitas 

pelayanan dan penciptaan Citra Hotel. 

4. Bagi lembaga  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti   akan 

menambah perbendaharaan untuk para mahasiswa dan dapat dijadikan rujukan 

dalam penulisan teori sayang sama dengan lokasi yang berbeda. 

1.4.2.   Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi praktisi  pemasaran 

terutama dalam hal kualitas pelayanan terhadap Citra Hotel pada Galeri 

Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen Bandung. Penelitian ini memberikan 

informasi mengenai kualitas pelayanan terhadap Citra Hotel pada lingkungan 

Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen Bandung. 

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 

manajemen Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen Bandung dalam 

pengambilan keputusan-keputusan yang berlandaskan kepentingan organisasi 

dan pelanggan dengan tanpa mengesampingkan kebutuhan individual 

karyawannya. Dalam hal ini, Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen 

Bandung dapat mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap Citra Hotel 
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pada Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen Bandung. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 

baik berupa verifikasi maupun kritik dan saran yang dimanifestasikan dalam 

bentuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang. 

3. Penelitian ini juga berguna  sebagai  referensi mahasiswa yang mencari 

pembanding tentang kualitas pelayanan  dan Citra Hotel . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA , KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1.    Kajian  Pustaka 

2.1.1. Teori Manajemen 

              Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno manajemen  yang memiliki 

arti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam ensiklopedia sosial dikatakan bahwa 

manajemen adalah suatu proses dengan mana suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan 

diawasi. 

            Ada juga yang berpendapat manajemen merupakan praktek spesifik yang 

mengubah sekumpulan orang menjadi kelompok yang efektif, berorientasi pada tujuan 

dan produktif. Pendapat lain berpandangan bahwa manajemen merupakan suatu proses 

menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi 

Planning dan decision making, organizing, leading dan controlling. 

             Menurut Stoner & Freeman dalam (Wibowo, 2010) Manajemen adalah suatu 

proses perencanaan,pengorganisasian,memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota 

organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai 

tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. 

 Menurut Gulick dalam (Wijayanti, 2008) memberikan definisi Manajemen 

sebagai Profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk 

bekerja secara professional, karakteristiknya adalah para professional membuat 

keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum para professional mendapatkan status 

mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu dan para professional 

harus ditentukan suatu kode etik yang kuat. 
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            Menurut Mary Parker Follet  dalam (Follet, 1999)“Management is the art of getting 

things done through the other.”  

            Menurut (Silalahi, 2011) Manajemen sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengaturan sumber daya, pengkomunikasian, pemimpinan, 

pemotivasian dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dan penggunaan sumber-

sumber untuk mencapai tujuan organisasional secara efektif dan secara efisien. 

             Memurut (James, 1996), mendefinisikan manajemen adalah suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota 

organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

             Menurut (George, 2010) Fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian 

yakni perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan 

(Actuating) dan Pengawasan (Controlling). 

        (Fayol, 2010) Mendefinisikan manajemen mengandung gagasan lima fungsi 

utama yaitu : 1) merancang, 2) mengorganisasi, 3) memerintah, 4) mengkoordinasi, dan 

5) mengendalikan, sedangkan fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang 

akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh 

manajer dalam pelaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. 

               Dengan demikian uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa :Manajemen 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 

1. Manajemen merupakan kolaborasi antara ilmu, proses dan seni. 

2. Manajemen dapat diterapkan jika dua orang atau lebih melakukan kerja sama. 

3. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi yaitu:  



17 

 

 

 

a. Perencanaan, adalah proses penentuan tindakan untuk mencapai tujuan.  

b. Pengorganisasian, membentuk organisasi untuk melaksanakan tujuan yang 

telah ditentukan untuk dicapai.   

c. Pengarahan, memberi petunjuk dan mengajak para pegawai agar mereka 

berkemauan secara sadar untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang 

telah ditentukan hotel. 

Manajemen dikatakan sebagai proses karena dalam manajemen bermula dari  

perencanaan sampai kepada tahap evaluasi dalam mencapai tujuan. Manajemen sebagai 

ilmu pengetahuan karena telah dipelajari sejak lama dan telah diorganisasikan menjadi 

suatu teori. 

Hal ini dikarenakan didalamnya menjelaskan tentang gejala-gejala manajemen, 

gejala-gejala ini lalu diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan 

dalam bentuk prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk suatu teori. Sedangkan 

manajemen sebagai suatu seni,disini memandang bahwa didalam mencapai suatu tujuan 

diperlukan kerja sama dengan orang lain,mulai dari bagaimana cara memerintahkan 

pada orang lain agar mau bekerja sama. Pada hakekatnya kegiatan  manusia pada 

umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan satu 

seni,bagaimana orang lain memerlukan perkerjaan untuk mencapai tujuan bersama. 

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan 

mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Perencanaan 

(Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating) dan Pengawasan 
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(Controlling). Manajemen merupakan sebuah kegiatan, pelaksanaannya disebut 

manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer. 

2.1.1.1.Fungsi Manajemen 

a. Planning 

Perencanaan sangat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi 

yang berhasil, terutama karena aktivitas pengorganisasian, motivasi, 

penunjukkan staff, dan pengendalian tergantung pada perencanaan yang baik, 

yaitu : 

1. Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai/personil 

lembaga pendidikan. 

2. Menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan. 

3. Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan 

pengelompokkan tugas terhadap masing-masing personil. 

4. Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur dan petunjuk 

pelaksanaan lainnya. 

5. Mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana/sekala 

pengkajian. 

6.  Memilih para staf (pelaksana), administrator dan melakukan 

pengawasan. 

7. Merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil kerja (kinerja), 

pola pengisian staf dan formulir laporan pengajuan. 

8. Menentukan keperluan tenaga kerja, biaya (uang) material dan 

tempat. 
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9.  Menyiapkan anggaran dan mengamankan dana. 

10.  Menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan. 

b. Organizing 

Tujuan pengorganisasian adalah mencapai usaha terkoordinasi dengan  

menerapkan tugas dan hubungan wewenang. Pengorganisasian merupakan 

suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam 

aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang 

pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan. 

c. Actuating 

Kepemimpinan itu merupakan suatu seni atau proses untuk mempengaruhi 

dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha untuk mencapai 

tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

seorang pemimpin bertugas untuk memotivasi, mendorong dan memberi 

keyakinan kepada orang yang dipimpinnya dalam suatu entitas atau 

kelompok, Pemimpin juga harus dapat memfasilitasi anggotanya dalam 

mencapai tujuannya. 

d. Controling 

Pengawasan merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar 

prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan 

balik informasi Bentuk pengawasan : 

1. Pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan memfokuskan pada usaha 

mengatasi hambatan yang dihadapi para anggotanya. 
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2. Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. Para anggota 

diberikan dorongan untuk memperbaiki dirinya sendiri, sedangkan 

pimpinan hanya membantu. 

3. Pengawasan dalam bentuk saran yang efektif 

4. Pengawasan yang dilakukan secara periodik. 

2.1.2. Teori Manajemen Pemasaran 

2.1.2.1.Pengertian  Manajemen Pemasaran  

Pasar adalah hasil dan kegiatan atau proses yang dinamakan pemasaran. Jadi 

dengan kata lain pemasaran adalah kegiatan manusia dalam hubungannya dengan pasar. 

Dalam arti sempit pemasaran sering diartikan sebagai kegiatan menyalurkan atau 

mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen. Pengertian pemasaran dalam arti 

luas salah satunya adalah seperti apa yang dikemukakan oleh (Amstrong, Philip, & 

Kotler, 2012)  bahwa pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, 

penetapan harga, promosi dan distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Untuk sekian lama, 

pengertian pemasaran sering kali diartikan dengan penjualan dan promosi, walaupun 

sebenarnya pengertian pemasaran lebih luas dari kegiatan penjualan dan promosi, 

bahkan sebaliknya penjualan dan promosi adalah sebagian dari kegiatan pemasaran.  

Tujuan dari kegiatan pemasaran tidaklah sederhana yang diharapkan dan sepihak 

(untuk tujuan kepada kepuasan konsumen saja), tetapi tujuan itu sendiri sebenarnya 

adalah demi kepentingan hotel juga. Konsumen yang puas karena kebutuhannya 

terpenuhi akan merupakan pelanggan yang menguntungkan hotel. Pemasaran meliputi 

keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu sudut 
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pandang pelanggan. 

Secara umum pengertian pemasaran adalah kegiatan pemasar untuk 

menjalankan bisnis (profit atau nonprofit) guna memenuhi kebutuhan pasar dengan 

barang atau jasa, menetapkan harga, mendistribusikan serta mempromosikan melalui 

proses pertukaran agar memuaskan konsumen dan mencapai tujuan hotel.  

Unsur pokok dalam kegiatan pemasaran adalah ; 

1. Pemasar 

2. Produsen (umumnya berorientasi terhadap keuntungan) 

3. Organisasi (belum tentu berorientasi terhadap keuntungan) 

4. Pemerintah (berorientasi terhadap kesejahteraan umum) 

5. Barang dan Jasa 

6. Proses pertukaran 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

pengusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang, dan 

mendapatkan laba.Pemasaran merupakan faktor penting dalam suatu hotel untuk 

mempertahankan kegiatan usahanya secara berkesinambungan. Pemasaran adalah hal 

yang begitu mendasar sehingga tidak dapat dipandang sebagai fungsi yang terpisah. 

Pemasaran merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari hasil akhirnya yaitu 

sudut pandang pelanggan. Oleh karena itu, keberhasilan usaha tidak ditentukan oleh 

produsen melainkan oleh pelanggan.Tetapi seringkali masyarakat awam menyamakan 

pemasaran dengan penjualan, kegiatan pemasaran bukan hanya sekedar penjualan atau 

periklanan, tetapi berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Karena 

penjualan hanya merupakan salah satu aspek dari pemasaran. 
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Pemasaran berusaha mengindentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen 

pasar sasarannya, serta bagaimana cara memuaskan mereka. (Philip, Manajemen 

Pemasaran, 2010) 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pemasaran, maka 

penulis mengutip beberapa pendapat pakar pemasaran, yaitu: (Philip, Manajemen 

Pemasaran Edisi Pertama, 2006) dalam buku Pengantar Bisnis Edisi pertama 

mendefinisikan pemasaran adalah : 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu 

dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak 

lain. 

Definisi lain dari pemasaran menurut Stanton yang dikutip oleh (Swastha, 2000) 

dalam buku Manajemen Pemasaran Modern mengungkapkan bahwa : Pemasaran 

merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencakan, menentukan harga dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dari beberapa 

pendapat diatas pada dasarnya pengertian dari pemasaran tidak jauh berbeda. Dan dapat 

disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran, di mana dalam pemasaran ini 

kegiatan bisnis dirancang untuk mendistribusikan barang-barang kepada konsumen 

untuk mencapai sasaran serta tujuan organisasi 

Manajemen Pemasaran menurut (Philip, Manajemen Pemasaran, 2007) adalah 

seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga serta menumbuhkan 
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pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

yang unggul. 

Sedangkan menurut William (Shultz, 2005) menjelaskan  bahwa managemen 

pemasaran adalah  merencanakan,pengarahan dan pengawasan seluruh kegiatan 

pemasaran hotel ataupun bagian dari hotel.  

Manajemen Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu individu 

dan kelompok mendapatkan apayang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang 

bernilai dengan pihak lain. Manajemen Pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan program-program yang ditujukan untuk mengadakan 

pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi 

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut serta menentukan harga, 

mengadakan komunikasi dan distribusi yang efektif untuk memberitahu, mendorong, 

serta melayani pasar.  

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran merupakan 

proses awal perencanaan sampai dengan evaluasi hasil dari kegiatan atau implementasi 

dari perencanaan, dengan tujuan agar sasaran yang telah disepakati dapat tercapai 

melalui perencanaan yang efektif dan efesien.  

Disamping itu berhasil atau tidaknya suatu hotel didalam pencapaian 

tujuannya tergantung pada bidang pemasaran produksi, keuangan maupun bidang 

lainnya seperti personalia selain itu juga tergantung pada kemampuan mereka untuk 

mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut agar hotel dapat berjalan dengan lancar. 
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Melihat perkembangan perekonomian seperti sekarang ini tanpa adanya kegiatan 

pemasaran yang efektif dalam menunjang usaha hotel maka mungkin tujuan yang ingin 

dicapai yaitu laba yang maksimal akan sangat sulit, sehingga dapat dikatakan berhasil 

tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung pada keahlian manajemen hotel 

dalam bidang pemasaran. 

Berdasarkan uraian pengertian pemasaran di atas maka terdapat unsur-unsur 

penting dalam pemasaran, meliputi : 

1. Kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2. Adanya kebutuhan produk yang dianggap mampu memuaskan kebutuhan. 

3. Adanya pertukaran dan membutuhkan tempat untuk pertukaran yaitu pasar. 

2.1.2.2.Fungsi Manajemen Pemasaran 

Proses pemasaran perlu dilakukan oleh setiap hotel, karena dengan pemasaran 

akan menambah kegunaan produk yang ada yaitu kegunaan tempat, waktu dan 

pemikiran, dan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran tersebut didalamnya 

mempunyai fungsi pemasaran, yaitu : 

1. Fungsi Pertukaran 

Fungsi pertukaran meliputi pembelian dan penjualan. Fungsi ini 

berkaitan dengan pertukaran barang dari penjual ke pembeli. Fungsi 

pembelian dilakukan oleh pembeli untuk memilih jenis barang yang akan 

dibeli, kualitas yang diinginkan, kualitas yang memadai dan penyediaan 

uang yang sesuai. Fungsi penjualan meliputi kegiatan untuk mencapai 

pasar dan mempengaruhi permintaan.  

2. Fungsi Penyedia Fisik 
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Fungsi penyedia fisik meliputi pengangkutan dan penyimpanan. Fungsi 

pengangkutan dan penyimpanan berkaitan dengan pemindahan barang-

barang dari tempat produksi ke konsumen. Selain itu fungsi tersebut 

berkaitan pula dengan penyimpanan barang-barang sampai barang 

tersebut diperlukan oleh konsumen. Fungsi pengangkutan dapat 

dilakukan dengan kereta api, truk, kapal laut, dan pesawat udara, 

sedangkan fungsi penyimpanan dapat dilakukan di bagian produksi itu 

sendiri sampai ke gudang umum. 

