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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Industri Pariwisata secara luas dapat didevinisikan dari bermacam bagian 

usaha sebuah perusahaan atu sebuah negar dalam menarik orang  untuk datang  ke 

tempat–tempat pariwisata. Semakin  maraknya perkembangan ekonomi di dunia 

sekarang telah mendukung segala macam kemajuan dari industri pariwisata di 

dunia. Menurut UNWTO, 2009 menyatakan bahwa negara yang telah mengalami 

perkembangan dalam industri pariwisata yang paling tinggi adalah Perancis, 

Spanyol, Amerika Serikat dan China. Sebagai contoh kehadiran China sebagai 

Negara yang berkembang telah menjadiknnya salah satu objek tempat berlibur yang 

banyak dikunjungi orang-orang dari penjuru dunia, ini semua merupakan bukti 

bahwa beberapa wilayah di bagian asia telah berkembang sebagai destinasi tempat 

wisata. Hal ini juga mendukung Negara di Asia untuk dapat mengembangkan 

industri pariwisata di berbagai macam wilayahnya, salah satunya adalah Indonesia. 

Pariwisata disebut sebagai sektor ekonomi terpenting untuk Indonesia saat 

ini. Kekayaan alam, suku budaya, bahasa dan beragam jenis kebudayaan yang ada 

merupakan segala macam aspek untuk mendukung pariwisata di Indonesia. 

Indonesia kini tengah bersaing dengan Negara yang lain di Asia untuk menjadi 

pusat pariwisat di Asia Pasifik. Pada akhir Januari 2011 Mentri Kebudayaan dan 

Pariwisata Jero wacik mengatakan bahwa bahwa “Wonderful Indonesia” akan 

menggantikan jenis program pariwisata dari  sebelumnya yaitu “Visit Indonesia 

Year” yang digunakan dalam kampanye resmi Negara untuk meningkatkan 

pariwisata di berbagai macam wilayahnya, dengan logo yang sama, bergaya kurva 
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Garuda ( Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/tourism_in_indonesia diakses 28 

Januari 2012). 

Seperti yang sudah diketahui bahwa pariwisata di Indonesia belakangan telah 

mengalami kemunduran karena banyaknya bencana alam akhir-akhir ini. Dengan 

adanya program “Wonderful  Indonesia” segala jenis kegiatan pariwisata di 

Indonesia diharapkan semakin semarak untuk dapat  kembali menjadi destinasi 

sentral di Asi Pasifik untuk para wisatawan dari penjuru dunia. Selain itu juga 

beberapa dari program ini diharapkan dapat memperkenalkan segala jenis budaya 

asli Indonesia. 

Pengaruh dari krisis global dunia yang terjadi sekarang tidak berdampak 

besar bagi Indonesia melainkn hanya berdampak besar pada Negara lain yang 

perekonomiannya lebih baik dari Indonesia. Hal Ini dapat dilihat dari tabel 1.1 

sebagai berikut 

TABEL 1.1 

KUNJUNGAN WISATAWAN DI INDONESIA 2003-2011 

Sumber: badan pusat statistik 2011 

Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah wisatawan terdapat 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang signifikan dari tahun 

Tahun Jumlah 

wisatawan 

mancanegara 

Rata-rata             Perhari 

Pengeluaran 

perkunjungan   

orang (usd)      

Rata-rata 

lama 

tinggal 

(hari) 

Penerimaan 

(usd) 

2003 4.467.021 903,74 93,27 9,69 4.037,02 

2004 5.321.165 901,66 95,17 9,47 4.797,88 

2005 5.002.101 904,00 99,86 9,05 4.521,89 

2006 4.871.351 913,09 100,48 9,09 4.447,98 

2007 5.505.759 970,98 107,70 9,02 5.345,98 

2008 6.429.027 1.178,54 137,38 8,58 7.377,39 

2009 7.035.896 1.215,42 139,22 9,747 7.455,59 
2010 7.002944 1.085.75 135,01  8,04 7.603,45 

