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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang menjadi atribut 

determinan di Kamojang Green Hotel dan Resort. Faktor-faktor tersebut dapat 

terbentuk dari fasilitas, produk, ataupun layanan yang diberikan oleh suatu usaha 

akomodasi. Banyak studi literatur yang telah membahas tentang faktor-faktor yang 

menjadi atribut suatu hotel atau resort, namun belum tentu faktor yang dihasilkan 

dalam analisis tersebut sama jika diteliti di suatu hotel atau resort yang berbeda. 

Brey, Morrison, & Mills (dalam Xinwen, dkk. 2014) menyatakan bahwa atribut 

hotel berbeda dengan atribut yang dimiliki oleh resort. Hotel hanya sebagai tempat 

bermalam bagi konsumen yang melakukan perjalanan bisnis atau wisata. 

Sedangkan resort dibuat untuk memberi atribut lebih, bukan hanya sekedar tempat 

bermalam saja. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi hotel mengalami 

peningkatan. Menurut Grolier Elektronik Publishing Inc (dalam Agus Sulastiyono, 

2006) menyatakan bahwa hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat 

menginap, makanan dan minuman, dan pelayanan lainnya untuk umum. Saat ini, 

seringkali banyak fasilitas lain ditawarkan oleh hotel yang kemudian berkembang 

menjadi hotel resort. Hotel resort merupakan sebuah hotel yang menawarkan 

berbagai macam fasilitas seperti resort, walaupun masih dalam bentuk hotel. 

Seringkali hotel digunakan untuk acara pernikahan, rapat perusahaan, dan menjadi 

sarana untuk berakhir pekan. Ketika tamu datang dan menginap di sebuah hotel, 

mereka akan membandingkan fasilitas dari masing-masing hotel yang pernah 

mereka datangi. Perbedaan fasilitas yang ada dari setiap hotel dan tidak adanya 

fasilitas tersebut di hotel lain, maka akan menjadi sebuah nilai tinggi untuk 

penjualan. Beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh hotel merupakan atribut-atribut 

yang dapat menarik konsumen untuk datang dan menginap di sebuah hotel. Pihak 

hotel pun sebagai penyedia produk dan jasa berusaha memberikan yang paling 

sesuai dengan ekspetasi konsumen yang dilakukan sebagai usaha untuk 

mempertahankan bisnis jasa di bidang akomodasi. Usaha tersebut dilakukan agar 

mampu terus bersaing dan bertahan dipersaingan yang ketat ini.  
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Berbagai fasilitas yang diberikan tetap mengutamakan kenyamanan dan 

kepuasan tamu yang menginap. Kepuasan tamu selama mereka menginap dapat 

menjadi sebuah pengalaman dan kenangan yang akan mereka ciptakan. 

Pengalaman tersebut dapat terbentuk menjadi sebuah pengalaman yang 

menyenangkan atau buruk. Tamu akan mengingat dan membagikan pengalaman 

mereka kepada keluarga atau kerabatnya, sehinga dapat menjadi sebuah strategi 

pemasaran word of mouth. Mereka melibatkan beragam fasilitas dan memadukan 

layanan dari staf. Variabel-variabel tersebut kemudian terbentuk menjadi sebuah 

kesatuan faktor yang dapat menjadi sebuah atribut determinan di hotel resort. 

Alpert (1991) merupakan pencetus terminologi atribut pertama kali dalam 

penelitiannya yaitu Identification of Determinant Attributes: A Comparison of 

Methods. Kemudian bermunculan penelitian lainnya mengenai atribut determinan 

di hotel resort. Atribut determinan itu sendiri terdiri dari beberapa variabel yang 

saling terikat satu sama lain, sehingga berdirilah menjadi beberapa faktor yang 

terpisah. Variabel-variabel tersebut berasal dari fasilitas, layanan, atau apapun 

yang ada dan dapat dijadikan sebagai penelitian atribut determinan. Atribut 

determinan pun ternyata bisa mempengaruhi pengalaman tamu. Atribut tersebut 

dapat dianalisis secara terpisah berdasarkan suasana fisik dan sosial (Ladeira, 

2012; Walls, 2013).  

Dalam atribut suasana fisik, tamu dapat dipengaruhi oleh keadaan 

berbentuk fisik yang ada disekitar resort, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Atribut yang terkelompok dalam kelompok ini dapat menghasilkan 

pengaruh fisik atau sensoris, terkait dengan sensasi yang dihasilkan dari 

pengalaman yang telah diciptakan (Dubé, 2003; Kandampully & Suhartanto, 

2000). Pengaruh lingkungan fisik terhadap perilaku konsumen telah mendapat 

perhatian yang signifikan dari para ahli dan juga mendapat pengertian yang luas. 

