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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Hotel merupakan salah satu penunjang dunia kepariwisatawan. Bahkan 

hotel dapat dijadikan untuk menyelenggaraan acara penting, seperti : rapat kerja, 

seminar, konferensi, pesta dan lain-lain. hal ini Sesuai dengan SK Menteri 

Perhubungan, yaitu : 

“Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, 

disediakan bagi setiap orang memperoleh pelayanan penginapan berikut mkan dan 

minum (SK.MenHub.RI.No PM 10/PW391/PHB-77)”. Dengan adanya SK 

tersebut, kita bisa melihat bahwa fungsi hotel bagi perkembangan sektor 

pariwisata memiliki arti penting, karena peranan hotel sebagai tempat tinggal 

sementara bagi para wisatawan yang sedang melakukan perjalanan di luar tempat 

tinggalnya yang permanen, untuk mendapatkan tempat yang nyaman dan 

memuaskan.   

Sebuah riset tahun 2004 yang dilakukan J.D. Power, perusahaan spesialis 

pengukur kepuasan pelanggan dalam industri otomotif, membuktikan bahwa 

perusahaan yang berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan dalam jangka waktu 

lima tahun (1999-2004) mengalami kenaikan bagi pemegang sahamnya sebesar 

+52%. Sebaliknya perusahaan yang mengalami penurunan nilai kepuasan 

pelanggan, pemegang sahamnya mengalami penurunan nilai sebesar -28%. Riset 

Claes Fornell juga membuktikan dimasa krisis 2008, saham perusahaan dengan 

inseks Kepuasan Pelanggan Amerika (American Customer Satisfaction 

Index/ACSI) yang baik, hanya menurun -33% sedangkan perusahaan dengan 

indeks yang buruk menurun -55%. Jadi kepuasaan pelanggan bukan saja berharga 

dimasa ekonomi baik, tetapi juga dimasa ekonomi buruk (Lestari, 2009 dikutip 

oleh Aryani dan Rosinta, 2010).  

Dimensi kualitas pelayanan yang bisa diimplementasikan dengan baik 

merupakan faktor kunci yang memiliki pengaruh bagi keberhasilan sebuah hotel 
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karena dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Kepuasan yang dirasakan tamu 

pelanggan dapat mendorong untuk menginap kembali sehingga menimbulkan hal 

yang positif keberhasilan bagi pihak hotel. Berbagai cara dilakukan untuk 

memenangkan persaingan dengan memperbaiki kualitas produk, harga, promosi 

dan saluran distribusinya. Namun keempat itu belum cukup untuk memenangkan 

persaingan. Kepuasan pelanggan tergantung pada pelayanan yang diberikan 

perusahaan terhadap pelanggan. Dengan cara memiliki apa yang dibutuhkan 

pelanggan, seperti adanya bar dan restoran mewah. Ada juga dari interior 

bangunannya, penampilan gedung hotel, penampilan karyawan hotel, pelayanan 

yang cepat, dan sopan santun para karyawannya.  

Kualitas pelayanan yang rendah akan menimbulkan ketidakpuasan pada 

pelanggan, tidak hanya berdampak pada pelanggan namun juga berdampak orang 

lain. Karena pelanggan yang kecewa akan bercerita paling sedikit kepada 15 

orang lainnya. Dampaknya, calon pelanggan akan menjatuhkan pilihannya kepada 

pesaing lainnya (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006 dikutip oleh Aryani dan Rosinta, 

2010).  

Dengan adanya situasi tersebut maka permasalahan ini layak diteliti untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan oleh perusahaan 

sebelum terjadi ketidakpuasan yang lebih tinggi dan merugikan perusahaan.  

Pada penelitian ini penulis menggunakan salah satu algoritma dari Data Mining 

Association Rules yaitu Apriori. Algoritma Apriori  adalah merupakan algoritma 

yang menggunakan pola frekuensi tinggi, dimana pola frekuensi itu adalah pola-

pola yang ada dalam suatu database yang memiliki frekuensi atau support di atas 

ambang tertentu yang disebut dengan minimum support.  