2011 7.598.194 1.170,78 145,59 8,67 8.189,81 
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2007 ke 2008 yaitu mencapai 20,18%. Maka program pariwisata Visit Indonesia 

Year  pada tahun  2007 terbukti telah menariw wisatawan dunia untuk datang ke 

Indonesia. Pada tahun 2011, jumlah wisatawan internasional yang datang naik 9.24 

persen 7.65 juta dari sekitar 7 juta pada tahun 2010. Lama tinggalnya wisatawan 

ditetapkan pada 7.84 hari dan menghabiskan rata-rata dari US $ 1.118,26 per 

kunjungan. Dalam World Tourism Barometer edisi Januari 2012, UNWTO (United 

Nation World Tourism Organization) menyebutkn bahwa sepanjang tahun 2011, 

kunjungan wisatawan mancanegara menglami kenaikan sekitar 4,4%.  

Pertumbuhan diprediksikan akan terus berlangsung sampai tahun selanjutnya, 

kedatangan wisatawan internasional diharapkan Kementrian Pariwisata Indonesia 

meningkat sebesar 5% atau dengan mencapai angka satu miliar di akhir tahun. 

Organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia dan UNWTO (United 

Nation World Tourism Organization) mengakui bahwa kegiatn pariwisata tidak 

dapat terpisahkan dari kehidupan manusia atau menyankut dengan kegitan social 

dan perekonomian. dimulai dari kegiatan yang awalnya dinikmati oleh sebagian 

orang yang mampu dalm ekonomi di abad ke-20, sekarang telah menjadi bagian 

dari hak azasi semua orang, seperti yang telah disebutkan oleh John Naisbitt dalam 

bukunya Global Paradox bahwa “where once travel was considered a privilege of 

the moneyed elite, now it is considered a basic human right. Hal ini berdampak 

pula pada Negara berkembang seperti Indonesia. 

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2000 mengenai Program 

Perencanaan Nasional, sektor pariwisata mendapatkan tugas baru untuk ikut 

memperbaiki perekonomian Indonesia dan mengembalikan citra Indonesia sebagai 

pusat pariwisata Asi Pasifik. Indonesia telah dilakukan pula perubahan posisi 
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Pemerintah dalam sektor kebudayaan dan pariwisata yang ada sebagai sarana 

pembangunan, ini semua dipusatkan pada pengembangan fasilitas yang ada untuk 

dapat membangun pariwisata agar lebih maju dari sebelumlnya dan dapat bersaing 

dengan negar-negara eropa yang terkenal akan pertumbuhan kepariwisataannya. 

Peran fasilitator disini dapat diartikan sebagai menciptakan iklim yang nyaman 

untuk para pelaku kegiatan pariwisata di Indonesia agar dapat selalu menciptkan 

suasana yang baik dan menunjang untuk pariwisata Indonesia khususnya. 

Sub sektor pariwisata pun diharapkan dapat menggerakan ekonomi 

masyarakat sekitar wilayah pariwisata, karena sektor ini dianggap bagian yang 

perpotensi untuk pariwisata Indonesia dibandingkan dengan berbagai macam sektor 

lainnya . Harapan ini diperluas kedalam satu strategi memberdayakan dan 

memproduktifkan masyarakat di Indonesia melalui pembangunan pariwisata 

berbasis kemasyarakatan atau community-based tourism development . 

