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BAB V 

 

 

PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Analisis Data Hasil Kuesioner 

5.1.1 Uji Kecukupan Data 

Berdasarkan  hasil pengolahan data pada perhitungan uji kecukupan didapatkan jumlah  

minimal responden adalah sebanyak 68 orang dengan menggunakan tingkat kepercayaan 

90% dan tingkat kesalahan (α) = 10% = 0,1; α/2 = 0,05;  Zα/2 = 1,645. Jumlah responden  

yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 85 orang, maka jumlah responded dianggap 

sudah cukup untuk mewakili sebagai sampel dari suatu populasi dikarenakan data minimal 

yang dibutuhkan sebanyak 68 orang. 

 

5.1.2 Uji Validitas Data 

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan menggunakan software SPSS versi 22. 

Langkah pertama yang dilakukan yaitu mencari nilai dari rtabel, dengan menggunakan 85 

responden dan tingkat signifikansi 10% maka didapatkan hasil rtabel sebesar 0,180. Langkah 

selanjutnya yaitu mencari nilai rhitung, dimana hasilnya dapat dilihat pada Corrected Item-

Total Correlation. Data dikatakan valid jika rhitung ≥ rtabel. Hasil output SPSS menunjukkan 

bahwa semua atribut pernyataan valid karena rhitung > rtabel. Dikarenakan semua atribut 

pernyataan telah valid, maka iterasi pada penelitian hanya dilakukan satu kali saja. 

 

5.1.3 Uji Reliabilitas Data 

Pada pengujian reliabilitas ini sama halnya dengan pengujian validitas yaitu menggunakan 

bantuan software SPSS versi 22. Untuk mengetahui suatu data reliabel atau tidak dapat dilihat 

dari nilai Cronbanch Alpha. Suatu data dikatakan reliabel ketika memiliki nilai Cronbanch 

Alpha > 0,6 dan akan lebih baik lagi ketika mendekati 1. Berdasarkan hasil pengolahan data, 

nilai dari Cronbach Alpha dimensi tangible pada tingkat harapan sebesar 0,831 dan pada 

tingkat persepsi sebesar 0,787. Lalu dimensi reliability pada tingkat harapan sebesar 0,789 
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dan pada tingkat persepsi sebesar 0,818. Dimensi responsiveness pada tingkat harapan 

sebesar 0,803 dan pada tingkat persepsi sebesar 0,857. Dimensi assurance pada tingkat 

harapan sebesar 0,761 dan pada tingkat persepsi sebesar 0,843. Dimensi empathy pada 

tingkat harapan sebesar 0,801 dan pada tingkat persepsi sebesar 0,807. Dimana data tersebut 

dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa apabila 

kuesioner disebar beberapa kali kepada responden yang berbeda, maka hasilnya tidak akan 

menyimpang terlalu jauh terhadap rata-rata jawaban responden atau dapat dikatakan jawaban 

responden akan stabil atau konsisten. 

5.2 Analisis Hasil Nilai Servqual 

Skor servqual selain menunjukkan kualitas sebuah instansi juga menunjukkan kepuasaan 

pengguna dalam instansi tersebut. Pada perhitungan servqual gap 5 dilakukan dengan 

menghitung kesenjangan (gap) yang terjadi antara harapan dan pelayanan yang didapatkan 

pelanggan setelah mendapatkan pelayanan jasa dari LYNN Hotel. Apabila gap bernilai 

negatif, maka kinerja perusahaan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan 

dan sebaliknya jika gap bernilai positif, maka perusahaan sudah dapat memenuhi harapan 

dari pelanggan dan hal tersebut akan berdampak positif terhadap citra perusahaan.  