 

3. Fungsi Penunjang 

Fungsi penunjang meliputi pembelanjaan, penanggungan risiko, 

standarisasi dan grading serta pengumpulan informasi pasar. Fungsi ini 

membantu pelaksanaan dari fungsi-fungsi lainnya. Fungsi pembelanjaan 

adalah fungsi mendapatkan modal dari sumber ektern guna 

menyelenggarakan kegiatan pemasaran. Penanggungan risiko adalah 

fungsi menghindari dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan 

pemasaran. Standarisasi merupakan fungsi yang bertujuan 

menyederhanakan keperluan-keperluan pembeli dengan menciptakan 

golongan-golongan barang tertentu yang berdasarkan pada kriteria-

kriteria seperti ukuran jumlah, ukuran kapasitas, ukuran fisik dan ukuran 

kekuatan. Grading adalah usaha menggolong-golongkan barang tersebut 

ke dalam berbagai tingkat kualitas yang telah mendapatkan pengakuan 

dunia perdagangan. Fungsi terakhir dari fungsi penunjang yaitu 
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pengumpulan informasi pasar, bertujuan mengumpulkan berbagai 

macam informasi yang akan dipakai oleh pengusaha untuk menentukan 

tindakan-tindakan guna mencapai keuntungan maksimal. 

Menurut  (Drucker, 1991), ahli teori managemen menjelaskan sebagai 

berikut : tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan 

dengan baik sehingga produk atau jasa sesuai dengan kebutuhannya 

sehingga terjual sendiri. Idealnya pemasaran harus menghasilkan 

seorang pelanggan yang siap untuk membeli. Dari berbagai sumber yang 

telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa marketing adalah suatu 

proses dimana hotel menciptakan hubungan dengan pelanggan untuk 

memenuhi setiap kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga 

menciptakan keuntungan untuk hotel dan pelanggan. 

2.1.2.3.  Peran Manajemen  Pemasaran di Era Globalisasi 

Globalisasi adalah penyebaran inovasi ekonomi ke keseluruh dunia serta 

penyelesaian-penyelesaian politis dan budaya yang menyertainya. 

Globalisasi mendorong intregasi international.  Disamping itu, dengan 

hadirnya teknologi informasi pada era globalisasi ini, maka  penyebaran 

informasi seakan tidak lagi terbendung oleh batasan waktu dan ruang 

bahkan teritorial negara. Selain menghadapi masalah  keanekaragaman 

yang tidak mudah untuk diselesaikan, seperti halnya keragaman suku, 

agama, ras, adat istiadat, pengetahuan dan sebagainya,  manajer ataupun 

manajemen Indonesia juga menghadapi masalah globalisasi. 

Menghadapi persaingan dengan hotel-hotel lokal yang semakin 
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kompetitif. Disamping itu, faktor kekuatan tawar menawar dari para 

pembeli dan pemasok lokal ataupun global, juga merupakan salah satu 

ancaman yang tidak bisa diabaikan, dengan munculnya produk-produk 

pengganti yang bisa datang dari mana saja. Kemudian dengan munculnya 

teknologi informasi yang menyebabkan lahirnya hotel-hotel digital, 

maka tingkat persaingan antar sesama hotel menjadi semakin berat dan 

ketat.  

Manajemen sangat berperan dalam sistem informasi karena memiliki 

sasaran  

1. Nantinya akan menggunakan teknologi untuk meningkatkan 

tingkat kerja organisasi. 

2. Mengembangkan kerangka kerja sisitem informasi untuk 

mengatur organisasi seperti business computing, 

telecomunication, specialized office product,general office 

product. 

Dengan peranan tersebut diharapkan memiliki misi yaitu untuk meningkatkan  

performance organisasi. Jadi, manajemen di era manapun faktor yang paling penting 

atau inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Karena merupakan motor penggerak 

dari semua sumber-sumber dan alat-alat. Sehingga baik atau buruknya suatu manajemen 

itu tergantung pada baik buruknya kepemimpinan. Dalam rangka mencapai tujuan suatu 

organisasi yang baik dalam suatu manajemen, yang menjadi faktor kunci kegiatan 

manajemen itu intinya adalah efisien. Karena efisiensi itu sebagai perbandingan terbaik 

antara suatu usaha dengan hasilnya. 
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Globalisasi adalah penyebaran inovasi ekonomi ke keseluruh dunia serta 

penyelesaian-penyelesaian politis dan budaya yang menyertainya. Globalisasi 

mendorong intregasi international.  Disamping itu, dengan hadirnya teknologi informasi 

pada era globalisasi ini, maka  penyebaran informasi seakan tidak lagi terbendung oleh 

batasan waktu dan ruang bahkan teritorial negara.  

2.1.3. Teori Manajemen Pemasaran Jasa 

2.1.3.1.Pengertian Pemasaran Jasa 

Menurut (Keller, 2011)‘jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat 

ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak 

menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk 

fisik. 

Menurut Zeithaml dan Bitn dalam Hurriyati (Ratih, 2010), mengatakan bahwa : 

Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam 

pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai 

tambah dan secara prinsip tidak berwujud (intangible) bagi pembeli pertamanya. 

Menurut Valarie A. Zeithaml dan Mary Jo Bitner dalam (Alma, 2011)  jasa 

adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk, dikonsumsi bersamaan 

dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah dan bersifat tidak berwujud.Dapat 

disimpulkan bahwa pengertian jasa adalah produk tidak berwujud yang dapat 

memberikan manfaat tetapi tidak dapat menimbulkan perpindahan kepemilikan secara 

fisik. 
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2.1.3.2.Karakteristik Jasa 

Menurut (Kotler, 2009) ,Jasa memiliki empat karakteristik, yaitu : 

1. Tak berwujud (intangibility)  

Tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

didengar atau dibaui sebelum jasa itu dibeli.  

2. Tak terpisahkan  (inseparability)  

Sementara barang fisik dibuat, dimasukkan dalam persediaan, 

didistribusikan melalui berbagai perantara, dan dikonsumsikan 

kemudian, jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. Jika 

seseorang memberikan jasa, maka penyedia menjadi bagian dari 

jasa. 

3. Bervariasi (variability) 

Karena kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya, 

kapan dan di mana, dan kepada siapa, jasa sangat bervariasi.  

4. Dapat musnah (perishability) 

Jasa tidak bisa disimpan, jadi dapat musnahnya jasa bisa menjadi 

masalah ketika permintaan berfluktuasi.  

Contoh : hotel transportasi publik harus memiliki peralatan yang jauh 

lebih banyak karena permintaan pada jam sibuk dan bukan untuk 

permintaan yang merata sepanjang hari. 
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Menurut Fandy (Tjiptono, Strategi Pemasaran , edisi kedua ., 2004) 

karakteristik jasa ada lima karakteristik utama bagi pembeli pertamanya, 

lima karakteristik tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Intangibility (tidak berwujud)  

Jasa bebeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, 

alat, atau benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, 

pengalaman, proses, kinerja (performance), atau usaha. Oleh 

sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau 

diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Bagi para pelanggan, 

ketidakpastian dalam pembelian jasa relatif tinggi karena 

terbatasnya search qualities, yakni karakteristik fisik yang dapat 

dievaluasi pembeli sebelum pembelian dilakukan. Untuk jasa, 

kualitas apa dan bagaimana yang akan diterima konsumen, 

umumnya tidak diketahui sebelum jasa bersangkutan dikonsumsi. 

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan)  

Barang biasa diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

3. Variability/Heterogeneity (berubah-ubah) 

Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standarized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung 

kepada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Hal ini 

dikarenakan jasa melibatkan unsur manusia dalam proses 
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produksi dan konsumsinya yang cenderung tidak bisa diprediksi 

dan cenderung tidak konsisten dalam hal sikap dan perilakunya. 

4. Perishability (tidak tahan lama)  

Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Kursi pesawat 

yang kosong atau kapasitas jalur telepon yang tidak dimanfaatkan 

akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak bisa disimpan. 

5. Lack of Ownership  

Merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pada 

pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas 

penggunaan dan manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa 

mengkonsumsi, menyimpan atau menjualnya. Di lain pihak, pada 

pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses 

personel atas suatu jasa untuk jangka waktu terbatas (misalnya 

kamar hotel, bioskop, jasa penerbangan dan pendidikan). 

Melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan konsumen akan 

merasa puas bila harapan mereka terpenuhi atau melebihi harapan 

mereka, dan sebaliknya konsumen akan merasa kecewa apabila kualitas 

jasa yang mereka harapan tidak sesuai harapan mereka. 

 

2.1.3.3.Pemasaran Jasa Hotel 

Hotel merupakan salah satu akomodasi komersil. Kita mengenal hotel sebagai 

suatu hotel untuk menyediakan pelayanan penginapan, makan dan minum bagi siapa 
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saja yang memerlukannya. Untuk semua pelayanan yang diperolehnya tamu harus 

sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh hotel. 

Menurut Keputusan Dirjen Pariwisata Nomor 14 tahun 1998 pengertian hotel 

adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang 

disediakan secara khusus dimana setiapa orang dapat menginap dan makan serta 

memperoleh pelayanan dan menggunakan falitas dengan pembayarannnya.  

Dari definisi tersebut nampak jelas bahwa suatu hotel memiliki unsur-unsur 

pihak yaitu adanya bangunan, kamar tidur, kamar mandi, penyediaan makanan dan 

minuman yang dikelola secara komersial.  

Sedangkan menurut SK Menparpostel No.KM 37/PW.340/MPPT-86 tentang 

peraturan Usaha Penggolongan Hotel Bab.1,Pasal 1,Ayat (b) yang dikutip oleh 

(Sulastiyono, 2011) bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan 

sebagian atau seluruh bangnan untuk menyediakan jasa penginapan,makan dan 

minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umumyang dikelola secara komersial. 

Menurut Dirjen Pariwisata Usaha Perhotelan itu sendiri didasarkan kepada 

kriteria : 

1. Persyaratan fisik yang meliputi lokasi kondisi bangunan dan sebagainya. 

2. Bentuk pelayanan yang diberikan serta jumlah kamar yang dimiliki 

3. Kualitas manajer serta karyawan yang bekerja meliputi 

pendidikan,pengalaman dan keterampilan jasa. 

Klasifikasi hotel atau penggolongan hotel adalah suatu sistem pengelompokan 

hotel-hotel berbagai kelas atau tingkatan, berdasarkanukuran penilaian tertentu. Hotel 

dapat dikelompokan ke dalam berbagai kriteria menurut kebutuhannya, namun ada 
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beberapa kriteria yang dianggap paling lazim digunakan. Penggolongan hotel di dunia 

berlainan natara negara yang satu dengan negara lainnya. Maka dengan surat eputusan 

Menteri Perhubungan No.PM.10.PW.301/Pdb-77 tentang usaha dan klasifikasi hotel 

ditetapkan bahwa penilaian klasifikasi hotel secara minimum didasarkan pada : 

1. Jumlah kamar 

2. Fasilitas 

3. Peralatan yang tersedia 

4. Mutu Pelayanan 

Untuk dapat memberikan informasi kepada para tamu yang akan menginap ulang 

dihotel tentang standar fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing jenis dan tipe hotel. 

Penggolongan hotel di indonesia kemudian digolongkan ke dalam kelompok 

berbintang dan Non Bintang. Untuk hotel berbintang  ditandai dengan tanda bintang 

pada sertifikatnya . 

1. Hotel Bintang 1 (*) 

2. Hotel Bintang 2 (**) 

3. Hotel Bintang 3 (***) 

4. Hotel Bintang 4 (****) 

5. Hotel Bintang 5 (*****) 

Hotel-hotel dengan golongan tertinggi dinyatakan dengan tanda dengan tanda 

bintang 5 dan hotel-hotel dengan golongan terendah dinyatakan dengan tanda bintang 

1, Hotel-hotel yang tidak dapat memenuhi standar ke lima tersebut,ataupun yang 

dibawah standar minimum yang ditentukan disebut Hotel Non Bintang. 

Tujuan umum daripada penggolongan kelas hotel adalah : 
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a. Untuk menjadi pedoman teknis bagi calon investor (penanam modal) 

dibidang usaha perhotelan. 

b. Agar calon penghuni hotel dapat mengetahui fasilitas dan pelayanan 

yang akan diperoleh disuatu hotel sesuai dengan golongan kelasnya. 

c. Agar tercapainya keseimbangan antara permintaan (Demand) dan 

penawaran (supply) dan usaha akomodasi hotel. 

2.1.4. Teori Kualitas Pelayanan  

2.1.4.1.Pengertian Kualitas Pelayanan  

Hotel bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak sebagai 

perantara bagi kehidupan sektor pariwisata dalam masyarakat. Oleh karena itu hotel 

harus selalu berada ditengah masyarakat agar arus pariwisata dapat disalurkan dengan 

baik. Untuk hotel harus selalu berusaha memberikan pelayanan prima (service 

excellence) sehingga pelanggan akan puas (customer satisfaction). Pelayanan 

merupakan faktor utama yang membedakan perusahaan jasa yang satu dengan yang 

lainnya. Bahkan hotel selalu memperbaiki pelayanan pelanggan guna bersaing dalam 

lingkungan jasa yang semakin kompetitif.  

Menurut (Tjiptono, Prinsip prinsip Total Quality Service, 2011) menyatakan 

bahwa: “Pelayanan yang unggul adalah suatu sikap atau cara staf dalam melayani 

pelanggan secara memuaskan. 

Menurut (Tjiptono, Prinsip prinsip Total Quality Sevice, 2011) sendiri 

menyatakan: “Pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan berpusat pada 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan pada 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan-harapan pelanggan atau nasabah. Jika 

jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan maka jasa atau pelayanan yang 

dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jasa atau pelayanan yang diterima 

lebih rendah dari yang diharapkan pelanggan maka kualitas jasa atau pelayanan yang 

dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas tergantung pada penyedia 

jasa dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. 

Konsep kualitas pelayanan pada dasarnya memberikan persepsi secara konkrit 

mengenai kualitas suatu pelayanan. Konsep kualitas pelayanan ini merupakan suatu 

revolusi secara menyeluruh dan permanen dalam mengubah carapandang manusia 

dalam menjalankan atau mengupayakan usaha-usahanya yang berkaitan dengan proses 

dinamis, berlangsung, terus menerus di dalam memenuhi harapan, keinginan dan 

kebutuhan.  