Dari semua perkembangan potensi pariwisata yang semakin baik membuat 

berbagai Provinsi di Indonesia berlomba-lomba untuk meningkatkan potensi 

pariwisata, hal ini dapat terlihat dari maraknya daerah bagian Indonesia dengan 

membuat program Visit Indonesia seperti Visit Musi, Visit Batam 2010 ddan 

lainnya. Hal itu juga yang membuat provinsi Jawa Barat diharuskan untuk menggali  

berbagai macam potensi pariwisata akar berkembang. Berikut ialah data tabel 1.2 

kunjungan wisatawan ke Provinsi Jawa Barat 

TABEL 1.2 

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KE JAWA BARAT 

TAHUN WISATAWAN JUMLAH 

MANCANEGARA DOMESTIK 

2009 229.113 17.326.073 17.555,186 

2010 354.765 18.656.643 19.011.408 

2011 376.879 18.975.223 19.352.102 
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 Sumber : West-Java Indonesia.com 2011  

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah dari kunjungan wisatawan mancanegara 

maupun domestik telah meningkat pada tahun 2010 diikuti kenaikan yang baik di 

tahun 2011. Peningkatan ini tidak lepas dari adanya rute perjalanan langsung dari 

Singapura dan Malaysia ke ibu kota jawa barat yaitu Bandung. Sebagian besar 

wisatawan mancanegara berasal dari Malaysia, Singapura, Eropa terutama Belanda 

dan juga wilayah Timur Tengah. Disbudpar Jabar selanjutnya akan selalu 

mengoptimalkan promosi wisata disebagian provinsi Indonesia, salah satunya 

dengan membuat buku panduan wisata dan bekerjasama dengan maskapai 

penerbangan. 

Perkembangan wisatawan domestik dan mancanegara tang terus meningkat di 

setiap tahunnya patut di dukung dengan adanya sarana- sarana yang mampu untuk 

pendukung parwisata yang lain diantaranya transportasi, aksesibilitas, tempat 

makan, dan berbagi macam jenis akomodasi guna menjadi jembatan penghubung 

dari wilayah pariwisata satu dengan yang lainnya agar selalu berkembang. 

Industri akomodasi telah menjadi sarana pokok yang tidak dapat telepaskan 

didalam kegian kepariwisataan dalam setiap negara. Maka dari itu akomodasi 

adalah sebuah bagian utama yang sangat mendukung untuk segala macam jenis 

kepariwisataan, karena semakin banyak wisatawan yang datang maka setiap daerah 

wisata pelu untuk menyediakan segala kebutuhan wisatawan agar merasa nyaman 

dalam melakukan wisata yaitu menyediakan sebaik mungkin akomodasi pada setia 

daerah  

Akomodasi juga merupakan suatu tolak ukur untuk para wisatawan untuk 

dapat menilai seberapa baik kegiatan pariwisata dalam suatu daerah.  



6 

 

Ilyasa Remsa Primera, 2013 
Pengaruh Service Quality Terhadap Keputusan Menginap Di The Majesty Hotel Bandung (Survei 
Terhadap Tamu Individual Yang Menginap Di The Majesty Hotel Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

Oleh karena itu akomodasi dapat dikatkan sebagai salah satu sarana pokok 

terpenting dalam pariwisata. Wisatawan datang ke tempat wisata di Indonesia 

tentunya memerlukan akomodasi, salah satunya ialah dalam industri perhotelan. 

Perkembangan hotel berbintang di Bandung telah membuat persaingan dan minat 

bagi para pengusaha perhotelan di Bandung dalam membangun hotel. Berikut 

tingkat jumlah pertumbuhan hotel berbintang di Bandung. 

TABEL 1.3 

JUMLAH HOTEL BERBINTANG DI BANDUNG  

Tahun  Hotel Berbintang  Total 

Bintang5 Bintang4 Bintang3 Bintang2 Bintang1 
2006 4 10 18 18 3 53 

2007 4 11 23 16 7 61 

2008 4 15 27 16 7 69 

2009 6 15 26 15 10 73 

2010 7 19 28 16 7 77 

2011 9 18 29 22 6 84 

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung, 2011 

Tabel 1.3 di atas telah menunjukan secara keseluruhan tentang jumlah hotel 

bintng yang berada di Bandung telah meningkat disetiap tahunnya dengan jumlah 

hotel sampai tahun 2011 sebanyak 274 hotel. Berdasarkan informasi dari 

Disbudpar, saat ini ada sekitar 20 hotel yang sedang dalam masa pembangunan di 

Kota Bandung. Dengan adanya pembangunan hotel baru ini sangat erat atkaitan 

dengan investasi yang dapat mempengaruhi pembangunan Kota Bandung sehingga 

setiap industry hotel harus dapat memberikan yang terbaik untuk para tamunya. 

