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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini pembangunan di sektor perokonomian

mengalami perubahan yang meningkat. Hal ini terlihat dari berubahnya tingkat

kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat. Dengan meningkatnya

kesejahteraan masyarakat munculah berbagai macam kebutuhan yang ingin di

penuhi oleh masyarakat sehingga hal ini tentu saja membuka kesempaatan bagi

perusahaan untuk meningkatkan bisnisnya. Perubahan tersebut tidak hanya pada

segi kuantitasnya saja melainkan dari segi kualitas juga. Meningkatnya kebutuhan

masyarakat berarti juga meningkatnya persaingan di antara perusahaan-

perusahaan yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut.

Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut di hadapkan dengan

persaingan yang semakin ketat. Perusahaan yang ingin bertahan harus harus

memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri yang akan menjadikan nilai plus bagi

perusahaan tersebut di mata  perusahaan lain. Perusahaan juga harus lebih cermat

dn tanggap dalam mengamati kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga

mereka tahu apa yang di inginkan masyarakat dan dapat memenuhi keinginan

tersebut. Dan salah satu keinginan masyarakat itu adalah jasa penginapan.

Saat ini kita dapat melihat banyaknya pembangunan jasa penginapan di

berbagai kota di indonesia, hal ini tidak lepas karena permintaan pasar yang

semakin meningkat teradap kekebutuhan aka jasa penginapan yang nyaman dan

representatif. Mungkin fungsi wisma bagi kebanyakan orang di anggap kurang
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penting, namun bagi mereka yang memiliki aktivitas bisnis yang padat yang

mengharuskan mereka pergi dari satu kota ke kota lain untuk suatu kegiatan bisnis

hal ini tentu saja sangat penting, karena mereka membutuhkan tempat istirahat

yang nyaman sebelum kembali menjalankan bisnisnya.

Maraknya pembangunan jasa penginapan menjadi pertanda semakin

ketatnya persaingan di industri jasa penginapan seperti, wisma, hotel dan

apartemen. Pengusaha jasa penginapan di tuntut unruk berlomba-lomba dalam

menarik minat konsumen untuk untuk memakai produk jasa mereka. Banyak cara

yang di lakukan untuk menarik minat konsumen di antaranya dengan melakukan

promosi, diskon atau dengan memasang iklan. Tapi ada satu yang harus di

perhatikan bagi para pengusaha untuk mempertahankan para pelanggan agar tetap

menggunakan produk / jasanya, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik

bagi para pelanggan.

Pada dasarnya tujuan dari industri jasa adalah untuk memberikan

kepuasan kepada para konsumen melalui pelayanan yang terbaik serta keramah

tamahan sehingga akan terjalin hubungan yang baik antara pihak penyedia jasa

dan konsumen. Hal tersebut tentu saja memberikan dampak positif bagi penyedia

jasa serta membangun image positif di mata para konsumen.

Pelayanan yang kurang memuaskan akan menyebabkan berkurangnya

konsumen atau bahkan hilang karena para konsumen beralih ke jasa layanan lain

yang memiliki pelayanan yang lebih baik.

Dengan adanya pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan, akan

menciptakan kepuasan bagi para konsumennya. Setelah konsumen merasa puas

deengan produk atau jasa yang di terimanya, konsumen akan membandingkan
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pelayanan yang di berikan. Apabila konsumen benar-benar merasa puas, mereka

akan membeli ulang serta memberi rekomendasi kepada orang lainuntuk membeli

di tempat yang sama. Oleh karena itu perusahaan harus memulai memikirkan

pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang melalui kualitas pelayanan,

karena kini semakin di sadari bahwa pelayanan (kepuasan pelanggan) merupakan

aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan.

Wisma 81 sebagai salah satu wisma yang ada di kota pekanbaru yang

selalu mengutamakan kualitas serta meningkatkan kualitas  pelayanan untuk

memuaskan para konsumen. Hal tersebut tidak lepas dari hadirnya para pesaing

seperti, Wisma Muara Takus, Wisma SMR, Wisma Unedo dan pesaing yang lebih

besar dan berkelas seperti hotel. Munculnya para pesaing tersebut membuat

wisma 81 harus terus berbenah untuk tetap mempertahankan pelanggannya agar

tidak berpindah ke para pesaing. Keadaan seperti ini tentu saja akan membawa

dampak terhadap bisnis jasa penginapan di kota pekanbaru. Bila hal tersebut

berkembang dengan baik maka persaingan tersebut akan memiliki pengaruh

positif terhadap perekonomian kota pekanbaru.