Hal ini sesuai dengan teori ”Quality” yang dikemukakan oleh (Davidson, 2003) 

yang menyatakan bahwa: “Keberhasilan suatu tindakan jasa ditentukan oleh kualitas. 

Kualitas merupakan apresiasi tertinggi dari tindakan pelayanan”. 

American Society for Quality Control dalam (Rambat, 2003) menyatakan 

bahwa: “Kualitas merupakan keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari 

suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten”. 

Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk menimbangi harapan 
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pelanggan.Konsep kualitas pelayanan pada dasarnya adalah suatu standar kualitas yang 

harus dipahami di dalam memberikan pelayanan yang sebenarnya tentang pemasaran 

dengan kualitas pelayanan. Hal tersebut bukan hanya bersifat cerita atau sesuatu yang 

mengada-ada, tetapi harus disesuaikan dengan suatu standar yang layak, seperti standar 

ISO (International Standardization Organization), sehingga dianggap sebagai suatu 

kondisi yang sehat untuk tujuan atau pemakaian, memiliki keselarasan dengan 

spesifikasi, kebebasan dengan segala kekurangannya, membentuk kepuasan pelanggan, 

memiliki kredibilitas yang tinggi dan merupakan kebanggaan. 

Tinjauan mengenai konsep kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh berapa 

besar kesenjangan (gap) antara persepsi pelanggan atas kenyataan pelayanan yang 

diterima, dibandingkan dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang harus diterima.  

Menurut (Parasuraman, VA, & LL, 2007) ,  pelayanan yang diharapkan sangat 

dipengaruhi oleh berbagai persepsi komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, 

pengalaman masa lalu dan komunikasi eksternal, persepsi inilah yang memengaruhi 

pelayanan yang diharapkan (Ep = Expectation) dan pelayanan yang dirasakan (Pp = 

Perception) yang membentuk adanya konsep kualitas pelayanan.  

Dikatakan konsep kualitas pelayanan memenuhi harapan, apabila pelayanan 

yang diharapkan sama dengan yang dirasakan (memuaskan). Demikianpula dikatakan 

persepsi tidak memenuhi harapan apabila pelayanan yang diharapkan lebih besar 

daripada pelayanan yang dirasakan (tidak bermutu).  

Berdasarkan uraian tersebut, (Berry , Zeithhaml , & Pasuraman, 1985)  

menyajikan konsep kualitas pelayanan sesungguhnya berkenaan dengan ungkapkan  

tiga tingkat konsep kualitas pelayanan yaitu: 
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1. Bermutu (Quality Surprise). 

Bila kenyataan pelayanan yang diterima melebihi pelayanan yang 

diharapkan pelanggan.  

2. Memuaskan (Satisfactory Quality). 

Bila kenyataan pelayanan yang diterima sama dengan pelayanan yang 

diharapkan pelanggan.  

3. Tidak Bermutu (Unacceptable Quality). 

Bila ternyata kenyataan pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang 

diharapkan pelanggan. 

 

 

 

2.1.4.2  Prinsip-prinsip Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan perlu dipandu oleh berbagai prinsip yang sesuai dengan 

pengimplementasiannya. Menurut Wolkins dalam Tjiptono (2014:71) menyatakan 

bahwa sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam kualitas pelayanan adalah:  

1. Kepemimpinan. 

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari 

manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja kualitasnya, tanpa adanya kepemimpina dari manajemen 

puncak maka usaha untuk meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil bagi 

perusahaan. 

2. Pendidikan. 
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Agar jasa yang dihasilkan berkualitas maka diperlukan pendidikan yang 

memadai dari setiap personel organisasi dalam proses dan penyampaian jasa. 

3. Perencanaan. 

Meliputi pengukuran dan tujuan kualitas yang dipergunakan dalam 

mengarahkan persoalan untuk mencapai visi dan misi organisasi. 

4. Penelaahan. 

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen 

untuk mengubah perilaku organisasi. Proses ini merupakan suatu mekanisme 

yang menjamin adanya perhatian yang konsisten dan terus menerus untuk 

memberikan jasa yang berkualitas. 

5. Komunikasi. 

Implementasi strategi dalam organisasi dipengaruhi oleh komunikasi terhadap 

staf, pelanggan, dan stakeholders perusahaan. 

Total Human Reward. 

Penghargaan dan pengakuan merupakan aset yang penting dalam implementasi 

strategi kualitas. Setiap Hotel yang berprtestasi baik perlu diberi penghargaan 

agar memiliki motivasi untuk selalu terus menerus memberikan jasa yang 

berkualitas. 

Dalam menciptakan pelanggan yang potensial melalui nilai pelanggan, seorang 

manajer dapat menerapkan strategi customer value di bawah ini (Kotler and Keller 

2012):137 
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1. Identifikasi atribut dan manfaat utama customer value dengan cara 

meningkatkan atribut, kinerja, manfaat, atau imbalan yang sesuai dengan apa 

yang telah dikeluarkan pelanggan. 

2. Menilai pentingnya atribut dan manfaat yang berbeda-beda. Setiap pelanggan 

memiliki kebutuhan yang berbeda, oleh karena itu melakukan segmen pelanggan 

akan mengingkatkan nilai pelanggan dengan pemberian atribut dan manfaat 

yang sesuai dengan masing-masing segmen. 

3. Menilai perbandingan kinerja perusahaan dengan kinerja pesaing dari segi 

atribut dan manfaat. 

4. Membandingkan manfaat utama perusahaan dengan manfaat utama kompetitor. 

Perhatikan apakah tawaran perusahaan lebih baik daripada tawaran pesaing 

mulai dari manfaat, harga, dan lainnya. 

2.1.4.3.  Dimensi Kualitas Pelayanan  

 Pelayanan memiliki beberapa dimensi atau unsur kualitas pelayanan. Unsur-

unsur kualitas pelayanan merupakan hasil temuan penelitian dari teori kualitas 

pelayanan yang disampaikan oleh (Pasuraman, 2007). Sebagai salah satu tokoh pionir 

dalam pengukuran kualitas pelayanan, Pasuraman mencetuskan 

dimensi servqual. Dimensi ini dibuat untuk mengukur kualitas pelayanan dengan 

menggunakan suatu kuisioner. Teknik servqual dapat mengetahui seberapa besar jarak 

harapan pelanggan dengan ekspektasi pelanggan terhadap pelayanan yang 

diterima. Servqual memiliki 5 dimensi, diantaranya adalah : 

1. Tangibles adalah bukti konkret kemampuan suatu perusahaan untuk 

menampilkan yang terbaik bagi pelanggan. Baik dari sisi fisik tampilan 
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bangunan, fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung, hingga 

penampilan karyawan. 

2. Reliability adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan Pelayanan 

yang sesuai dengan harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan 

waktu, tidak ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain sebagainya.  

3. Responsiveness 

Responsiveness adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau 

responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah 

dimengerti. 

 

4. Assurance 

Assurance  adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap 

sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang 

dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan. 

5. Empathy 

Empathy adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi 

kepada pelanggan, hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan 

konsumen secara akurat dan spesifik. 

2.1.5.  Teori Citra Hotel 

2.1.5.1.   Pengertian Citra Hotel 

Menurut Huddleston dalam (Buchari Alma, 2008:55) memberikan definisi atau 

pengertian Citra Hotel dengan mengatakan sebagai berikut :”Image is a set beliefs the 

personal associate with an Image as acquired trough experience”. Artinya: Citra Hotel 
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adalah serangkaian kepercayaan yang dihubungkan dengan sebuah gambaran yang 

dimiliki atau didapat dari pengalaman. 

Menurut Bill Canton (S.Soemirat dan Adrianto. E 2007:111) memberikan 

definisi atau pengertian sebagai kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap hotel, 

kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang atau organisasi. 

Soleh Soemirat Soleh Soemirat dan Elvinaro (2007:113) memberikan definisi 

atau pengertian Citra Hotel tentang bagaimana pihak lain memandang sebuah hotel, 

seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Sedangkan Suharta Abdul Manjid 

(2009:70) memberikan definisi Citra Hotel sebagai image yang terbentuk di dalam 

masyarakat (konsumen atau pelanggan) tentang baik buruknya hotel. 

Maka dapat diambil pengertian umum dari Citra Hotel, yaitu Citra Hotel 

merupakan hasil evaluasi dalam diri seseorang berdasarkan pengertian dan pemahaman 

terhadap rangsangan yang telah diolah, diorganisasikan dan disimpan dalam benak 

seseorang dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti apa yang ada dalam setiap 

pikiran individu mengenai suatu objek, bagaimana mereka memahaminya dan apa yang 

mereka sukai atau tidak sukai dari objek tersebut. 

Suatu Citra Hotel dapat berjalan stabil dari waktu ke waktu atau sebaliknya, bisa 

berubah dinamis, diperkaya oleh jutaan pengalaman dan berbagai jalan pikiran asosiatif, 

setiap orang bisa melihat Citra Hotel suatu objek berbeda-beda tergantung pada persepsi 

yang ada pada dirinya mengenai objek tersebut, atau sebaliknya Citra Hotel bisa 

diterima relatif sama pada setiap anggota masyarakat, ini yang biasa disebut opini 

publik. Istilah Image atau Citra Hotel mulai popular sejak tahun 1950-an. Istilah ini 

dikemukakan dalam berbagai konteks.  
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Keinginan sebuah organisasi untuk mempunyai Citra Hotel yang baik pada 

publik sasaran berawal dari pengertian yang tepat mengenai Citra Hotel stimulus adanya 

pengelolaan upaya yang perlu dilaksanakan. Ketepatan pengertian Citra Hotel agar 

organisasi dapat menetapkan upaya dalam mewujudkannya pada obyek dan mendorong 

prioritas pelaksanaan.  

Definisi Citra Hotel menurut Renald Kasali dalam Iman (2010) yaitu kesan yang 

timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Berdasarkan pendapat-pendapat 

tersebut Citra Hotel menunjukan kesan suatu obyek terhadap obyek lain yang terbentuk 

dengan memproses informasi setiap waktu dari berbagai sumber terpercaya. Citra Hotel 

dapat menjadi informasi ekstrinsik petunjuk bagi pembeli baik yang ada dan potensi dan 

mungkin atau tidak dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan (misalnya kesediaan untuk 

memberikan kata positif dari mulut ke mulut). Citra Hotel diasumsikan berdampak 

akibat pada pilihan pelanggan hotel ketika atribut pelayanan sulit untuk dievaluasi, 

maka Citra Hotel didirikan dan dikembangkan di benak konsumen melalui komunikasi 

dan pengalaman.  

Menurut (ghozali, 2010) terdapat tiga hal penting dalam Citra Hotel, yaitu kesan 

objek, proses terbentuknya Citra Hotel, dan sumber terpercaya. Objek meliputi individu 

maupun hotel yang terdiri atas sekelompok orang di dalamnya. Citra Hotel dapat 

terbentuk dalam memproses informasi yang tidak menutup kemungkinan terjadinya 

Citra Hotel pada obyek dari adanya penerimaan informasi setiap waktu.  

Pentingnya Citra Hotel adalah sebagai berikut: 
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1. Menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal. Citra 

Hotel positif memberikan kemudahan hotel untuk berkomunikasi dan 

mecapai tujuan secara efektif sedangkan Citra Hotel negatif sebaliknya. 

2. Sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan hotel. 

Citra Hotel positif menjadi pelindung terhadap kesalahan kecil. Kualitas 

teknis atau fungsional sedangkan Citra Hotel negatif dapat memperbesar 

kesalahan tersebut. 

3. Sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas 

pelayanan hotel. 

4. Mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak 

internal. Citra Hotel yang kurang jelas dan nyata mempengaruhi sikap 

karyawan terhadap hotel. 

Dapat dipahami ketidakterkenalan hotel menunjukan Citra Hotel yang 

bermasalah. Masalah Citra Hotel tersebut, dalam keberadaannya berada 

dalam pikiran dan atau perasaan konsumen. Berdasarkan pendapat tersebut, 

keberadaannya Citra Hotel bersumber dari pengalaman dan atau upaya 

komunikasi sehingga penilaian maupun pengembangannya terjadi pada 

salah satu atau kedua hal tersebut. Citra Hotel yang bersumber dari 

pengalaman memberikan gambaran telah terjadi keterlibatan antara 

konsumen dengan hotel. Keterlibatan tersebut, belum terjadi Citra Hotel 

yang bersumber dari upaya komunikasi hotel. Proses terbentuknya Citra 

Hotel  

Menurut Hawk (DI, 2005) diperlihatkan gambar sebagai berikut : 
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                               Gambar 2.2. 

              Proses Terbentuknya Citra Hotel 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas bahwa proses terbentuknya Citra Hotel berlangsung 

beberapa tahap, antara lain : 

1. Pertama, obyek mengetahui (melihat atau mendengar) upaya yang dilakukan 

Exposure Attention Image Comprehensive Behavior hotel dalam membentuk 

Citra Hotel.  

2. Kedua, memperhatikan upaya hotel tersebut. 

3. Ketiga, setelah adanya perhatian obyek mencoba memahami semua yang ada 

pada upaya hotel.  

4. Keempat, terbentuknya Citra Hotel pada obyek.  

5. Kelima, Citra Hotel yang terbentuk akan menentukan perilaku obyek sasaran 

dalam hubungannya dengan hotel. Upaya hotel sebagai sumber informasi 

terbentuknya Citra Hotel memerlukan keberadaan secara lengkap. Informasi 

yang lengkap dimaksudkan sebagai informasi yang dapat menjawab kebutuhan 

dan keinginan obyek sasaran.  

Harrison dalam Iman (2010) informasi yang lengkap mengenai Citra Hotel 

meliputi empat elemen sebagai berikut : 

1. Personality 

Keseluruhan karakteristik hotel yang dipahami publik sasaran seperti hotel 

yang dapat dipercaya, hotel yang mempunyai tanggung jawab sosial. 

EXPOSURE ATTENTION COMPREHENSIVE IMAGE BEHAVIOR
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2. Reputation 

Hal yang telah dilakukan hotel dan diyakini publik sasaran berdasarkan 

pengalaman sendiri maupun pihak lain seperti kinerja keamanan transaksi 

sebuah bank. 

3. Value 

Nilai-nilai yang dimiliki suatu hotel dengan kata lain budaya hotel seperti 

sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan, karyawan yang cepat 

tanggap terhadap permintaan maupun keluhan pelanggan. 