Dengan mengingatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Kota 

Bandung setiap tahunnya dengan begitu bertambah pula jumlah usaha perhotelan di 
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Bandung, dan tentunya akan semakin tercipta persaingan. Data statistik mengenai 

pangsa pasar beberapa hotel bintang empat tersebut ditunjukan dalam Gambar 1.1 

sebagai berikut:  

30.28%
16.52%

14.54%

19.19%

Hotel Banana Inn

Hotel Grand
Setiabudi

Hotel The
Masjesty

Hotel Aston
Tropicana

Hotel Grand Seriti

19.45%

 
Sumber : Sales & Marketing Department, The Majesty Hotel Bandung, 2011 

 

GAMBAR 1.1 

TOP FIVE COMPETITOR HOTEL BINTANG 4  

DI KOTA BANDUNG 2011 

 

Data statistik 4 kompetitor hotel bintang 4 tertinggi di Kota Bandung, dari 

Gambar 1.1 menunjukan bahwa marketshare tertinggi sebesar 30.28% yang 

dikuasai oleh Hotel Aston Tropicana, untuk marketshare peringkat kedua lainnya 

diraih oleh Hotel Grand Seriti sebesar 19.45%. Sedangkan, bagi The Majesty Hotel 

Bandung pangsa pasar yang diperoleh sebesar 16.52%. The Majesty Hotel Bandung 

sebagai salah satu hotel bintang 4 di Bandung harus dapat bersaing dengan hotel 

lainnya yakni diantaranya: Hotel Grand Setiabudi, Hotel Aston Tropicana, Hotel 

Grand Seriti Boutique dan Hotel Banana inn Bandung. 

Data statistik mengenai jumlah kamar yang tersedia, terhuni, rata-rata harga 

kamar, serta persentase tingkat hunian The Majesty Hotel Bandung dibandingkan 
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dengan beberapa hotel bintang empat lainnya di Kota Bandung selama tahun 2011 

ditunjukan dalam tabel 1.4 sebagai berikut:  

 

TABEL 1.4 

OCCUPANCY TOP FIVE COMPETITOR HOTEL BINTANG 4 DI KOTA 

BANDUNG TAHUN 2011  
HOTEL ROOM 

INVENTORY 
ROOM 
OCC 

ROOM 
SOLD 

OCCUPANCY 
(%) 

AVERAGE 
ROOM RATE 

The Majesty  77 21.917 27.758 78.96% 434.064 
Grand Setiabudi 66 19.293 23.204 83.15% 450.731 
Aston Tropicana 132 40.161 49.953 80.38% 551.821 
Grand Seriti 99 25.802 35.917 71.84% 419.732 
Banana Inn 92 25.451 33.394 76.21% 473.791 

Sumber : sales and marketing The Majesty Hotel Bandung (2011) 

Dari table 1.4 diketahui bahwa tingkat hunian tertinggi pada hotel bintang 4 

di Kota Bandung pada tahun 2011 yakni Hotel Aston Tropicana sebesar 80.83% per 

tahun. Sedangkan The Majesty Hotel Bandung berada pada posisi 3 untuk rata-rata 

tingkat hunian sebesar 78.96% pada tahun 2011. (Sumber: Sales & Marketing 

Department The Majesty Hotel Bandung). Berikut ini data mengenai tingkat hunian 

The Majesty Hotel Bandung. 