Contohnya, dalam penelitian Smith dan Curnow (1966) mengungkapkan bahwa 

penelitian yang dilakukan terhadap faktor suasana yang spesifik dan efek dari 

faktor suasana yang dalam kaitannya dengan emosi tamu. Dalam penelitian 

tersebut menggunakan tiga faktor suasana yang berbeda, yaitu suara, cahaya, dan 

bau. Mereka mengungkapkan pengaruh yang relatif kuat pada tamu. 
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Slaten, dkk (2011) mengungkapkan bahwa pada atribut lingkungan sosial, 

atribut ini dibangun oleh interaksi sosial yang mana tamu dengan tamu 

berinteraksi, tamu dengan staf, atau tamu dengan masyarakat setempat. Atribut 

lingkungan sosial juga dapat terbentuk dari profesionalisme staf saat melayani 

tamu. 

Faktor-faktor yang menjadi atribut determinan tidak hanya mencakup fisik 

dan sosial saja, menurut Kusumah (2017) menyatakan bahwa atribut determinan 

memiliki empat faktor, yaitu fisik, sosial, intrinsik, dan teknologi. Penelitian 

sebelumnya, Brey (2008) mengidentifikasi bahwa adanya tiga faktor yang 

mendasari dari 16 atribut determinan resort, yaitu faktor berbasis properti, faktor 

berbasis aktifitas, dan faktor berbasis bisnis. Atribut tersebut berasal dari 

responden Barat, mungkin akan berbeda untuk konteks dan responden Timur. 

Berbedanya faktor yang timbul dapat berasal dari pengalaman tamu itu sendiri. 

Tetapi, ada kemungkinan bahwa faktor yang muncul tidak hanya berasal dari tamu 

yang berbeda, tempat yang diteliti juga dapat menjadi salah satu pemicu faktor-

faktor yang menjadi atribut determinan lainnya muncul. Studi kasus untuk 

penelitian ini akan dilakukan di sebuah hotel resort daerah Kabupaten Garut yaitu 

Kamojang Green Hotel dan Resort. 

Kamojang Green Hotel dan Resort berlokasi di Jalan Raya Kamojang, 

Samarang, Kabupaten Garut. Resort yang berlokasi tidak jauh dari pusat kota ini 

mempunyai luas 6.5 hektar dengan design modern Sundanesse. Kamojang Green 

Hotel dan Resort ini merupakan resort baru yang beroperasi pada tahun 2015. 

Dengan data occupancy dalam setahun terakhir bisa dilihat sebagai berikut : 
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Diagram 1.1 Data Tamu yang Menginap di Kamojang Green Hotel dan 

Resort pada Tahun 2015 

Sumber: HRD Kamojang Green Hotel dan Resort Tahun 2015 

 

Jika dilihat dari data diatas, jumlah tamu yang menginap pada tahun 2015 

mencapai angka 16.132 orang. Walaupun pada bulan Mei – Juni dan September 

mengalami penurunan akan tetapi meningkat kembali pada bulan berikutnya. 

Peningkatan atau penurunan occupancy di sebuah hotel resort sudah menjadi hal 

yang biasa. Tetapi di sini lah bagaimana manajemen hotel resort dapat membuat 

occupancy meningkat kembali setelah mengalami penurunan dan bagaimana 

manajemen hotel resort dapat mempertahankan occupancy pada saat di puncak. 

Salah satu cara untuk mempertahankannya bisa dengan meningkatkan dari 

atribut hotel resort tersebut. Menurut Meng, dkk (2006) menyatakan bahwa atribut 

memainkan peran penting dalam evaluasi tamu terhadap daya tarik, merek, dan 

kepuasan suatu tujuan tertentu. Semakin lengkap atribut yang ada, akan semakin 

banyaknya tamu yang tertarik untuk datang. Adapun atribut yang disediakan oleh 

Kamojang Green Hotel dan Resort adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Atribut Kamojang Green Hotel dan Resort 

No 
Jenis Fasilitas, Produk, dan 

Pelayanan 
Keterangan 

1 Akses Internet Wi-Fi 

2 

Transportasi: 

Siap menjemput tamu dari tempat 

tujuan jika sudah memesan 

- Car park atau buggy 

- Mobil rental 

3 Kamar Tidur 

- Premier Room 

- Bungalow Azalea 

- Bungalow Ambrosia 

- Bungalow Magnolia 

4 Kamojang Adventure 

- Flying Fox Dewasa (116m) 

- Highrope (9m) 

- Paintball (40 peluru) 