4. Corporate Identity  

Komponen-komponen yang mempermudah pengenalan publik sasaran 

terhadap hotel seperti logo, warna dan slogan. Pengalaman yang baik dari 

konsumen atas penggunaan produk yang dihasilkan hotel akan menghasilkan 

persepsi yang baik terhadap Citra Hotel tersebut, dan pada saat itulah akan 

terbentuk apa yang disebut Citra Hotel korporasi atau Citra Hotel.  

Citra Hotel merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan 

ketika mendengar atau melihat nama suatu merek. Atau dengan kata lain, 

Citra Hotel merek merupakan bentuk atau gambaran tertentu dari suatu jejak 

makna yang tertinggal di benak khalayak konsumen. 

Menurut Alam Arnould, Price & Zinkan (2005: 120-122) mengatakan 

bahwa Citra Hotel merupakan suatu merek lebih mungkin dibeli dan 

dikonsumsi jika konsumen mengenali hubungan simbolis yang sama antara 

Citra Hotel merek dengan Citra Hotel diri konsumen baik Citra Hotel diri 

ideal ataupun Citra Hotel diri aktual Citra Hotel merupakan produk akhir 
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dari sikap awal dan  pengetahuan yang terbentuk lewat proses pengulangan 

yang dinamis karena pengalaman 

Menurut (Calkins, 2005) mengatakan bahwa Citra Hotel merupakan 

suatu merek dapat menjadi pembeda yang mengindikasikan suatu merek 

lebih superior dibandingkan merek lain dalam satu kategori produk. 

Pengakuan superioritas diantaranya dibangun melalui pembentukan Citra 

Hotel merek yang direpresentasikan oleh orang-orang yang menggunakan 

merek tersebut, misalnya melalui penggunaan selebriti atau public figure 

dalam iklan dan aktivitas komunikasi lainnya  

Menurut A (TW, 2007) Citra Hotel adalah kesan yang diperoleh 

sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman seseorang tentang sesuatu  

Menurut Davies et al.dalam Vera (2006) dikatakan bahwa Citra Hotel 

diartikan sebagai pandangan mengenai hotel oleh para pemegang saham 

eksternal, khususnya oleh para pelanggan. 

Menurut Gregory (James.R, 2011)dalam bukunya Marketing Corporate 

Image adalah sebagai berikut: Citra Hotel merupakan kombinasi dampak 

terhadap observer dari semua komponen-komponen verbal maupun visual 

hotel baik yang direncanakan ataupun tidak atau dari pengaruh eksternal 

lainnya. 

Menurut (Kotler K. , 2012), yaitu Citra Hotel merupakan seperangkat 

keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu 

objek. 
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Jenis - jenis Citra Hotel Menurut Frank jefkins dalam Rusady (Rosady, 

2008) Citra Hotel dapat dibedakan menjadi beberapa macam,antara lain : 

a. Citra Hotel cermin (mirror image) 

Menyangkut pada “Cemin” yang dipantulkan dari perusahaan tertentu 

dengan menitik beratkan pada tingkah laku manajemen 

perusahaan, dalam hal ini menyangkut tingkah laku kepemimpinan 

organisasiatau lingkah laku dari personel-personel yang ada pada 

perusahaan tersebut. Jadi image yang baik tidak dibentuk oleh kata kata 

tetapi oleh fakta yang ada yang terlihat dari tingkah laku 

manajemendalam melaksanakan kegiatan pada masyarakat. 

 

b. Citra Hotel kini (current image) 

Citra Hotel merupakan kesan yang baik diperoleh dari orang lain tentang 

perusahaan atau hal lain yangberkaitan dengan produknya. Berdasarkan 

pengalaman dan informasi kurang baik penerimanya,sehingga dalam 

posisi tersebut pihak humas akan mengahadapi resiko yang sifatnya 

permusuhan,kecurigaan, prasangka buruk (prejudice), dan hungga 

muncul kesalahan pahaman (missunderstanding),yang menyebabkan 

Citra Hotel kini yang ditanggapi secara tidak adil atau bahkan kesan 

negative diperolehnya. 

b. Citra Hotel keinginan (wish image)  

 Citra Hotel keinginan ini adalah seperti apa yang ingin dan dicapai pleh 

pihak manajemen terhadap lembagaatau perusahaan, atau produk yang 
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ditampilkan tersebut lebih dikenal (good awwareness),menyenangkan 

dan diterima dengan kesan yang selalu positif diberikan (take and give) 

oleh publiknyaatau masyarakat umum. 

2.1.5.2. Dimensi Citra Hotel 

Menurut  (, Keller, 2012), menjelaskan informasi yang lengkap mengenai Citra 

Hotel meliputi empat elemen sebagai berikut : 

1. Kepribadian keseluruhan karakteristrik yang dipahami publik sasaran 

seperti hotel yang dapat dipercaya, hotel yang mempunyai tanggung 

jawab sosial. 

2. Reputasi hak yang telah dilakukan hotel dan diyakini publik sasaran 

berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain seperti kinerja 

keamanan transaksi sebuah bank. 

3. Nilai-nilai yang dimiliki suatu hotel dengan kata lain budaya hotel seperti 

sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan, karyawan yang cepat 

tanggap terhadap permintaan maupun keluhan pelanggan. 

4. Identitas Hotel Komponen-komponen yang mempermudah pengenalan 

publik sasaran terhadap hotel seperti logo, warna, dan slogan. 
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TABEL. 2.1 

PENELITIAN TERDAHULU 

No Penulis Judul Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

01 1.Selvy.N 

2.Srikandi .K 

3.Andrian.K  

Jurnal Adm Bisnis Vol 6 No 2 Des 

2018. 
http://Administrasibisnis. 

studentjournal.ub.ac.id  

 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan,Citra Hotel 

dan Loyalitas pelanggan 

 

Kualitas 

Pelayanan  

Berpengaruh 

terhadap 

Citra Hotel  

 

 

Kualitas 

Pelayanan 

dan Citra 

Hotel 

 

Kepuasan 

Pelanggan. 

02 Michael BP 

Lotje Kawet 

Willem. 

 

Jurnal EMBA 

Vol 2 no 3/09/2014.hal 285-297 
https://ejournal.unsrat.ac.id/ 

index.php/emba/article/view/5502/5029 

 

 

 

Kualitas Pelayanan,Citra 

Hotel dan 

kepercayaanPengaruhnya 

thd Kepuasan Nasabah 

Bank BRI Cabang BRI 

Manado 

Kualitas 

Pelayanan, 

Citra Hotel 

dan 

kepercayaan 

secara 

simultan 

berpengaruh 

thd 

kepuasan 

Nasabah 

Bank BRI 

Manado 

 

Kualitas 

Pelayanan 

dan Citra 

Hotel 

 

Kepuasan 

Pelanggan. 

 

03 

 

 

 

 

Tesis -Eva Sheila Rahma-Program 

Pasca Sarjana 

 

http://eprints.undip.ac.id/17265/ 

 

Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan 

Citra Hotel Merk thd 

Miat beli dan dampaknya 

pd Keputusan Pembelian  

 

Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

signifikan 

thd Citra 

Hotel merek 

dng korelasi 

0,34 

 

Kualitas 

Pelayanan 

dan Citra 

Hotel 

 

Kepuasan 

Pelanggan. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

2.2.1. Hubungan Kualitas Pelayanan dan Citra Hotel  

Definisi kualitas pelayanan adalah pandangan konsumen tentang perbandingan 

antara harapan dengan kenyataan yang diperoleh dan pelayanan. Apabila kualitas jasa 

yang diterima oleh konsumen lebih baik atau sama dengan yang ia bayangkan, maka ia 

akan cenderung akan mencobanya kembali. Akan tetapi, bila perceived service lebih 

rendah dari expected service, maka konsumen akan kecewa dan akan menyetop 

hubungannya dengan perusahaan jasa yang bersangkutan.  

http://administrasibisnis/
https://ejournal.unsrat.ac.id/
http://eprints.undip.ac.id/17265/
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Sedangkan Citra Hotel didefinisikan sebagai kesan yang diperoleh berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman seseorang tentang sesuatu, baik itu bersifat individu 

maupun kelompok.  

Pemilihan suatu Citra Hotel merupakan cara individu mengkomunikasikan 

kepada orang lain tentang status sosial, harga dan prestasi. Citra Hotel dapat 

memberikan kemampuan pada hotel untuk mengubah harga premium, menikmati 

penerimaan lebih tinggi dibanding pesaing, membuat kepercayaan pelanggan pada 

hotel. 

2.2.2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Hotel 

Menurut (Groonross, 1990) kualitas pelayanan meliputi reputasi perusahaan, 

yang dicerminkan oleh Citra Hotel dan reputasi bisnis (Normasari et al, 2013). 

Menurut (Kadampully, 2000) juga menyatakan bahwa Citra Hotel dipengaruhi 

oleh kualitas pelayanan yang pada gilirannya mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi, 

kunci untuk kepuasan  pelanggan tampaknya adalah pembinaan Citra Hotel yang 

diciptakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan memuaskan pelanggan.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

langsung terhadap Citra Hotel. Analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap Citra 

Hotel  dan mengasilkan sebuah kesimpulan bahwa kemampuan karyawan memahami 

kebutuhan pelanggan sangat perpengaruh penting terhadap Citra Hotel. Karyawan yang 

mampu memberikan pelayanan terbaik dengan memenuhi kebutuhan pelanggan 

memberikan kesan baik. Kesan yang baik tersebut membuat perusahaan memperoleh 

Citra Hotel positif di mata pelanggan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian 
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(Sulistyningtyas, 2003) bahwa ada pengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan 

terhadap Citra Hotel, semakin tinggi kualitas pelayanan semakin tinggi pula Citra Hotel.  

Meskipun demikian, Arindita dan Sulistyaningtyas mengakui bahwa ada faktor-

faktor lain yang mempengaruhi Citra Hotel selain kualitas pelayanan. 

  

2.3.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teoritis, penelitian sebelumnya dan tujuan dari penelitian 

maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Kualitas Pelayanan Berpengaruh  terhadap Citra Hotel di  Galeri Ciumbuleuit Hotel & 

Apartment ” ( Suau Studi ) 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.   Metode  Yang Digunakan  

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau cara untuk mencari, memperoleh 

mengumpulkan atau mencatat data, baik itu berupa data primer maupun data sekunder 

yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun suatu penelitian dan kemudian 

menganalisis factor faktor yang berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga 

akan didapat suatu kebenaran atas data yang diperoleh. Maka dari itu, diperlukan 

penjabaran secara rinci agar ketumpang tindihan tersebut dapat dilihat secara jelas 

(Sugiama : 2008).  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  dan 

kausal assosiatif. Menurut Sugiyono (2013:12) : “penelitian deskriptif adalah sebuah 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau 
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fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab 

masalah  aktual.” 

Metode deskriptif  digunakan untuk menjelaskan persepsi atau tanggapan 

responden terhadap variable kualitas Pelayanan dan Citra Hotel di Galeri Ciumbuleuit 

Hotel & Apartment , yang didasarkan pada hasil survey dengan menggunakan 

kuesioner, sedangkan metode kausal assosiatif digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap  Citra Hotel di Galeri Ciumbuleuit Hotel & 

Apartmen. Adapun teknis untuk realisasi metode kausal assosiatif penulis melakukan 

teknik analisis data dengan menggunakan uji statistik menggunakan  Regresi Linier 

Sederhana terhadap hasil survey yang juga menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data.  

3.2 Operasional Variabel 

 

Setiap variabel pada dasarnya bersumber dari konsep. Konsep sendiri bersifat 

abstrak, tetapi menunjuk pada objek-objek tertentu yang kongkret . Suatu konsep 

disebut variable jika ia menampakan variasi pada objek-objek yang ditunjuknya pada 

tingkat realitas (empiris) sehingga dimungkinkan dilakukan pengukuran. 

Variabel dalam penelitian ini ditetapkan Variabel sebagai berikut : 

1. Kualitas Pelayanan berfungsi sebagai variabel bebas (independen variabel) yang 

kemudian diberi notasi X. 

2. Citra Hotel berfungsi sebagai variabel terikat (dependen variabel)  yang 

kemudian diberi notasi Y. 

Jenis variabel berdasarkan kausalitasnya (sebab-akibat) meliputi variabel indepeden 

dan variabel dependen. Adapun jenis variabel antara lain: 
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1. Variabel independen adalah variabel yang tidak terikat pada variabel lain 

dan mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variabel lain 

(variabel dependen).  

2. Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat dari variabel independen (Sugiama, 2008). 

Definisi operasional variabel adalah definisi dari Variabel yang diteliti untuk 

memudahkan cara pengukuran. Dalam hal ini, variabel yang diamati adalah 

kualitas pelayanan terhadap Citra Hotel. 

Tabel 3.1. 

Variabel Penelitian 

Variabel Independen Kualitas Pelayanan 

Variabel Dependen Citra Hotel 

 
Sumber: Arindita dan Sulistyaningtyas, 2013 

 

Tabel 3.2. Operasional Variabel 

 

Variabel Konsep Dimensi Indikator Skala 

Independen  

( X ) 

 

Konsep kualitas 

pelayanan yang 

diharapkan dan 

dirasakan 

ditentukan oleh 

kualitas pelayanan 

 

1. Bukti fisik 

(tangibles) 

 

 

 

 

 

1. Memiliki Lobby yang 

Representative, Toilet yg 

bersih , serta tempat parkir 

yang cukup 

2. Fasilitas wifi, tv kabel dan alat 

gesek tunai dengan teknologi 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Kualitas 

Pelayanan 
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(Service 

Quality): 

Parasuram

an, 2007 

 

dan terdiri dari 

daya tanggap, 

jaminan, bukti 

fisik, empati dan 

kehandalan. 

Parasuraman 

(2012:70) 

 
 

 

 

 

2. Kehandalan 

(reliability) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Daya 

tanggap 

(responsive

ness) 

 

4. Jaminan 

(assurance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Empati 

(emphaty) 
 

yang memadai untuk melayani 

transaksi. 

3. Memiliki informasi website , 

brosur menarik yang lengkap 

untuk setiap produk yang ada. 

 

1. Mempunyai SOP yang jelas dan 

memberikan pelayanan yang 

maksimal. 

 

2. Memberikan pelayanan  terbaik 

dengan ikhlas disertai  

kejujuran.  

 

3. Selalu memberikan prosedur 

pengurusan transaksi lainnya 

dengan akurat, cepat dan tepat. 