TABEL 1.5 

DATA TINGKAT OCCUPANCY THE MAJESTY  

HOTEL BANDUNG 

Tahun Occupancy (%) Room Occupied 

2009 70.62% 17.680 
2010 79.28% 20.346 
2011 79.06% 21.917 

Sumber: sales and marketing The Majesty Hotel Bandung (2011) 

Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 sampai 2010 The Majesty 

Hotel Bandung mengalami peningkatan sebesar 8.66%, namun pada tahun 2011 

mengalami sedikit penurunan sebesar 0.22%. Sedangkan target tingkat hunian The 

Majesty Hotel Bandung pada tahun 2011 ialah 80%. Penyebab penurunan yang 
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terjadi pada tahun 2011 diperkirakan karena tamu yang menginap seringkali kurang 

nyaman dengan service yang diberikan The Majesty Hotel Bandung.  

The Majesty Hotel Bandung merupakan hotel yang mengadopsi gaya kamar 

seperti apartement sehingga membuat tamu merasa tinggal di rumah sendiri disertai 

keunggulan dari segi pelayanan, fasilitas dan lokasi yang sangat dekat dengan 

bandara Husein Sastranegara juga dengan dengan pintu Tol Pasteur memiliki 

potensi bagi para wisatawan untuk memudahkan menginap di hotel ini. 

Oleh karena itu, keputusan menginap tamu merupakan merupakan hal yang 

sangat penting bagi seluruh industri hotel. Dengan adanya keputusan menginap 

pada tamu pada sebuah hotel, maka tingkat hunian kamar pada hotel tersebut akan 

meningkat. Meningkatnya tingkat hunian kamar merupakan salah satu tujuan utama 

dari industri perhotelan.  

Apabila seseorang telah memutuskan untuk tidak menginap di suatu hotel, 

tentunya tingkat hunian kamar hotel tersebut akan menurun. Selain itu juga apabila 

hotel mengalami penurunan tingkat hunian yang tidak sesuai dengan target yang 

ditetapkan oleh pihak manajemen The Majesty Hotel Bandung, ini merupakan 

kendala dalam sebuah industri perhotelan yang juga berdampak pada penurunan 

profit hotel tersebut. 

Dalam upaya meningkatkan tingkat hunian kamar, The Majesty Hotel 

Bandung memiliki market segment yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi 

bagi The Majesty Hotel Bandung. Berikut ini gambaran Market Segment The 

Majesty Hotel Bandung yang dapat dilihat pada Tabel 1.6 

TABEL 1.6 
MARKET SEGMENT CONTRIBUTION  

THE MAJESTY HOTEL BANDUNG 
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Market Segment  2011 

Individual  20% (5.274) 

Corporate Meeting  25% (7.911) 

Family 15% (4.637) 

Travel Agent 15% (3.955) 

Online Agent 25% (6.529) 

Sumber : The Majesty Hotel Bandung, 2011 

Table 1.6 secara keseluruhan diketahui bahwa jenis tamu yang menginap di 

The Majesty Hotel Bandung terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu Group dan 

Individual Guest atau biasa disebut Free Individual Traveller (FIT). Tamu grup 

yaitu berasal dari corporate. Sedangkan tamu lainnya berasal dari travel agent dan 

on-line travel agent. Tamu grup yang datang biasanya memiliki tujuan untuk 

melakukan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) 

sedangkan tamu FIT biasanya memiliki tujuan untuk berlibur yaitu Individual dan 

Family. Dari kedua jenis tamu tersebut dapat dilihat bahwa persentase tamu 

individu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tamu grup dengan persentase 

mencapai 25% atau sekitar 7.911 tamu, sedangkan tamu individu hanya mencapai 

20% atau sekitar 5.274 tamu selama tahun 2011.  

The Majesty Hotel menginginkan jumlah tamunya meningkat dari tahun 

sebelumnya, menurut manajemen The Majesty Hotel Bandung menurunnya tingkat 

hunian tamu disebabkan oleh tamu yang seringkali kurang merasa nyaman karena 

pelayanan yang diberikan selama menginap di The Majesty Hotel Bandung kurang 

maksimal. Pada saat tamu akan melakukan check in maupun check out tamu merasa 

mendapatkan pelayanan yang terkesan lambat dan kurang effisien dimana 

pelayanan yang diberikan seringkali membuat tamu menunggu terlalu lama bahkan 

tamu yang datang seringkali mengalami antrian yang panjang pada saat raimai. Hal 
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ini dapat dirumuskan tamu cenderung kecewa dengan pelayanan yang diberikan di 

The Majesty Hotel Bandung, seperti kurang cepatnya pelayanan pemesanan kamar 

atau pembayaran pada waktu check-out. 

