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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pariwisata di Yogyakarta tiap tahun terus mengalami 

peningkatakan. Berdasarkan data yang di kemukakan oleh staff dari Sub Bagian 

Program dan Informasi Dinas Pariwisata DIY yang di kutip oleh Koran Kedaulatan 

Rakyat mengatakan bahwa Tercatat 3.346.180 orang wisatawan selama tahun 2014 

mengunjungi Yogyakarta dengan peningkatan 17,90 persen dibanding tahun 2013 

sebanyak 2.837.967 orang. Angka tersebut diperoleh berdasar data yang 

dikumpulkan dari 54 hotel berbintang dan 521 hotel non bintang di Yogyakarta 

selama 2014. Jumlah tersebut belum termasuk data wisatawan yang menginap di 

pondok wisata dan sebagainya. Data dari Badan Pusat Statistik DIY mencatat 

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di D.I. Yogyakarta secara rata-rata 

pada bulan Juli 2015 sebesar 52,11 persen (Anonim, 2015).  

Sebagai salah satu sarana pariwisata, menanggapi angka wisatawan yang 

terus meningkat tiap tahunnya maka industri perhotelan di Yogyakarta juga 

mengalami angka peningkatan. Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran 

Indonesia (PHRI) DIY menyebutkan terhitung mulai dari tahun 2014 saja sudah 

ada 104 izin pendirian hotel baru yang masuk ke Dinas Perijinan. Masih ada 70 izin 

IMB yang telah terselesaikan sementara 30 diantaranya telah melakukan 

pembangunan (Joe, 2014).  Peranan hotel dalam industri pariwisata memang sangat 

penting. Betapa tidak hotel sebagai sarana akomodasi umum sangat membantu para 

wisatawan yang sedang berkunjung untuk berwisata dengan jasa penginapan yang 
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disediakan oleh hotel. Peningkatan angka pertumbuhan hotel di Yogyakarta sudah 

pasti menimbulkan persaingan antar bisnis hotel, sehingga tiap hotel merancang 

berbagai macam strategi untuk mempertahankan eksistensi mereka dalam 

menambah atau mempertahankan tamu hotel.  

Keberhasilan yang diperoleh suatu Hotel dalam memberikan pelayanannya 

sangat berhubungan erat dengan kepuasan, kualitas, dan nilai yang di peroleh oleh 

pengunjung selama mendapatkan layanan. Kepuasan pelanggan berkontribusi pada 

sejumlah aspek krusial, seperti terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatnya 

reputasi perusahaan, berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi 

masa depan, dan meningkatnya efisiensi dan produktivitas karyawan (Tjiptono, 

2014). 

Kepuasan yang di rasakan oleh pengunjung adalah sebuah respon emosional 

yang di rasakan selama mendapatkan pelayanan dan sesuai dengan harapan mereka. 

Kepuasan juga dapat di artikan sebagai ketepatan sebuah layanan yang di rasakan 

oleh pengunjung hotel. Ketika hal tersebut di dapatkan oleh pengunjung, maka 

pengunjung puas dan dapat memberitahu orang lain tentang pengalaman yang 

mereka dapatkan (word of mouth positif). Mangold (1999) menjelaskan bahwa 

semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan maka efek word of mouth (WOM) yang 

dihasilkan semakin kuat. Pengunjung yang puas, juga akan lebih mungkin untuk 

melakukan kunjungan ulang kehotel tersebut. Anwar (2011) mengemukakan bahwa 

pelanggan yang menggunakan jasa layanan jika merasa terpenuhi ekspetasinya dan 

sesuai dengan presepsi mereka, akhirnya ada kecenderungan mereka untuk 

melakukan pembelian ulang. 
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Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap 

tingkat pelayanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat layanan yang 

diharapkan (expected service) (Kotler, 1996). Kualitas layanan dapat meningkatkan 

kemampuan organisasi untuk mempertahankan pelanggan sehingga meningkatkan 

profitabilitas melalui faktor efisiensi biaya, peningkatan penjualan, premium harga 

dan komunikasi word of mouth (Tjiptono, 2014). Semua perusahaan yang ingin 

membuat dan mempertahankan keunggulan kompetitif melawan pesaing harus 

menawarkan layanan terbaik bagi para pelanggan mereka (Ahmed, 2010). Knauer 

(1992) mengemukakan bahwa kepuasan maupun kekecewaan terhadap layanan 

yang di rasakan oleh konsumen, akan mempengaruhi perilaku pasca pembelian 

mereka baik berupa word of mouth maupun keinginan untuk pembelian kembali. 