 

1. Menangani permintaan tamu 

dengan cepat dan tanggap  

 

2. Menindaklanjuti  keluhan yang 

dialami pelanggan secara tepat 

 

1. Mampu meyakinkan pelanggan 

bahwa dapat memberikan rasa  

aman dan nyaman  saat berada 

di lingkungan Hotel. 

 

2. Staff  GCHA Memiliki 

kompetensi dan professional 

dalam melayani pelanggan. 
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3. Memberikan rasa percaya 

kepada pelanggan untuk 

menangani masalah yang 

dihadapi. 

 

1. Menjamin pelayanan yang 

konkrit dan selalu 

mengucapkan terima kasih dan 

salam di akhir pelayanan. 

 

2. Mendengarkan  setiap keluhan  

pelanggan dengan  dan 

menindaklanjutinya dengan 

sungguh-sungguh. 

 

3. Memohon maaf atas setiap 

komplain dan ketidaknyamanan 

yang disampaikan oleh para 

tamu. 

Variabel Konsep Dimensi Indikator Skala 

Dependen 

( Y ) 

 

 

 

Citra Hotel 

merupakan 

seperangkat 

keyakinan, ide, 

dan kesan yang 

dimiliki oleh 

 

1. Image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sebagai tempat jasa 

menginap yang dapat 

dipercaya dan memberikan 

rasa aman serta nyaman 

bagi para tamunya. 

 

2. Sebagai tempat Jasa 

penginapan memberikan 

solusi kemudahan dalam 

pelayanan 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Citra Hotel  

Hotel 

 

(Hotel 

 Image) 

(, Keller, 

2012) 
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seseorang 

terhadap suatu 

objek. 

 
 

 

 

2. Reputasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nilai-Nilai 

 

 

4. Identitas 

Hotel 

 

 

 
 

3. Sebagai  tepat  jasa 

penginapan yang peduli 

terhadap para tamunya 

 

1. Hotel yang  bersertifikat 

bintang4 (empat) yg 

dikeuarkan LSU 

 

2. Sebagai tempat menginap 

dengan , berstandar  nasional 

yang memiliki SOP dan 

Jobdesc  

 

3. Memiliki Hotel Information 

System dan prosedur 

adminstrasi cepat. 

 

1. Perilaku petugas  yang 

hormat dan sopan  dalam 

melayani tamu. 

2. Keunggulan produk dan 

fasilitas dibanding hotel lain. 

 

1. Logo daun Hijau 

melambangkan keasrian, 

Natural alami dan sejuknya 

lingkungan hotel 

2. Kegesitan petugas dalam 

melayani semua tamu 

dengan penuh kehangatan  
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3.3       Sumber dan Cara Penentuan Data 

3.3.1 Populasi 

Menurut (Sugiyono, Metoda Penelitian , 2017) Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek, subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah tamu menginap di 

Galeri Ciumbuleuit Hotel & Apartment rata-rata   sebanyak 155 orang setiap harinya. 

3.3.2. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian yang diambil dari populasi untuk menentukan sifat 

serta ciri-ciri yang dikehendaki dari populasi bersangkutan (sugiama, 2008) 

Pengambilan sampel dilakukan apabila ada kemungkinan peneliti dihadapkan dengan 

masalah dalam waktu, tenaga dan biaya. 

Untuk mengukur berapa minimal sampel yang dibutuhkan peneliti 

menggunakan rumus Slovin. Salah satu metode yang cukup populer untuk menentukan 

ukuran sampel dirumuskan oleh Slovin, yang dikenal dengan Formula Slovin. Formula 

Slovin digunakan ketika karateristik dari populasi tidak diketahui, tetapi besarnya 

populasi diketahui. Rumus yang digagas oleh Slovin adalah sebagai berikut: 

 𝑛 =
𝑁

1  +  N.𝑒2 

Dimana :        𝑛 = Ukuran sampel 

     𝑁=  Ukuran populasi 

  e =  Margin error 

Formula tersebut dapat digunakan jika peneliti mengetahui dengan pasti jumlah 

populasi yang akan diteliti. Selanjutnya, peneliti juga perlu menentukan tingkat 
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kesalahan pengambilan sampel (margin error), misalnya 10%, 5%, atau 

1%.Jika diinginkan tingkat kesalahan yang rendah (misalnya 1%) maka 

konsekuensinya dibutuhkan sampel yang banyak. Adapun jumlah sampel yang 

dalam penelitian ini sebesar : 

         𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓 𝟏𝟎%:     𝒏 =
𝟏𝟓𝟓

𝟏+(𝟏𝟓𝟓)(𝟎,𝟏)𝟐
= 𝟔𝟎, 𝟕 ≈  𝟔𝟏 

    

Sumber :  Laporan Galeri Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen Bandung. 

𝑛 = 60,78431 orang atau dibulatkan menjadi 61 orang 

Pengambilan sampel akan dilakukan dengan menggunakan metode Probably  

sampling yaitu proportionate strafied random sampling dengan populasi 

sebanyak 155 yaitu tamu yang menginap rata-rata setiap harinya diminta 

mengisi kuesioner untuk memastikan bahwa berbagai sub kelompok dalam 

populasi telah mewakili dan menggambarkan karakteristik keseluruhan 

anggota populasi yang bersangkutan (Sugiyono, Metode Penelitian, 2017) 

Tujuan penelitian seringkali adalah untuk mencari jawaban tentang 

sesuatu dari aspek yang lebih luas yang dikenal dengan populasi.Untuk 

mencari jawaban permasalahan yang ada di populasi tersebut periset sering 

harus menggunakan sampel daripada mempelajari populasi secara 

keseluruhan. Dalam bahasa statistik, hal tersebut dilakukan dengan 

menggunakan statistik inferensial. . Pada proses tersebut untuk mengetahui 

atau menduga sesuatu tentang populasi, penulis mencari data dari setiap elemen 
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yang ada pada populasi kemudian mengambil beberapa elemen yang disebut 

sebagai sampel. Agar dugaan tentang populasi dapat dilakukan dengan tepat, 

pengambilan sampel dilakukan pada elemen-elemen yang mempunyai 

karakteristik yang sama dengan populasi secara keseluruhan, sehingga sampel 

dapat dikatakan sebagai mewakili populasi.  

Dengan demikian, sampel diperlakukan sebagai penduga populasi 

telaah pada sampel kemudian dilakukan untuk mencari jawaban tentang 

sesuatu yang ingin diketahui dari populasi.Berdasar atas temuan dari sampel 

tersebut, penulis membuat kesimpulan (inferensi) tentang populasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. 

 

Populasi dan Sampel 

Sumber: Dr. A Gima Sugiama, Desain Sampling (2008:154) 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1. Sumber Data 

Elemen 

Sampling 

Inferensi 

Terduga 

Tak 

Sampel 

Popula

B G 

C 
A 

D 

E 
F 

H I 

M 
K 

J 

O 
L 

N 

P 
Q 

R 

S 

T 

Y V 

W 

X 

Y 
Z 

B 
I 

T 
F 
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Penelitian ini akan menggunakan sumber data dan informasi yang diperoleh dari 

dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti dengan maksud khusus 

untuk menyelesaikan masalah riset (Malhotra, Marketing Research: An 

Applied Orientation. 4th Edition. , 2004) Pada penelitian ini data primer 

diperoleh melalui hasil penelitian langsung di lapangan yaitu data hasil 

wawancara dan kuesioner data yang diberikan kepada para tamu dan pegawai 

Galeri Ciumbuleuit Hotel & Apartment   Bandung. 

2. Data Sekunder menurut (Malhotra, Marketing Research: An Applied 

Orientation. 4th Edition. , 2004) merupakan data yang dikumpulkan untuk 

maksud selain menyelesaikan masalah yang dihadapi. Data sekunder dalam 

penelitian ini berasal dari berbagai literatur, sumber pustaka, ataupun 

publikasi ilmiah lain yang berhubungan dengan materi  

 

3.4.2. Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Riset Lapangan yaitu merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan 

pada kenyataan di lapangan, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penulis dalam melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan teknik : 

a. Wawancara 

Sebagai cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan langsung dari sumber 

yang bersangkutan. 
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b. Kuisioner.  

Merupakan cara pengumpulan data melalui penyebaran angket yang berisi 

pertanyaan secara tertulis dan melalui media elektronik kepada responden 

yang menjadi anggota sampel penelitian. Dalam penelitian ini kuisioner 

berlaku sebagai data primer. Kuisioner yang digunakan dan disebarkan pada 

responden merupakan kuisioner tertutup dengan item-item pertanyaan 

kuisioner yang disusun dengan memberikan alternatif jawaban yang telah 

disediakan oleh peneliti.   

 

c. Riset kepustakaan 

Ini disebut studi literature yaitu penelitian ini umumnya dilakukan dengan 

membaca, mengumpulkan, mencatat serta mencari literature dokumen-

dokumen yang ada dalam perpustakaan atau dengan cara mempelajari buku, 

majalah ilmiah atau jurnal, home page/website guna memperoleh informasi 

yang berhubungan dengan teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah 

penelitian.  

3.5.  Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas  

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi 

daftar pertanyaan. Metode pengumpulan data kuesioner dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode Likert. (Sugiyono, Metode Penelitian 

Kuantitatif,Kualitatif dan R&d, 2017) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena social. 
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Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena social, dengan skala Likert jawaban 

setiap instrument mempunyai gradasi dan sangat positif sampai dengan negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3. 

Penilaian Kuesioner Berdasarkan Skala Likert 

No. 
Keterangan Skor 

Positif 
Skor 
Negatif 

1. Sangat setuju 5 1 

2. Setuju 4 2 

3. Cukup setuju 3 3 

4. Tidak Setuju 2 4 

5. Sangat Tidak Setuju 1 5 

Sumber: Sugiyono (2013 : 93) 

 

3.5.1.1.  Uji Validitas 

Dalam penelitian ini untuk menghasilkan skor uji validitas dilakukan  

menghitung indeks validitas menggunakan rumus Pearson Product Moment 

(Kaplan, 2005:96) . 
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Sedangkan menurut Sugiyono (2014:178), bahwa instrumen 

dikatakan valid apabila r hitung (r pearson) ≥ 0.3. Validitas dihitung 

menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 22.0. 

 

 

 

Tabel 3.4 

Pedoman Interpretasi Uncorrected Correlation Coefficients dalam studi 

Validitas Prediktif 

 

Koefisien Validitas Interpretasi 

>0.35 Sangat berguna 

0.21 - 0.35 Dapat berguna 

0.11 - 0.20 Tergantung keadaan 

<0.11 Tidak berguna 

   Sumber: Dikutif oleh Emery (2007) 

 Uji validitas dilakukan pada data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan data 

dari 62 responden yang merefleksikan perwakilan dari 155 pelanggan  Galeri 

Ciumbuleuit Hotel & Apartment Bandung .Pengumpulan data dari responden tersebut 

bertujuan untuk mengecek konsistensi item dalam mengukur variabel 

penelitian.Adapun uji validitas tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat 

lunak IBM SPSS 22.0.dan dilakukan terhadap semua variabel dalam penelitian ini. 

3.5.1.2. Uji Reliabilitas 
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Dalam penelitian ini, jenis reliability test yang digunakan adalah reliabilitas 

konsistensi internal dimana prosedur estimasi reliabilitas pengukuran menggunakan 

komputasi koefisien- (Cronbach's Alpha) dengan batas koefisien lebih besar atau sama 

dengan 0.7 (Wells & Wollack, 2003 dalam Azwar, 2012:98). 

Pengukuran reliabilitas dengan menggunakan Microsoft Excel ini mengukur 

reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif yang dalam penelitian ini pengujian 

reliabilitasnya menggunakan rumus sebagai berikut (Azwar, 2012:68):  
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dimana : 

α    =  koefisien reliabilitas alpha 

k   =  jumlah item 

Si
2 =  varians dari item ke-i     

S2
total =  total varians dari keseluruhan item. 

3.5.1.3. Transformasi Data 

Karena data yang diperoleh dari kuesioner memiliki skala pengukuran ordinal  

maka skala pengukuran harus dirubah terlebih dahulu menjadi skala interval dengan 

menggunakan Method Successive Interval (MSI) 

Method Successive Interval (MSI) merupakan metode untuk mengoperasikan 

data yang berskala ordinal menjadi data yang berskala interval 
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3.5.2.    Analisis Deskriptif dan Regresi Linier Sederhana 

3.5.2.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi 

dari unit analisis sesuai dengan variabel yang diteliti yang meliputi kualitas pelayanan 

dan Citra Hotel di Galeri Ciumbuleuit Hotel & Apartmen  Bandung. Analisis deskriptif 

selanjutnya akan mengubah jawaban dari kuestioner dari masing-masing responden 

yang masih berupa data kualitatif menjadi kuantitatif dengan pengukuran 1 sampai 

dengan 5 pada setiap indikator pertanyaan dalam instrumen penelitian. Gambaran data 

hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan.Melalui gambaran 

data, maka dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator 

variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel 

yang sedang diteliti, maka selanjutnya akan dilakukan kategorisasi terhadap skor 

tanggapan responden.  

Pada penelitian ini, analisis deskriptif setiap variabel dibagi menjadi 5 (lima) 

kategori hasil pengukuran, dengan persentase skor jawaban responden sebagaimana 

tertulis pada formula di bawah ini: 

Persentase Skor Aktual  =                              X 1 00% 

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah 

diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan 

memilih jawaban dengan skor tertinggi.  

SkorAktual 

Skor Ideal 
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Persentase skor jawaban responden yang diperoleh kemudian diklasifikasikan 

berdasarkan rentang presentase skor maksimum  (5/5 X 100% = 100%) dan skor 

minimum (1/5 x 100% = 20%) untuk setiap variabel, antara lain: kualitas pelayanan dan 

Citra Hotel di Galeri Ciumbuleuit Hotel & Apartment  Bandung. Dikarenakan terdapat 

lima alternatif jawaban, maka penyusunan tabel kategorisasi dari skor rata-rata setiap 

item menjadi lima kategori disajikan sebagai berikut: 

Menghitung Rentang (R)  

  R = Skor Maximum - Skor Minimum    

  = 100% - 20% = 80% 
 

Menghitung panjang kelas interval 

  P = Rentang/k 

    = 80% / 5 = 16%  
 

16% dari nilai 5 adalah 0.8, sehingga dapat dibuat interval kategori sebagaimana 

tertulis pada tabel 3.4. 