Nilai gap terbesar yaitu pada dimensi responsiveness, dimana dimensi ini memiliki 

nilai rata-rata harapan sebesar 5,7794 dan 4,2382 untuk nilai rata-rata persepsi, sehingga 

didapatan nilai gap sebesar -1,5412. Pada pengolahan data yang telah dilakukan didapatkan 

atribut yang memiliki gap terbesar pada dimensi responsiveness adalah kecepatan karyawan 

dalam melakukan pelayanan perbaikan dan perawatan (p13) dan atribut yang mendekati skor 

1 (memuaskan) adalah Karyawan memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat kepada 

setiap pelanggan (p12). Kemudian nilai gap terbesar kedua yaitu pada dimensi tangible, 

dimana dimensi ini memiliki nilai rata-rata harapan sebesar 4,5980 dan 3,5706 untuk nilai 

rata-rata persepsi, sehingga didapatan nilai gap sebesar -1,0275. Pada pengolahan data yang 

telah dilakukan didapatkan atribut yang mendekati skor 1 (memuaskan) adalah penampilan 

semua karyawan dan staff menggunakan seragam, rapi dan sopan (p1). Dilanjutkan dengan 

dimensi assurance yang memiliki nilai gap sebesar -0,4588 yang didapatkan dari selisih 

antara nilai rata-rata harapan sebesar 4,6569 dan rata-rata persepsi sebesar 4,1980. Atribut 

yang memiliki nilai gap terbesar pada dimensi assurance adalah luasnya parkir area yang 

aman untuk kendaraan (p19). 

Lalu dimensi emphaty yang memiliki nilai gap sebesar -0,3471 yang didapatkan dari 

selisih antara nilai rata-rata harapan sebesar 4,5412 dan rata-rata persepsi sebesar 4,1941 
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Atribut yang memiliki nilai gap terbesar pada dimensi emphaty yaitu karyawan dan staf 

memberikan informasi yang mudah dipahami oleh tamu (p24), dan yang memiliki niai gap 

terkecil dari kelima dimensi yaitu pada dimensi reliability, dimana dimensi ini memiliki nilai 

rata-rata harapan sebesar 4,5835 dan 4,2729 untuk nilai rata-rata persepsi, sehingga didapatan 

nilai gap sebesar -0,3106.  

Pada pengolahan data yang telah dilakukan didapatkan atribut yang gap paling besar 

pada dimensi tangible adalah pemesanan atau reservasi ditangani dengan baik (p7) dan 

atribut yang mendekati skor 1 (memuaskan) adalah kemampuan karyawan dalam menjaga 

sikap dan menjaga kebersihan terhadap pelanggan. Berdasarkan hasil perhitungan kualitas 

tiap dimensi menunjukkan bahwa nilai kualitas masih < 1, hal ini berarti secara kualitas 

perusahaan belum dapat memenuhi harapan dari pelanggannya. Untuk rata-rata nilai kualiltas 

sebesar 0,9236, walaupun nilai mendekati 1 akan tetapi perusahaan masih perlu perbaikan 

lagi agar dapat memenuhi harapan pelanggan sepenuhnya.   

 

5.3 Analisis Hasil Nilai Importance Performance Analysis  

Pada analisis sebelumnya yaitu fuzzy servqual dapat diketahui atribut yang harus dilakukan 

perbaikan, dimana atribut yang memiliki nilai gap negatif. Akan tetapi, hal tersebut akan 

memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu diperlukannya urutan atribut 

yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan. Melalui analisis Importance 

Performance Analysis dengan menggunakan diagram kartesius merupakan salah satu cara 

untuk menentukan prioritas utama untuk dilakukan perbaikan. 

a. Kuadran A 

Atribut yang termasuk dalam kuadran A ini merupakan atribut yang mendapatkan 

prioritas utama, dimana harapan lebih besar daripada kinerja perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa atribut tersebut dianggap sangat penting bagi pelanggan tetapi 

perusahaan belum melaksanakannya sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Dalam 

kuadran A ini menunjukkan ketidakpuasan pelanggan terhadap kinerja yang diberikan 

pihak perusahaan. Adapun atribut yang menjadi prioritas utama dan juga solusinya 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. 1 Atribut Kuadran A 

No Atribut Solusi 

1 
Luasnya parkir area yang aman untuk 

kendaraan 

Menyediakan area parkir yang lebih luas lagi 

untuk pelanggan menempatkan kendaraan 
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No Atribut Solusi 

pribadinya dengan aman pada saat istirahat di 

hotel. 