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006), dalam menentukan tingkat 

kepuasan, pelanggan sering kali melihat nilai lebih suatu produk maupun kinerja 

pelayanan yang diterima dari suatu proses pembelian produk (jasa). Nilai pelanggan 

merupakan selisih antara nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total (Kotler, 

2000). Nilai pelanggan berkaitan erat dengan perbandingan antara manfaat yang 

didapat dan pengorbanan yang dikeluarkan pelanggan. Jika manfaat (benefit) yang 

diterima pelanggan lebih besar dari pengorbanan yang dikeluarkannya maka 

pelanggan akan memperoleh keuntungan dan jika manfaat (benefit) lebih kecil dari 

pengorbanan yang dikeluarkan pelanggan maka pelanggan merasa rugi. Pelanggan 

yang puas dalam hal ini mendapatkan nilai yang tinggi bersedia untuk kembali 

mengulang pembelianya pada penyedia layanan yang sama dan merekomendasikan 

kepada orang lain (Qian, 2011). Jika nilai yang dirasakan oleh pengunjung lebih 

besar dibandingkan dengan Hotel yang lain, maka pengunjung akan cenderung 
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loyal dan tetap memilih Hotel tersebut sebagai tempat menginap pada beberapa 

kesempatan selanjutnya. 

Komunikasi yang efektif diperlukan untuk membangun suatu relasi yang 

baik antara perusahaan dengan kosumen. Hotel adalah sebuah bisnis jasa yang 

menawarkan berbagai macam bentuk akomodasi yang didalamnya terdapat unsur-

unsur kenyamanan, pelayanan, dan berbagai fasilitas yang diperuntukkan bagi 

konsumen yang memakai jasa hotel untuk menginap dengan kepentingan tertentu. 

Berbagai penawaran yang diberikan oleh pihak hotel untuk menarik konsumen 

haruslah di dukung dengan komunikasi yang efektif. Kotler & Keller (2013) 

mengemukakan bahwa Word of Mouth Communication (WOMC) atau komunikasi 

dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian 

rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau 

jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Komunikasi dari 

mulut ke mulut merupakan salah satu saluran komunikasi yang sering digunakan 

oleh perusahaan yang memproduksi baik barang maupun jasa karena komunikasi 

dan mulut ke mulut (word of mouth) dinilai sangat efektif dalam memperlancar 

proses pemasaran dan mampu memberikan keuntungan kepada perusahaan. 

Bahkan 90% orang percaya dengan produk atau jasa yang direkomendasi oleh salah 

satu anggota keluarga mereka, teman-teman, atau rekan kerja, karena mereka yakin 

bahwa tidak ada maksud keuntungan dibalik rekomendasi tersebut (Yasvari,2012). 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kepuasan, 

Kualitas, dan Nilai Terhadap Kunjungan Ulang dan Positif Word Of Mouth pada 

pengunjung hotel kategori bintang 3 di Yogyakarta” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah kepuasan tamu hotel berpengaruh terhadap kunjungan ulang tamu 

hotel? 

2. Apakah kepuasan tamu hotel berpengaruh terhadap word of mouth? 

3. Apakah kualitas layanan hotel berpengaruh terhadap kunjungan ulang tamu 

hotel ? 

4. Apakah kualitas layanan hotel berpengaruh terhadap word of mouth? 

5. Apakah nilai pelanggan hotel berpengaruh terhadap kunjungan ulang tamu 

hotel? 

6. Apakah nilai pelanggan hotel berpengaruh terhadap word of mouth? 

7. Apakah word of mouth berpengaruh terhadap kunjungan ulang tamu hotel? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan pengaruh kepuasan tamu hotel terhadap kunjungan ulang. 

2. Menjelaskan pengaruh kepuasan tamu hotel terhadap word of mouth. 

3. Menjelaskan pengaruh kualitas layanan hotel terhadap kunjungan ulang. 

4. Menjelaskan pengaruh kualitas layanan hotel terhadap word of mouth. 

5. Menjelaskan pengaruh nilai pelanggan hotel terhadap pembelian ulang. 

6. Menjelaskan pengaruh nilai pelanggan hotel terhadap word of mouth. 

7. Menjelaskan pengaruh word of mouth terhadap kunjungan ulang. 



6 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang ingin di capai, antara lain : 

1. Organisasi dan Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada Hotel 

kategori bintang 3 di Yogyakarta dalam evaluasi dan rekomendasi organisasi yang 

berkaitan dengan kepuasan, kualitas layanan dan nilai pelanggan untuk 

menghasilan kunjungan ulang dan positif word of mouth pada tamu yang 

menggunakan jasa hotel kategori bintang 3 di Yogyakarta.  

2. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai kerangka teori 

pengaruh kepuasan, kualitas layanan, dan nilai pelanggan  terhadap positif word of 

mouth dan kunjugan ulang.  