 

Tabel 3.6 

Kriteria Skor Variabel 
 

No Rentang Skor 
Kualitas Pelayanan 

(X) 
Citra Hotel 

(Y) 

1 1.00 - 1.79 Sangat Tidak Baik Sangat Tidak Baik 

2 1.80 - 2.59 Tidak Baik Tidak Baik 

3 2.60 - 3.39 Cukup Baik Cukup baik 

4 3.40 - 4.19 Baik Baik 

5 4.20 - 5.00 Sangat Baik Sangat Baik 

 

3.5.2.2.Analisi Regresi Linier Sederhana 
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Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui 

arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau 

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan..Data yang digunakan biasanya 

berskala interval atau rasio. 

Rumus regresi linear sederhana sebagi berikut: 

Y’ = a + bX 

Keterangan: 

Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X   = Variabel independen 

a    = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

b    = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan 

Berdasarkan data yang diperoleh  didapat sebagai berikut ; 

Y’ = a + bX 

Y  = 9,282 + 0,545X 

X = 9,83 

  

 

 

 

 3.5.3.  Koefisien Korelasi Product Moment 
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Untuk mengetahui ukuran (besaran) yang menyatakan ada atau tidaknya 

hubungan (korelasi) diantara variabel variabel yang bersangkutan dinyatakan dengan 

notasi (r). Nilai r tersebut dapat pula diartikan sebagai tingkat kekuatan  hubungan antara 

variabel atau lebih (besrnya kontribusi yang diberikan oleh wariabel yang 

mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekuatan hubungan 

antara variabel dalam suatu populasi biasanya diukur oleh koefisien (p) yang memiliki 

nilai mulai dari -1 untuk korelasi negatif sempurna sampai pada +1 untuk korelasi positif 

sempurna (Setiawan dan Ritonga, 2011:45) Rumus korelasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Pearson Product Moment sebagai berikut:  

   

  
−−

−
=

})(}{)({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

Dimana : 

rxy = koefisien korelasi pearson product moment 

N = jumlah responden 

∑X = jumlah skor X 

∑Y = jumlah skor Y 

∑XY = jumlah hasil kali skor X dan Y 

∑X2 = kuadrat jumlah skor X 

∑Y2 = kuadrat jumlah skor Y 

 

3.5.4 Analisa Koefisien Determinasi 
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Koefisien Determinasi kegunaannya adalah untuk mengetahi seberapa besar 

derajat atau persentase korelasi dan regresi dari variable bebas (x) menjelaskan variable 

variable terkait (y). 

Koefisien Determinasi adalah angka atau indeks yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya sumbangan sebuah variable atau lebih terhadap variasi naik 

turunnya variable yang lain dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Dimana :  Kd : Koefisien determinasi  

r2 : kuadrat koefisien korelasi 

3.5.5. Uji Hipotesis 

Untuk melakukan uji hipotesis penulis menentukan model keputusan dengan 

statistik uji t hitung, dengan asumsi pengujian sebagai berikut : 

1. Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap Citra Hotel  

Jika T hitung < T tabel maka  Ho diterima H1 ditolak 

2. Kualitas layanan berpengaruh terhadap Citra Hotel   

 

Jika  T  hitung > T tabel  maka Ho ditolak H1  diterima  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar 3.2. Kurva + Distribusi (Uji Dua Pihak) 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Daerah Penerimaan H0 

Daerah Penolakan H0 Daerah Penolakan H0 
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4.1.  HASIL PENELITIAN  

4.1.1  Gambaran Umum Galeri Ciumbuleuit Hotel & Apartment 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Fasilitas  Kolam Renang 

 

Galeri Ciumbuleuit Hotel and Apartment Bandung berada dilokasi strategis  

daerah Bandung Utara , berdekatan dengan tempat-tempat yang menarik seperti 

Universitas terkenal, shoping area dan pusat kulinari di kota Bandung  yang 

berjarak tidak jauh dari lokasi Galeri Ciumbuleuit Hotel & Apartment  , seperti : 20 

minutes dari Bandung Husen Sastranegara Airport , 15 minutes dari  Bandung Train 

Station  dan 20 minutes dari  pintu keluar toll pasteur. 

 

 

Adapun Feature  kamar yang tersedia adalah sebagai berikut : 

• Cable television with 60 local & international channels 

• Electronic key card access 

• Electric kettle 

• Extra bed upon request at charge 

• Hair dryer 

• Hot & cold water 
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• Individually controlled air conditioning 

• International direct dial call 

• In room safety deposit box 

• Non smoking rooms 

• Pantry 

• Refrigerator 

• Dining utilities in suites 

 

Fasilitas  Lain 

• 1 (satu ) Ball  Room  

• 6  (enam) Meeting Room 

• Kolam Renang 

• Fitness  & Sauna 

• Jogging Track 

• Business Center 

• Free  Wifi 

• Private  Access Card 

• G  Lobby Lounge 

• Gracia Restaurant 

• Security 24 Hours 

• Area Parkir 

• Children Play Ground 

• Tennis Court  

• Mushola 

• Etc 
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  Gambar 4.2 Tipe Kamar 

4.1.2 Sejarah  Galeri Ciumbuleuit Hotel & Apartment 

Mulai beroperasi bulan Oktober 2005. Terdiri dari 22 lantai,  menyediakan 

falitas 80 kamar dari berbagai type kamar, perayaan pernikahan  pelatihan-

pelatihan,rapat serta gathering dengan kemasan yang menarik. Sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan  tamu. Sejak Oktober 2017 Galeri Ciumbuleuit  Hotel & 

Apartment dikelola oleh PT. Dwitunggal Bumi Asri,bersama -sama dengan 

pengelolaan GCA2,GCA 3,Hegarmanah 1 & 2. Yang sebelumnya dikelola oleh 

PT.BIRD. 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Visi, Misi, Slogan dan Logo Galeri Ciumbuleuit Hotel 

 

 

V I S I 

Menciptakan  Galeri  Ciumbuleuit  sebagai  Hotel 

& Apartment yang  dikenal, disukai, dan dicintai 

pelanggan 
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4.1.4 ORGANIZATION CHART 

 

 

 

      

4.1.5 Analisa Karakteristik Responden  

Nama     : 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki / Perempuan  

Umur    :   < 21 Tahun 

SLOGAN 

PROVED  WE CAN  ! 
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     21 – 30  Tahun 

     31 – 40  Tahun 

       <    41 Tahun 

 Pendidikan   :             D-1 

D-3 

S-1 

S-2 

Lama Bekerja  : 1 – 5 Tahun 

     5 – 10 Tahun 

     15- 20 Tahun 

n         >  20  Tahun  

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Angket ini hanya ditujukan untuk kepentingan penyusunan Skripsi 

2. Angket ini mohon diisi secara benar dengan kenyataan yang ada 

3. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia , lalu centang jawaban yang 

menurut Anda paling tepat dan benar 

4. Angket ini untuk kepentingan penelitian ilmiah , Responden sangat dijaga 

kerahasiannya 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju  

KS = Kurang Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat tidak Setuju 

 

4.1.6 UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS 

4.1.6.1 Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 62 100.0 
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Excludeda 0 .0 

Total 62 100.0 

 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.739 14 

 

Tabel 4.1 Uji Reliabilitas 

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha diperoleh 

sebesar 0,739 > 0,30.  Hal ini menunjukan alat ukur untuk variabel Kualitas 

Pelayanan hasilnya signifikan atau dapat diandalkan. 

 

  

 

 

 

 

 

4.1.7. Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan  

 

Indikator Kualitas 

Pelayanan 

Keterangan 

1. Lobby yang Representatif, Toilet 

dan Tempat Parkir yang Baik 

Pearson Correlation .651** Signifikan 

Sig. (2-tailed) .000  

N 62  

2. Fasilitas Fifi, Alat Transaksi yang 

Baik 

Pearson Correlation .721** Signifikan 

Sig. (2-tailed) .000  

N 62  

3. Informasi Website yang Baik 

Pearson Correlation .610** Signifikan 

Sig. (2-tailed) .000  

N 62  

4.SOP yang Jelas dan Pelayanan yang 

Baik 

Pearson Correlation .332** Signifikan 

Sig. (2-tailed) .008  

N 62  

Pearson Correlation .055 Signifikan 



76 

 

 

 

5. Pelayanan yang Baik, Iklas serta 

Jujur 

Sig. (2-tailed) .674  

N 62  

6. Prosesdur Pengurusan Transaksi 

yang Akurat 

Pearson Correlation .683** Signifikan 

Sig. (2-tailed) .000  

N 62  

7.Penanganan Tamu yang Cepat dan 

Tanggap 

Pearson Correlation .673** Signifikan 

Sig. (2-tailed) .000  

N 62  

8. Menindaklanjuti keluhan Tamu 

Pearson Correlation .389** Signifikan 

Sig. (2-tailed) .002  

N 62  

9. Meyakinkan Tamu akan Keamanan 

dan Kenyamanan 

Pearson Correlation .385** Signifikan 

Sig. (2-tailed) .002  

N 62  

10. Koimpetensi dan Profesional 

dalam melayani Tamu 

Pearson Correlation .555 Signifikan 

Sig. (2-tailed) .074  

N 62  

11. Memberikan Rasa Percaya dalam 

Penanganan suatu Masalah 

Pearson Correlation .683** Signifikan 

Sig. (2-tailed) .000  

N 62  

12. Menjamin Pelayanan yang 

Konkrit dan Ucapan Terima Kasih 

Pearson Correlation .673** Signifikan 

Sig. (2-tailed) .000  

N 62  

13. Mendengarkan setiap Keluhan 

Tamu 

Pearson Correlation .389** Signifikan 

Sig. (2-tailed) .002  

N 62  

14. Memohon Maaf atas setiap 

Komplain 

Pearson Correlation .357** Signifikan 

Sig. (2-tailed) .004  

N 62  

Kualitas Pelayanan 

Pearson Correlation 1  

Sig. (2-tailed)   
N 62  

Tabel 4.2 Data hasil olahan Peneliti, 2018 
 

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa semua harga Korelasi Pearson 

untuk Uji Validitas Variabel Kualitas pelayanan hasilnya adalah signifikan. 

  4.1.8.  Uji Asumsi Klasik 

4.1.8.1.Uji Normalitas Variabel Kualitas Pelayanan 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kualitas 

Pelayanan 
,196 62 ,000 ,903 62 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Tabel 4.3 Uji Normalitas Variabel Kualitas Pelayanan  
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai statistik signifikan. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan berdistribusi normal. 

 

Gambar 4.3 Plot of Kualitas Pelayanan 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai statistik Q-Q Plot hasilnya 

signifikan. Hal ini menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan berdistribusi 

normal. 

 

4.1.8.2. Uji Linearitas Variabel Kualitas Pelayanan 
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Gambar 4.4 Uji Linieritas Variabel Kualitas Pelayanan 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai obsevasi mendekati garis 

linear. Hal ini menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan berdistribusi 

linear. 

 

 

 

4.2. PEMBAHASAN  

4.2.1 Kualitas Pelayanan di Galeri Ciumbuleuit Hotel & Apartment  

4.2.1.1 Kualitas Pelayanan untuk Dimensi Tangible 

 Berikut dibawah ini adalah hasil penelitian mengenai variabel kualitas 

pelayanan yang diperoleh dari 62 responden, yang dalam hal ini adalah tamu yang 

menginap di Galeri Ciumbuleuit Hotel Apartemen Bandung. Hasilnya adalah 

sebagai berikut : 
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1. Lobby yang Representatif, Toilet dan Tempat Parkir yang 

Baik 

 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 13 21.0 21.0 21.0 

Cukup 32 51.6 51.6 72.6 

Kurang 17 27.4 27.4 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.4  Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai lobby yang representative, toilet yang bersih 

dan tempat parkIr yang luas dapat dilihat bahwa ada 13 responden (21,0%) 

menjawab baik, 32 responden (51,6%) menjawab cukup dan 17 responden (27,4%) 

menjawab kurang. 

 

 

 

2.  Fasilitas Wifi, Alat Transaksi yang Baik 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 14 22.6 22.6 22.6 

Cukup 34 54.8 54.8 77.4 

Kurang 14 22.6 22.6 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.5 Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai indikator fasilitas Wifi, alat transaksi yang 

baik,  dapat dilihat bahwa ada 13 responden (21,0%) menjawab baik, 32 responden 

(51,6%) menjawab cukup dan 17 responden (27,4%) menjawab kurang. 
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3.  Informasi Website yang Baik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 12 19.4 19.4 19.4 

Cukup 22 35.5 35.5 54.8 

Kurang 28 45.2 45.2 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.6 Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai indikator informasi website yang baik,  dapat 

dilihat bahwa ada 12 responden (19,4%) menjawab baik, 22 responden (35,5%) 

menjawab cukup dan 28 responden (45,2%) menjawab kurang. 

 

4.2.1.2 Dimensi  Bukti  Fisik  Tangible 

INDIKATOR 
 Nilai 

 

1. Lobby yang Representatif, Toilet dan Tempat Parkir yang 

Baik 2,94 

2. Fasilitas wifi, Alat Transaksi yang Baik 3,00 

3. Informasi Website yang Baik 2,74 

Rata-rata Dimensi  Bukti Fisik (Tangible) 2,89 

Tabel 4.7 Dimensi Bukti Fisik Tangible 

Dari data diatas untuk dimensi tangible diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,89 

menurut Variable skor  berarti Cukup Baik. Dengan nilai terkecil pada Informasi 

Website 2,74 yang baik dan nilai tertinggi ada pada fasilitas Wifi  dan Alat transaksi 

yang baik  3,00. 

4.2.1.3 Kualitas Pelayanan untuk Dimensi Kehandalan 
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4.2.1.3.1 SOP yang Jelas dan Pelayanan yang Baik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 8 12.9 12.9 12.9 

Cukup 32 51.6 51.6 64.5 

Kurang 22 35.5 35.5 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.8 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai indikator SOP yang Jelas dan Pelayanan yang 

Baik,  dapat dilihat bahwa ada 8 responden (12,9%) menjawab baik, 32 

responden (51,6%) menjawab cukup dan 22 responden (35,5%) menjawab 

kurang. 

4.2.1.3.2 Pelayanan yang Baik, Iklas serta Jujur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 12 19.4 19.4 19.4 

Cukup 32 51.6 51.6 71.0 

Kurang 18 29.0 29.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.9 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai indikator Pelayanan yang Baik, Iklas serta 

Jujur,  dapat dilihat bahwa ada 12 responden (19,4%) menjawab baik, 32 

responden (51,6%) menjawab cukup dan 18 responden (29,0%) menjawab 

kurang. 