Adapun penelitian sebelumnya yang menggunakan algoritma yang sama 

yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Budiono dkk(2014), dengan judul 

“Penerapan Metode Association Rule Menggunakan Algoritma Apriori Untuk 

Mengidentifikasi Pola Penyakit Radang Sendi”. Menghasilkan bahwa atribut 

umur, jenis kelamin, pekerjaan dan gejala yaitu 45, laki-laki, petani, kaku 
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persendian dengan nilai support 21 % dan confident 3 % dari total 4824 kasus 

penyakit radang sendi yang sering diderita oleh pengunjung.  

Penelitian yang dilakukan oleh Harton dkk(2015) yang berjudul “Rancang 

Bangun Aplikasi Data Mining Untuk Menampilkan Informasi Tingkat Kelulusan 

Mahasiswa Dengan Algoritma Apriori”. Penelitian ini bertujuan untuk membantu 

mengetahui tingkat kelulusan mahasiswa dan faktor yang mempengaruhi tingkat 

kelulusan mahasiswa. Output penelitian ini menghasilkan hubungan A2, UMJM 

mempunyai nilai support = 2/11 Confidence = 2/4 dan hubungan A2, UMJM 

mempunyai nilai support = 2/11 Confidence = 2/4 mempunyai UMJM 

mempunyai tingkat kelulusan A2 dan SMPTN mempunya tingkat kelulusan A2 

sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang melalui proses masuk UMJM 

mempunya tingkat kelulusan sama dengan mahasiswa yang melalui proses masuk 

SNMPTN. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin dkk (2015) yang berjudul 

“Penerapan Data Mining Untuk Menganalisis Penjualan Barang Dengan 

Menggunakan Metode Apriori Pada Supermarket Sejahtera Lhokseumawe”. 

Berdasarkan hasil penilitiannya didapatkan 2 rule yang memiliki nilai support 

25% dan nilai confidence 100%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aryani dan Rosinta (2010) yang berjudul 

Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk 

Loyalitas Pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima dimensi 

pembentuk kualitas layanan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas layanan. Dimensi terkuat dalam menjelaskan kualitas layanan berturut-

turut adalah realibility, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibility. 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan terhadap pengaruh yang kuat dan positif 

antara variabel kualitas layanan KFC terhadap kepuasan pelanggan pada 

mahasiswa FISIP UI. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 72,9% variabel kualitas 

layanan, sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel 

kualitas layanan 
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1.2  Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dibahas pada tugas akhir ini adalah bagaimana 

mengimplementasi algoritma apriori untuk mengetahui persentase hubungan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan hotel.” 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Data yang diambil adalah dataset dari www.kaggle.com sebanyak 27.174 

data. 

2. Data yang digunakan sebanyak 3.783 data 

3. Hanya menggunakan data komentar hotel pada hotel Las Vegas 

4. Hanya membahas tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

hotel. Atribut yang digunakan : bukti fisik, pelayanan, daya tanggap, 

jaminan, empati, dan kepuasan. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan hotel. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi dalam 6 Bab yang masing-masing 

bab dirincikan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bagian ini berisi tentang deskripsi umum tugas akhir yang meliputi latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori umum data mining, metode 

Apriori. 

 

http://www.kaggle.com/
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Bab III Metodologi Penelitian 

Bagian ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, identifikasi 

masalah, teknik pengumpulan data, analisa algoritma dan alat bantu dalam 

penelitian. 

Bab IV Analisa dan Perancangan 

 Bagian ini membahas tentang analisa tahapan data ining yang terdiri dari 

selection, preprocessing, transformation, proses mining dengan menggunakan 

algoritma Apriori.  

Bab V Implementasi dan Pengujian 

Pada bagian ini menguraikan mengenai pengujian Algoritma Apriori pada 

sebuah perangkat lunak bagaimana penerapan algoritma apriori pada kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan hotel. 

Bab VI Penutup 

Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian beserta saran-saran yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 