Bisnis jasa penginapan menjadi sangat penting mengingat kebutuhan

terhadap jasa penginapan bagi wisatawan maupun pebisnis yang sedang

melakukan aktivitas di kota pekanbaru sangat tinggi. Oleh karena itu wisma 81

harus selalu memperhatikan kebutuhan dan kepuasan para konsumen dengan

memberikan pelayanan yang terbaik agar para konsumn merasa puas dan dapat

merekomendasikannya kepada orang lain.

Wisma 81 merupakan penyedia jasa penginapan yang memiliki jumlah

kamr 48 kamar dan 4 type kamar yaitu, standar, executive, deluxe dan superior.
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Wisma 81 sering di kunjungi oleh pelanggan dari dalam maupun luar kota

pekanbaru dan kerap kali penuh pada hari-hri libur. Berikut ini adalah data

mengenai jumlah tamu yang menginap di wisma 81 pekanbaru.

Tabel 1.1
Jumlah Kamar Yang Terjual Di Wisma 81 Pekanbaru

Tahun 2009-2013

No Tahun Jumlah Kamar
Tersedia/Tahun

Jumlah
Kamar

Terjual/Tahun

Tingkat
Hunian

Kamar (%) /
Tahun

Tingkat
Hunian Rata-

Rata (%) /
Hari

1 2009 17.280 12.968 75,04% 70,83%

2 2010 17.280 11.586 67,04% 66,66%

3 2011 17.280 11.786 68,20% 66 ,66%

4 2012 17.280 12.276 71,04% 70,83%

5 2013 17.280 14.325 82,89% 81,25%

Sumber : Wisma 81 Pekanbaru

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pengunjung yang menginap di

wisma 81 pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami fluktuasi, hal tersebut

di akibatkan pihak perusahaan kurang  memperhatikan kualitas produk dan

pelayanan terhadap para konsumennya.

Tetapi pada tahun 2011 sampai dengan 2013 para pengunjung yang

menginap di wisma 81 semakin meningkat setiap tahunnya. Kejadian ini menjadi

suatu pekerjaan bagi manajemen agar terus berupaya mengkombinasikan

keunggulan-keunggulan mereka untuk terus dapat menarik minat konsumen,

sekaligus mempertahankan konsumennya. Hal ini dapat di lakukan dengan

meningkatkan kualitas layanan yang di berikan karena ini merupakan salah satu

faktor yang dapat menciptakan kepuasan pada diri konsumen.
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Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan sebuah penelitian denganjudul

”Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan

KonsumenMenggunakan Jasa Penginapan Pada Wisma 81 Pekanbaru”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan

sebelumnya, dapat di ambil perumusan masalah sebagai berikut,:

1. Bagaiman pengaruh tangible terhadap kepuasan konsumen

2. Bagaimana pengaruh reliability terhadap kepuasan konsumen

3. Bagaimana pengaruh responsiveness terhadap kepuasan konsumen

4. Bagaimana pengaruh assurance terhadap kepuasan konsumen

5. Bagaimana pengaruh empaty terhadap kepuasan konsumen

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel tangible terhadap kepuasan

konsumen.

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel reliability terhadap kepuasan

konsumen.

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel responsiveness terhadap keouasan

konsumen.

4. Untuk menganalisis pengaruh variabel assurance terhadap kepuasan

konsumen.

5. Untuk menganalisis pengaruh variabel empaty terhadap kepuasan

konsumen
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Dapat memberikan gambaran informasi yang berguna bagi perusahaan

dalam melakukan kebijakan dan strategi pemasaran yang berkaitan

dengan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen.

2. Bagi peneliti

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang ingin

melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menyajikan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, perumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta di

akhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II :  LANDASAN TEORI

Menguraikan berbagai teori yang mendasar melalui tinjauan

kepustakaan atau studi literatur yang di jadikan landasan konseptual

dalam melakukan penelitian. Teori tersebut berkaitan dengan

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan metode dan langkah-langkah penelitian yang di

lakukan secara sistematis. Juga di uraikan metode secara analisis

data yang di lakukan dalam penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Merupakan gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah

singkat, perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen

Menggunakan Jasa Penginapan Wisma 81.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Mengemukakan uraian hasil penelitian secara ringkas yang

dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan

bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak

yang berkepentingan sesuai dengan topik penelitian.