2 
Tersedianya layanan parkir dan valet 

parking 

Menempatkan karyawan dan menyediakan 

layanan valet parking bagi pelanggan yang 

membutuhkan jasa tersebut. 

3 
Pemesanan atau reservasi ditangani 

dengan baik 

Meningkatkan layanan pemesanan dan 

resevasi melalui aplikasi booking hotel dan 

lebih dipermudah pada saat check-in. 

4 

Perilaku karyawan dan staf 

menanamkan rasa kepercayaan serta 

rasa aman kepada pelanggan 

Memperbaiki perilaku karyawan untuk 

menjadi lebih baik lagi dalam memberikan 

pelayanan untuk pelanggan dan menumbuhkan 

rasa kepercayaan serta rasa aman terhadap 

pelanggan ke karyawan. 

5 
Kehandalan karyawan dalam 

memahami kebutuhan 

Melakukan pengawasan dan evaluasi setiap 

minggu oleh karyawan dengan manager hotel 

untuk lebih dapat memenuhi keinginan 

pelanggan secara sigap dan handal. 

 

b. Kuadran B 

Atribut dalam kuadran B merupakan atribut yang harus dipertahankan oleh LYNN 

Hotel, dimana harapan pelanggan dan kinerja hotel sama-sama tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa atribut yang dianggap sangat penting bagi pelanggan sudah 

dijalankan dengan baik oleh pihak hotel, sehingga membuat pelanggan merasa puas. 

Atribut yang termasuk dalam kuadran B sebanyak 9 butir. Atribut yang berada pada 

kuadran B merupakan kekuatan LYNN Hotel untuk dapat bersaing dengan hotel-hotel 

lainnya. Ke-9 atribut ini harus dipertahankan prestasinya, sehingga pelanggan akan 

tetap setia menggunakan pelayanan jasa di LYNN Hotel.  

Adapun urutan atribut berdasarkan dengan nilai gap yang terbesar adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5. 2 Atribut Kuadran B 

No Atribut 

1 Kecepatan karyawan dalam melakukan pelayanan dan perawatan 
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No Atribut 

2 Jaminan atas cita rasa masakan yang halal, dan penyajian oleh koki Lynn Hotel 

3 Jaminan keamanan atau rasa nyaman yang dirasakan oleh pelanggan 

4 Jaminan privasi (pribadi) selama berada di Lynn Hotel 

5 Penataan interior yang dilakukan Lynn Hotel yang teratur dan rapi 

6 Karyawan memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat kepada setiap 

pelanggan 

7 Kamar tamu dan fasilitas dalam kamar yang disediakan Lynn Hotel 

8 Kebersihan kamar tamu dan fasilitas yang terdapat di Lynn Hotel 

9 Karyawan memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan 

 

Selain harus dipertahankan perlu diadakannya evaluasi yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa ke-9 atribut tetap pada kuadran B dan melihat apakah terdapat gap antara harapan dan 

kinerja hotel atau tidak. Seringkali perusahaan tidak memperhatikan atribut yang masuk 

dalam kuadran B dikarenakan atribut ini dapat dikatakan aman sehingga tidak perlu 

dilakukannya evaluasi.   

c. Kuadran C 

Atribut dalam kuadran C merupakan atribut dengan prioritas perbaikan yang rendah, 

dimana harapan pelanggan dan kinerja hotel yang sama-sama rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa atribut yang dianggap kurang penting bagi pelanggan dan 

dijalankan oleh pihak perusahaan dengan biasa saja dikarenakan kurang dianggap 

penting bagi pelanggan. Jumlah atribut yang masuk dalam kuadran C adalah sebanyak 

7 butir. Walaupun pada kuadran C memiliki tingkat kepentingan yang kurang penting 

bagi pelanggan, tetapi pihak hotel juga harus memperhatikan serta memperbaikinya, 

karena dimasa yang akan datang akan menjadi tuntutan dalam meningkatkan kualitas 

kinerja perusahaan.  