- ATV Sport  (2x Putaran 150m) 

- Swimming Pool (outdoor) 

- Water war 

- Bumper boat  dan sepeda air 

- Kolam renang 

- Ngagogo 

- Aqua Boat 

5 

Ruang Rapat: 

Fasilitas ruang rapat ini berukuran 

18m x 12m dan dapat menampung 

sebanyak 100 orang dengan setting 

class room 

- Full AC 

- Sound system 

- Proyektor dan layar 

- White board 

- Flip chart 

- Alat tulis 

- Set up mini garden 

6 Makanan dan Minuman 

- Teripta Restoran 

- Coffee Shop 

- Fasilitas Barbeque 

- Room Service (24 hours) 
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7 Berbagai Macam Paket 

- Paket meeting 

- Paket Gathering 

- Paket Prewedding 

- Paket Pernikahan 

- Paket Bulan Madu 

- Paket Ulang Tahun 

- Paket Arisan 

- Paket Table Manner 

8 Services and Convinience 

- Penyimpanan barang 

- Laundry 

- Tempat pengeringan baju 

- Smoking Area 

9 Fasilitas untuk Anak-anak 
- Ruangan keluarga 

- Kolam renang 

10 Pelayanan Front Office 

- Check In/Check Out (express) 

- Facilities for Disabled Guest 

- Security (24 hours) 

- Front Desk (24 hours) 

Sumber: Tim Pemasaran Kamojang Green Hotel dan Resort, 2017 

 

Dalam atribut tersebut, terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi sebuah 

atribut determinan di Kamojang Green Hotel dan Resort. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata atribut adalah tanda kelengkapan atau sifat 

yang memiliki ciri khas, sedangkan determinan adalah faktor yang menentukan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa atribut determinan hotel resort adalah sebuah faktor 

penentu yang memiliki ciri khas sebagai suatu kelengkapan di dalam hotel resort. 

Tentunya, Kamojang Green Hotel dan Resort juga memiliki beberapa faktor yang 

dapat menjadi sebuah atribut determinan, yang mana dapat dilihat dari data 

occupancy pada tahun 2015 terbilang banyaknya tamu yang datang dan menginap 

di hotel resort tersebut. Dengan menggunakan studi literatur sebelumnya, yaitu 

Kusumah (2017) mengungkapkan bahwa ada empat faktor yang menjadi sebuah 

atribut determinan. Tetapi pada studi sebelumnya didapatkan hasil dari data 
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sekunder dan penelitian ini akan dilakukan pada data primer dengan atribut yang 

ada di Kamojang Green Hotel dan Resort. Maka dari itu, judul untuk penelitian ini 

adalah “Analisis Faktor Atribut Determinan di Kamojang Green Hotel dan 

Resort”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi atribut determinan resort di 

Kamojang Green Hotel dan Resort? 

2. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi atribut determinan resort di 

Kamojang Green Hotel dan Resort Kabupaten Garut? 

3. Bagaimana tanggapan tamu terhadap faktor-faktor yang menjadi atribut 

determinan resort di Kamojang Green Hotel dan Resort? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas, maka didapatkan tujuan 

dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi atribut determinan 

di sebuah resort. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi atribut determinan resort 

di Kamojang Green Hotel dan Resort. 

3. Mengukur faktor-faktor yang menjadi atribut determinan resort di 

Kamojang Green Hotel dan Resort. 

 

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai 

atribut determinan di sebuah hotel resort. Dan juga melatih kemampuan diri 

dalam mengidentifikasi dan menganalisis suatu permasalahan yang terjadi 

disertakan solusinya secara sistematis. 
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2. Dapat dijadikan sebagai masukan atau usulan konsep bagi pengelola untuk 

mengembangkan fasilitas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

di Kamojang Green Hotel dan Resort. 

3. Sebagai media pembelajaran atau referensi untuk generasi selanjutnya 

selama menjalankan studi kepariwisataan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini disusun sebagai tahap penyusunan skripsi dengan 

menginduk pada sistematika penulisan yang tercantum pada buku Pedoman Karya 

Tulis Ilmiah terbitan Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut sistematika yang 

digunakan: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi mengenai penjabaran latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori para ahli yang mendukung penelitian dan kerangka 

pemikiran. 

3. BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai metode yang digunakan dan penjelasan seperti lokasi, 

populasi, sampel, operasional variabel, definisi operasional, instrumen 

penelitian, dan teknik pengumpulan data.  

4. BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tersebut. 

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil dari pembahasan dan rekomendasi.  

6. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar sumber yang mendukung dalam penulisan skripsi. 