4.2.1.3.4 Prosedur Pengurusan Transaksi yang Akurat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Baik 14 22.6 22.6 22.6 
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Valid 

Cukup 30 48.4 48.4 71.0 

Kurang 18 29.0 29.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.9 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai indikator Prosesdur Pengurusan Transaksi 

yang Akurat,  dapat dilihat bahwa ada 14 responden (22,6%) menjawab baik, 30 

responden (48,4%) menjawab cukup dan 18 responden (29,0%) menjawab kurang.

  

 

4.2.1.4 Dimensi Kehandalan ( Reability) 

INDIKATOR NILAI 

1.SOP yang Jelas dan Pelayanan yang Baik 2,77 

2. Pelayanan yang Baik, Iklas serta Jujur 2,90 

3. Prosedur Pengurusan Transaksi yang Akurat 2,94 

Rata-rata Dimensi Kehandalan (Reability) 2,87 

Tabel 4.10 Dimensi Kehandalan 

Dari data diatas untuk dimensi Kehandalan ( Reability)  diperoleh nilai rata-

rata sebesar 2,87 menurut Variable skor  berarti Cukup Baik. Dengan nilai terkecil 

pada SOP yang jelas dan pelayanan yang baik.  dan nilai tertinggi ada pada 

Prosedure Pengurusan Transaksi yang akurat  Alat transaksi yang baik 2,94. 

 

4.2.1.5 Kualitas  Dimensi  Daya Tanggap ( Responsive) 

4.2.1.5.1 Penanganan Tamu yang Cepat dan Tanggap 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid 

Baik 14 22.6 22.6 22.6 

Cukup 30 48.4 48.4 71.0 

Kurang 18 29.0 29.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.11 Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai indikator Penanganan Tamu yang Cepat 

dan Tanggap,  dapat dilihat bahwa ada 14 responden (22,6%) menjawab baik, 30 

responden (48,4%) menjawab cukup dan 18 responden (29,0%) menjawab kurang. 

 

4.2.1.5.2 Menindaklanjuti keluhan Tamu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 12 19.4 19.4 19.4 

Cukup 25 40.3 40.3 59.7 

Kurang 25 40.3 40.3 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.12 Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai menindak lanjuti keluhan tamu,  dapat 

dilihat bahwa ada 12 responden (19,4%) menjawab baik, 25 responden (40,3%) 

menjawab cukup dan 25 responden (40,3%) menjawab kurang. 

 4.2.1.6 Dimensi Daya  Tanggap ( Responsiveness) 

1.Penanganan Tamu yang Cepat dan Tanggap 2,94 

2. Menindaklanjuti keluhan Tamu 2,79 

Rata - Rata  Dimensi Daya 

Tanggap(Responsiveness) 2,87 

Tabel 4.12 Dimensi Daya Tanggap 

 Dari data deimensi Daya Tanggap  dapat diperoleh data bahwa rata-rata 

sebesar 2,87 , menurut Kriteria skor  Variable  berarti Cukup Baik. Indikator 
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terendah ada pada Menindaklanjuti Keluhan Tamu 2,79 dan indikator tertinggi 

2,94 pada Penanganan Tamu yang cepat dan tanggap. 

 

 

 

 

4.2.1.7 Kualitas Dimensi Jaminan ( Assurance)  

4.2.1.7.1 Meyakinkan Tamu akan Keamanan dan Kenyamanan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 8 12.9 12.9 12.9 

Cukup 40 64.5 64.5 77.4 

Kurang 14 22.6 22.6 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.13 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai indikator Meyakinkan Tamu akan 

Keamanan dan Kenyamanan,  dapat dilihat bahwa ada 8 responden (12,9%) 

menjawab baik, 40 responden (64,5%) menjawab cukup dan 14 responden (22,6%) 

menjawab kurang.  

4.2.1.7.2 Kompetensi dan Profesional dalam melayani Tamu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 12 19.4 19.4 19.4 

Cukup 32 51.6 51.6 71.0 

Kurang 18 29.0 29.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.14 
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Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai indikator  Koimpetensi dan Profesional 

dalam melayani Tamu,  dapat dilihat bahwa ada 12 responden (19,4%) menjawab 

baik, 32 responden (51,6%) menjawab cukup dan 18 responden (29,0%) menjawab 

kurang. 

4.2.1.7.3 Memberikan Rasa Percaya dalam Penanganan suatu Masalah 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 14 22.6 22.6 22.6 

Cukup 30 48.4 48.4 71.0 

Kurang 18 29.0 29.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4. 15 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai Memberikan Rasa Percaya dalam 

Penanganan suatu Masalah,  dapat dilihat bahwa ada 14 responden (22,6%) 

menjawab baik, 30 responden (48,4%) menjawab cukup dan 18 responden (29,0%) 

menjawab kurang.  

4.2.1.8 Dimensi Jaminan (Assurance) 

  INDIKATOR  NILAI  

1.Meyakinkan Tamu akan Keamanan dan Kenyamanan 2,90 

2.Kompetensi dan Profesional dalam melayani Tamu 2,90 

3.Memberikan Rasa Percaya dalam Penanganan suatu 

Masalah 
2,94 

Rata-rata Dimensi Jaminan 2,91 

Tabel 4.16 

Dimensi Jaminan 

 

 Dari data dimensi  Jaminan ( Assurance)  dapat diperoleh data bahwa 

rata-rata sebesar 2,91  menurut Kriteria skor  Variable  berarti Cukup Baik. Nilai 
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terendah 2,90 ada pada meyakinkan tamu akan keamanan dan kenyamanan serta 

nilai tertinggi pada memberikan rasa percaya dalam penanganan  suatu masalah  

sebesar 2,94 

       4.2.1.9 Empati ( Emphaty )  

4.2.1.9.1 Menjamin Pelayanan yang Konkrit dan Ucapan Terima Kasih 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 14 22.6 22.6 22.6 

Cukup 30 48.4 48.4 71.0 

Kurang 18 29.0 29.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.17 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai indikator  Menjamin Pelayanan yang 

Konkrit dan Ucapan Terima Kasih,  dapat dilihat bahwa ada 14 responden (22,6%) 

menjawab baik, 30 responden (48,4%) menjawab cukup dan 18 responden (29,0%) 

menjawab kurang.  

4.2.1.9.2 Mendengarkan setiap Keluhan Tamu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 12 19.4 19.4 19.4 

Cukup 25 40.3 40.3 59.7 

Kurang 25 40.3 40.3 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.18 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Dari Tabel diatas yaitu mengenai Mendengarkan setiap Keluhan Tamu,  

dapat Dilihat bahwa ada 12 responden (19,4%) menjawab baik, 25 responden 

(40,3%) menjawab cukup dan 25 responden (40,3%) menjawab kurang.  

4.2.1.9.3 Memohon Maaf atas setiap Komplain 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 12 19.4 19.4 19.4 

Cukup 28 45.2 45.2 64.5 

Kurang 22 35.5 35.5 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.19 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai indikator  Mendengarkan setiap 

Keluhan Tamu,  dapat dilihat bahwa ada 12 responden (19,4%) menjawab baik, 

28 responden (45,2%) menjawab cukup dan 22 responden (35,5%) menjawab 

kurang.  

4.2.1.9.4 Dimensi Empati ( Emphaty) 

INDIKATOR NILAI 

1. Menjamin Pelayanan yang Konkrit dan Ucapan Terima Kasih 2,94 

2.Mendengarkan setiap Keluhan Tamu 2,79 

3.Memohon Maaf atas setiap Komplain 2,84 

 Rata-rata Dimensi Empaty ( Emphaty)  

Tabel 4.20 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari data dimensi  Empati ( Emphaty)  dapat diperoleh data bahwa rata-

rata sebesar 2,86  Menurut Kriteria skor  Variable  berarti Cukup Baik. Nilai 

terendah 2,79 ada pada  mendengarkan setiap keluhan tamu  2,94  

 4.2.2 STATISTIK DESKRIPTIF KUALITAS PELAYANAN 
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DIMENSI KUALITAS PELAYANAN  

1. Dimensi  Bukti  Fisik  Tangible   

1. Lobby yang Representatif, Toilet dan Tempat Parkir yang Baik 
2,94 

2. Fasilitas Fifi, Alat Transaksi yang Baik 3,00 

3. Informasi Website yang Baik 2,74 

Rata-rata Dimensi Tangible 2,89 

2. Dimensi Kehandalan ( Reability)   

1.SOP yang Jelas dan Pelayanan yang Baik 2,77 

2. Pelayanan yang Baik, Iklas serta Jujur 2,90 

3. Prosesdur Pengurusan Transaksi yang Akurat 2,94 

Rata-rata Dimensi Kehandalan 2,87 

3. Dimensi Daya Tanggap ( Responsiveness)   

1.Penanganan Tamu yang Cepat dan Tanggap 2,94 

2. Menindaklanjuti keluhan Tamu 2,79 

Rata - Rata  Dimensi Daya Tanggap  2,87 

4. Dimensi Jaminan (Assurance)    

1. Meyakinkan Tamu akan Keamanan dan Kenyamanan 2,9 

2. Koimpetensi dan Profesional dalam melayani Tamu 2,9 

3. Memberikan Rasa Percaya dalam Penanganan suatu Masalah 2,94 

Rata-rata Dimensi Jaminan 2,91 

5. Dimensi Empati ( Emphaty)   

1. Menjamin Pelayanan yang Konkrit dan Ucapan Terima Kasih 2,94 

2. Mendengarkan setiap Keluhan Tamu 2,79 

3. Memohon Maaf atas setiap Komplain 2,84 

Rata-rata Dimensi  Emphaty 2,88 

Tabel 4.21 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
  
RATA-RATA  NILAI DIMENSI KUALITAS PELAYANAN 2,88 

 

   
 

 

  

Klasifikasi Skor Variable :  

Descriptive Statistics 

2,88      
x 

5 
100 = 58% 
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 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Kualitas 

Pelayanan 

14 2.74 3.00 2.8807 .07995 

Valid N (listwise) 14     

Tabel 4.22 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari Tabel data dapat dilihat bahwa nilai rata-rata mengenai variabel kualitas 

pelayanan sebesar 2,88 atau secara kuantitatif baru mencapai 58% atau baru 

dapat dikatakan cukup. Nilai tertinggi diperoleh sebesar 3,00 atau dapat 

dikatakan cukup dan ada pada indikator fasilitas wifi, alat transaksi yang baik. 

Sedangkan nilai terendah diperoleh sebesar 2,74 atau ada pada indikator  

informasi website.  

Apabila disajikan kedalam bentuk diagram control, diperoleh seperti pada 

gambar dibawah ini :  
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 Gambar 4.5 Diagram Kontrol Kualitas Pelayanan  

 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa ada indikator yang berada diatas 

rata-ratanya dan ada indikator yang berada dibawah rata-ratanya. Indikator yang 

berada diatas rata-ratanya adalah Lobby yang Representatif, Toilet dan Tempat 

Parkir yang Baik, Fasilitas Wifi, Alat Transaksi yang Baik, Pelayanan yang 

Baik, Iklas serta Jujur, Prosedur Pengurusan Transaksi yang Akurat, 

Meyakinkan Tamu akan Keamanan dan Kenyamanan,  Koimpetensi dan 

Profesional dalam melayani Tamu, Memberikan Rasa Percaya dalam 

Penanganan suatu Masalah, Menjamin Pelayanan yang Konkrit dan Ucapan 

Terima Kasih.  Selain itu indikator yang lainnya masih dapat dikatakan kurang.  
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4.2.3  Hasil Penelitian dan Pembahasan Citra Hotel di Galeri Ciumbuleuit  Hotel 

& Apartemen Bandung 

4.2.3.1  Dimensi Tempat menginap Yang dipercaya   

4.2.3.1.1  Tempat Menginap yang Dipercaya 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 12 19.4 19.4 19.4 

Cukup 32 51.6 51.6 71.0 

Kurang 18 29.0 29.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.23 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai Tempat Menginap yang Dipercaya,  dapat dilihat 

bahwa ada 12 responden (19,4%) menjawab baik, 32 responden (51,6%) 

menjawab cukup dan 18 responden (29,0%) menjawab kurang.  

4.2.3.2 Tempat Menginap yang Memberikan Solusi Kemudahan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Baik 14 22.6 22.6 22.6 

Baik 25 40.3 40.3 62.9 

Cukup 23 37.1 37.1 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.24 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai Tempat Menginap yang Memberikan 

Solusi Kemudahan,  dapat dilihat bahwa ada 14 responden (22,6%) menjawab 

baik, 25 responden (40,3%) menjawab cukup dan 23 responden (37,1%) 

menjawab kurang.  

 4.2.3.3 Tempat Menginap yang Peduli kepada Tamu Menginap 



92 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 12 19.4 19.4 19.4 

Cukup 22 35.5 35.5 54.8 

Kurang 28 45.2 45.2 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.25 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

 Dari Tabel diatas yaitu mengenai Tempat Menginap yang Peduli kepada Tamu 

Menginap,  dapat dilihat bahwa ada 12 responden (19,4%) menjawab baik, 22 

responden (35,5%) menjawab cukup dan 28 responden (45,2%) menjawab 

kurang.  

4.2.4 Dimensi Image 

INDIKATOR 
NILAI 

1. Tempat Menginap yang Dipercaya 
2,90 

2. Tempat Menginap yang Memberikan Solusi 

Kemudahan 3,85 

3. Tempat Menginap yang Peduli kepada Tamu 

Menginap 2,74 

Rata-rata Dimensi Image 3,16 

Tabel 4.26 Dimensi Image 

 

  Dari data Dimensi Image diperoleh data  rata-rata sebesar 3,16 , yang 

tertinggi sebesar 3,85 pada Tempat Menginap yang memberikan Solusi 

Kemudahan , dan  nilai  2,74  adalah tempat menginap yang peduli kepada tamu 

yang menginap.  

 

4.2.5 Dimensi Reputasi 

4.2.5.1 Hotel yang Bersertifikat 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 8 12.9 12.9 12.9 

Cukup 32 51.6 51.6 64.5 

Kurang 22 35.5 35.5 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.27 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai Hotel yang Bersertifikat,  dapat dilihat 

bahwa ada 8  responden (12,9%) menjawab baik, 32 responden (51,6%) 

menjawab cukup dan 22 responden (35,5%) menjawab kurang.  