Adapun urutan perbaikan yang dilakukan berdasarkan dengan nilai gap yang didapatkan 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 3 Atribut Kuadran C 

No Atribut Solusi 

1 Karyawan dan staf memperhatikan keluhan 

pelanggan 

Bagian kepala perusahaan lebih mengontrol 

setiap karyawan dan staf dalam melakukan 

pekerjaannya serta karyawan dan staf lebih 

peduli dan tanggap terhadap keluhan 

pelanggan. 
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No Atribut Solusi 

2 Kebersihan perlengkapan makan dan 

minum 

Dari bagian kitchen harus lebih ketat dalam 

pengecekan perlengkapan makan, minum 

dan food supaya tetap terjaga kehigienis 

sampai ke meja pelanggan. 

3 Keterbukaan karyawan dalam menerima 

kritik dan saran dari pelanggan 

Melakukan evaluasi setelah mendapatkan 

kritik dan saran dari tamu serta melakukan 

perbaikan secara berkala agar menjadi 

lebih baik lagi. 

4 
Karyawan memberikan pelayanan yang 

sama pada semua pelanggan hotel (tidak 

membeda-bedakan) 

Kepala perusahaan  harus memberikan 

perhatian dan pelatihan yang memadai 

kepada sertiap karyawan serta memperbaiki 

perilaku, etika atau tata cara berhubungan 

dengan pelanggan. 

5 Kemampuan komunikasi yang baik dengan 

pelanggan  

Pada saat skrinning memilih karyawan baru 

harus terdapat persyaratan memiliki 

attitude yang baik serta mampu 

berkomunikasi dengan baik, atau dengan 

melakukan pelatihan untuk karyawan agar 

memiliki kemampuan tersebut. 

6 Karyawan dan staf memberikan informasi 

yang mudah dipahami oleh tamu 

Memperjelas lagi ketika memberikan 

arahan atau informasi yang tamu tidak 

ketahui dan tamu dapat mudah memahami 

informasi yang telah di sampaikan. 

7 Lingkungan fisik (ruang tunggu, toilet, front 

office) yang bersih, rapi dan nyaman 

Selalu tetap memantau kebersihan tiap 

sudut tempat hotel secara rutin agar tamu 

merasa nyaman ketika berada di tempat 

tersebut. 

 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa yang termasuk dalam kuadran C adalah dimensi 

empathy. Pihak hotel harus memperhatikan serta memperbaiki atribut berdasarkan prioritas 

yang telah dijelaskan sebelumnya karena hal tersebut dapat menjadi nilai tambah tersendiri 

nantinya. 

 

d. Kuadran D 

Atribut dalam kuadran D merupakan atribut yang berlebihan, dimana kinerja hotel 

lebih besar daripada harapan pelanggan. Hal ini meunjukkan bahwa atribut yang 

dianggap kurang penting bagi pelanggan tetapi dijalankan oleh pihak perusahaan 

dengan sangat baik. Atribut yang masuk dalam kuadran D berjumlah 4 butir.   
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Tabel 5. 4 Atribut Kuadran D 

No Atribut 

1 Kesiapan karyawan melayani pelanggan 

2 Pelayanan barang-barang yang dibawa tamu 

3 Penampilan semua karyawan dan staff menggunakan seragam, rapi 

dan sopan 

4 Kemampuan karyawan dalam menjaga sikap dan menjaga kebersihan 

terhadap pelanggan 

 

 

 

 

 

 