4.2.5.2 Tempat Menginap yang Berstandar dan Memiliki SOP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 12 19.4 19.4 19.4 

Cukup 32 51.6 51.6 71.0 

Kurang 18 29.0 29.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.28 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai Tempat Menginap yang Berstandar dan 

Memiliki SOP,  dapat dilihat bahwa ada 12  responden (19,4%) menjawab baik, 

32 responden (51,6%) menjawab cukup dan 18 responden (29,0%) menjawab 

kurang. 

4.2.5.3 Memiliki Sistem Informasi yang Baik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Baik 12 19.4 19.4 19.4 

Cukup 35 56.5 56.5 75.8 
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Kurang 15 24.2 24.2 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.28 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai Memiliki Sistem Informasi yang Baik,  

dapat dilihat bahwa ada 12  responden (19,4%) menjawab baik, 35 responden 

(56,5%) menjawab cukup dan 15 responden (24,2%) menjawab kurang. 

4.2.5.4.  Rata-rata  Dimensi  Reputasi 

INDIKATOR 
NILAI 

1. Hotel yang Bersertifikat 
2,77 

2. Tempat Menginap yang Berstandar dan Memiliki SOP 
2,90 

3. Memiliki Sistem Informasi yang Baik 
2,95 

Nilai Rata-rata Dimensi Reputasi 
         

2,87  

Tabel 4.29  . Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari data Dimensi Reputasi diperoleh hasil bahw rata-rata bernilai 2,87 

, yang terendah adalah Hotel yang bersertifikat  2,77 dan yang tertinggi adalah 

memiliki Sistem Informasi yang baik dengan nilai 2,95 

4.2.6 Dimensi Nilai- Nilai  

4.2.6.1 Perilaku Petugas yang Hormat dan Sopan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 21 33.9 33.9 33.9 

Cukup 21 33.9 33.9 67.7 

Kurang 20 32.3 32.3 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.30 
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Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai Perilaku Petugas yang Hormat dan 

Sopan,  dapat dilihat bahwa ada 21  responden (33,9%) menjawab baik, 21 

responden (33,9%) menjawab cukup dan 20 responden (32,3%) menjawab 

kurang.  

4.2.6.2 Mempunyai Keunggulan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 22 35.5 35.5 35.5 

Cukup 22 35.5 35.5 71.0 

Kurang 18 29.0 29.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.31 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai Mempunyai Keunggulan,  dapat dilihat 

bahwa ada 22  responden (35,5%) menjawab baik, 22 responden (35,5%) 

menjawab cukup dan 18 responden (29,0%) menjawab kurang. 

4.2.6.3 .  Rata-rata  Dimensi Nilai-Nilai 

INDIKATOR NILAI 

1. Perilaku Petugas yang Hormat dan Sopan 3,02 

2. Mempunyai Keunggulan Produk  3,06 

Nilai Rata-rata Dimensi  Nilai-nilai 3,04 
Tabel 4.32 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Dimensi Nilai-nilai didapat nilai rata-rata sebesar 3,04 dengan ilai 

tertinggi 3,06 pada Mempunyai Keunggulan Produk dan nilai terendah pada 

Perilaku petugas yang hormt dan santun dengan nilai 3,02 

4.2.7 Dimensi Identitas Hotel  
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4.2.7.1 Mempunyai Logo Daun Hijau yang Melambangkan Keasrian 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 20 32.3 32.3 32.3 

Cukup 26 41.9 41.9 74.2 

Kurang 16 25.8 25.8 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.33 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai Mempunyai Logo Daun Hijau yang 

Melambangkan Keasrian,  dapat dilihat bahwa ada 20  responden (32,3%) 

menjawab baik, 26 responden (41,9%) menjawab cukup dan 16 responden 

(25,8%) menjawab kurang.  

4.2.7.2 Pelayanan yang Geasit, dan Hangat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Baik 12 19.4 19.4 19.4 

Baik 33 53.2 53.2 72.6 

Cukup 17 27.4 27.4 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

Tabel 4.34 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari Tabel diatas yaitu mengenai Pelayanan yang Geasit, dan Hangat,  

dapat dilihat bahwa ada 12  responden (19,4%) menjawab baik, 33 responden 

(53,2%) menjawab cukup dan 17 responden (27,4%) menjawab kurang. 

4.2.7.3.  Rata-rata  Dimensi Identitas Hotel 

INDIKATOR 
NILAI 
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1.Mempunyai Logo Daun Hijau yang Melambangkan  

Keasrian 3,06 

2. Pelayanan yang Gesit, dan Hangat 3,92 

 Nilai rata-rata Dimensi Identitas Hotel 3,49 
Tabel 4.35 Dimensi Identitas Hotel 

 Dari data -data Dimensi Nilai nilai diperoleh rata-rata sebesar 3,49 . yang 

terbesar  pada pelayanan yang gesit 3,92 dan terendah Mempunyai Logo daun 

hijau yang melambangkan Keasrian sebesar 3,06. 

Berikut dibawah ini adalah hasil analisis statistic deskriptif, yaitu rata-rata 

(mean) dan standard deviasi dari variabel Citra Hotel yang ada di Galeri 

Ciumbuleuit Hotel Apartemen Bandung.  

Hasilnya adalah sebagai berikut  :  

TABEL 4.36 

STATISTIK DESKRIPTIF CITRA HOTEL 

1. Dimensi Image   

1. Tempat Menginap yang Dipercaya 
2,90 

2. Tempat Menginap yang Memberikan Solusi Kemudahan 
3,85 

3. Tempat Menginap yang Peduli kepada Tamu Menginap 
2,74 

Rata-rata Dimensi Image 3,16 

2.Dimensi Reputasi   

1. Hotel yang Bersertifikat 
2,77 

2. Tempat Menginap yang Berstandar dan Memiliki SOP 
2,90 

3. Memiliki Sistem Informasi yang Baik 
2,95 

Nilai Rata-rata Dimensi Reputasi 
         

2,87  

3. Dimensi Nilai-Nilai  
1. Perilaku Petugas yang Hormat dan Sopan 3,02 

2. Mempunyai Keunggulan Produk  3,06 

Nilai Rata-rata Dimensi  Nilai-nilai 3,04 
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3. Dimensi Nilai   Identitas hotel  

1.Mempunyai Logo Daun Hijau yang Melambangkan 

Keasrian 3,06 

2. Pelayanan yang Gesit, dan Hangat 3,92 

 Nilai rata-rata Dimensi Identitas Hotel 3,49 

  

RATA-RATA NILAI  DIMENSI CITRA 

HOTEL 
          

3,14  

  
 
 

 

 

Klasifikasi Skor Variable :  

  

  

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari table diatas dapat dilihat nilai sebaran rata-rata (mean) dan standard deviasi  

variabel Citra Hotel.  

Berikut dibawah ini adalah statistic deskriptif  untuk variabel Citra 

Hotel yang hasilnya adalah sebagai berikut : 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Citra Hotel 10 2.74 3.92 3.1170 .41934 

Valid N 

(listwise) 

10     

Tabel 4.37 Statistik Deskriptif Citra Hotel 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata untuk variabel Citra 

Hotel diperoleh sebesar 3,11 atau baru mencapai 61,5% dan baru dapat 

dikatakan Cukup. Nilai tertinggi diperoleh sebesar 3,92 ada pada indikator 

pelayanan yang gesit dan hangat dan ada pada kategori baik. Sedangkan nilai 

3,14      
x = 

5 
100 62 % 
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terendah diperoleh sebesar 2,74 dan ada pada indikator  Tempat Menginap yang 

Peduli kepada Tamu Menginap dan dapat dikatakan cukup. 

Apabila disajikan dalam bentuk diagram control diperoleh gambar 

seperti dibawah ini : 

GAMBAR 4.6 

DIAGRAM KONTROL CITRA HOTEL 

 
      Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari Gambar diatas ada beberapa indikator dari variabel Citra Hotel yang berada 

di atas rata-ratanya. Indikator tersebut dapat dikatakan baik. Ada beberapa 

indikator yang berada dibawah rata-ratanya, dan indikator ini dapat dikatakan 

kurang. 
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4.2.8. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Hotel  di   

Galeri Ciumbuleuit Hotel Apartemen Bandung 

 Berikut dibawah ini adalah Uji Keberartian Regresi. Artinya apakah regresi yang 

diperoleh dapat digunakan, yang dalam hal ini adalah regresi kualitas pelayanan 

terhadap Citra Hotel yang ada di Galeri Ciumbuleuit Hotel Apartemen Bandung. 

Diperoleh hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 4.38 Uji Keberartian Regresi  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 403.818 1 403.818 58.829 .000b 

Residual 411.859 60 6.864   

Total 815.677 61    

a. Dependent Variable: Citra Hotel 

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari Tabel diatas dapat dilihat hasil pengujian regresi adalah signifikan 

(Sig.>0.000). Hal ini menunjukan bahwa persamaan regresi kualitas pelayanan 

terhadap Citra Hotel yang ada di Galeri Ciumbuleuit Hotel Apartemen Bandung 

hasilnya signifikan atau berarti. Hal ini menunjukan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel kualitas pelayanan terhadap variabel Citra Hotel. 

Berikut dibawah ini adalah hasil pengujian koefisien arah regresi antara 

kualitas pelayanan terhadap Citra Hotel yang ada di Galeri Ciumbuleuit Hotel 

Apartemen Bandung. Hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.39 Uji Keberartian Koefisien Arah Regresi 

Coefficientsa 
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Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 9.282 2.876  3.227 .002 

Kualitas Pelayanan .543 .071 .704 7.670 .000 

a. Dependent Variable: Citra Hotel 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Dari Tabel diatas mengenai uji keberartian koefisien arah regresi, 

hasilnya adalah signifikan (Sig.> 0.000). Hal ini menunjukan bahwa koefisien 

regresi berarti. Dapat dilihat pula bahwa koefisien regresi bertanda positif, hal 

ini berarti bahwa apabila kualitas pelayanan meningkat, maka akan diikuti pula 

oleh Citra Hotel yang ada. Artinya bahwa Citra Hotel yang ada di Galeri 

Ciumbuleuit Hotel Apartemen Bandung  ditentukan oleh kualitas pelayanan.  

Berikut dibawah ini adalah hasil perhitungan besarnya korelasi antara kualitas 

pelayanan terhadap Citra Hotel yang ada di  Galeri Ciumbuleuit Hotel 

Apartemen Bandung, hasilnya adalah sebagai berikut :  

Tabel 4.40 Uji Keberartian Koefisien Korelasi 

 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .704a .495 .487 2.61999 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dapat dilihat dari table diatas bahwa nilai korelasi antara kualitas 

pelayanan terhadap Citra Hotel sebesar 0,704. Nilai ini dapat dikatakan Cukup 

Tinggi. Sedangkan nilai Determinasi atau penentu diperoleh sebesar 0,495 atau 

baru mencapai 49,5%. Nilai ini baru dapat dikatakan Cukup.  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh sebesar 49,5% dari variabel 

kualitas pelayanan terhadap variabel Citra Hotel. Sisanya sebesar 50,5%   adalah 

variabel lain yang juga turut mempengaruhi variabel Citra Hotel tetapi tidak 

turut disertakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

5.1.1. Kualitas pelayanan  adalah salah satu bagian  terpenting dalam  menciptakan 

image suatu hotel. Semakin kualitas pelayanan dapat dipertahankan dan 

konsisten tetap baik , biasanya semakin tinggi image suatu hotel. Dari hasil  
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questioner responden  tentang  Kualitas Pelayanan  yang ada di Galeri 

Ciumbuleuit Hotel & Apartment  yang mendapatkan nilai tertinggi adalah 

adalah  adanya Fasilitias Wifi dan Alat transaksi yang akurat serta 

Penanganan tamu yang cepat dan tanggap serta dapat memberikan rasa 

percaya dalam penanganan suatu masalah. Sedangkan nilai terendahnya 

adalah  Informasi Website yang kurang  tersosialisasikan serta SOP yang 

jelas dan Pelayanan yang baik , menindak lanjuti keluhan tamu da 

mendengarkan keluhan tamu. 

 

5.1.2 Pada Dimensi Citra Hotel , Nilai tertinggi diperoleh ada pada indikator 

pelayanan yang gesit dan hangat dengan kategori baik. Sedangkan nilai 

terendah diperoleh  pada indikator  Tempat Menginap yang Peduli kepada 

Tamu Menginap dan dapat dikatakan cukup. 

 

5.1.3 Nilai  korelasi antara kualitas pelayanan terhadap Citra Hotel Cukup Tinggi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel kualitas pelayanan 

terhadap variabel Citra Hotel.  

 

5.2 Saran 

5.2.1.  Variabel kualitas pelayanan dengan nilai terendah ada pada informasi 

Website dan  kurangnya sosialisasi SOP dan pelayanan yang baik . Agar 

ditingkatkan kembali content dari website Galeri Ciumbuleuit Hotel & 

Apartment Bandung , menampilkan informasi selengkap-lengkapnya , 

kebutuhan-kebutuhan tamu serta kesempatan mempromosikan produk-
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produk hotel dengan design yang menarik , dapat melakukan pemesanan 

kamar secara langsung secara live dengan kemudahan-kemudahan pada 

sistem pembayarannya. 

 

5.2.2   Variable terendah dari dimensi Citra Hotel adalah Tempat Menginap yang 

Peduli kepada Tamu Menginap . Kepedulian seluruh staff hotel haruslah 

lebih  diitingkatkan. Serta konsistensi pelayanan harus tetap dijalankan. Hal 

seperti ini harus ditunjang oleh Pelatihan-pelatihan terpadu. 

 

5.2.3   Dapat dilihat dari table diatas bahwa nilai korelasi antara kualitas pelayanan  

terhadap Citra Hotel Cukup Tinggi. Perlu sosialisasi melalui pelatihan dan 

promosi, dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui variabel 

lain yang juga turut mempengaruhi kualitas pelayanan. 

 

5.2.4  Saran untuk penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali potensi-

variable-variable  yang juga dapat  mempengaruhi  Citra  Hotel  selain 

Kualitas pelayanan  , seperti  kualitas produk  , Kepuasan Pelanggan, Strategi 

Marketing dan  Promosi , serta  variable-variable lain  untuk   mewujudkan 

Citra Hotel yang Lebih baik lagi.   
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