Hal lain yang seringkali membuat tamu merasa kurang nyaman adalah pada 

saat hotel ramai, keramahtamahan yang diberikan dirasakan kurang ramah dan 

kurang untuk merespon keinginan tamu pada saat mendesak, sehingga mereka 

merasa perhatian tidak diberikan sepenuhnya, selain itu juga hal yang sering 

membuat tamu kurang nyaman adalah kebersihan kamar yang diberikan kurang 

bersih seperti masih adanya noda pada alas tempat tidur atau bantal dan juga 

keadaan kamar mandi yang masih basah dikarenakan roomboy atau pihak 

housekeeping tidak membersihkan secara tuntas dan kering. 

Keadaan seperti ini yang membuat tamu tidak nyaman yang dapat 

berdampak pada penurunan tingkat hunian The Majesty Hotel Bandung yang bila 

didefinisikan apabila tamu merasa nyaman dan puas terhadap suatu hotel, tamu 

tersebut secara tidak langsung akan menginformasikan produk dan pelayanan yang 

didapatnya secara puas kepada orang lain atau sebaliknya apabila tamu kecewa 

terhadap pelayanan dari suatu hotel mereka akan diam dan memberitahukan 

keburukan dari pelayanan yang di dapat pada orang lain. Lupiyoadi (2009:161). 

Kualitas palayanan pada suatu hotel sangat berpengaruh terhadap keputusan 

menginap tamu tamu dan akan berdampak besar pada tingkat hunian hotel, oleh 

karena itu The Majesty Hotel Bandung melakukan program service quality dalam 

upaya untuk menimbulkan keputusan menginap tamu agar dapat meningkatkan 

tingkat hunian The Majesty Hotel Bandung. Program Service Quality  merupakan 

salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas yang diberikan perusahaan agar tamu 
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yang datang untuk menginap merasa nyaman dan puas dan diakhiri dengan 

keputusan menginap sehingga akan berdampak pada peningkatan hunian hotel yang 

sedang menurun di tahun 2011. Keuntungan program ini dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan karyawan hotel pada tamu yang melakukan kontak langsung 

pada karyawan hotel dan dapat membuat tamu merasakan langsung pelayanan 

terbaik dan perhatian individual yang diberikan kepada tamu serta bagaimana untuk 

melakukan handle complaint yang baik dan benar terhadap tamu hotel. 

Pelayanan yang seperti ini dapat membuat tamu merasa lebih dihargai, 

diperhatikan keluhannya dengan pelayanan tebaik untuk segala macam kebutuhan 

yang di inginkan oleh tamu sehingga membuat tamu nyaman dan puas akan 

pelayanan yang didapat selama berada di hotel dan juga akan menginformasikannya 

kepada orang lain di sekitarnya karena sudah mendapat pelayanan yang baik. 

Adapun program Service Quality yang dilakukan The Majesty Hotel 

Bandung dapat dilihat dari tabel 1.7 

TABEL 1.7 

PROGRAM SERVICE QUALITY THE MAJESTY HOTEL BANDUNG 2011 

Program Service Quality Implementasi 

Tangible  Memberikan kelengkapan alat komunikasi 

didalam kamar 

 Memberikan bahan yang terkait dengan 

layanan (seperti pamflet atau pernyataan) 

secara visual kepada tamu hotel 

 Tingkat penampulan karyawan Hotel  

Empathy  Memberikan kemudahan untuk melayani 

keinginan dan kebutuhan tamu di front 

office area 

 Menyediakan free pick up and service  

 Memberikan kemudahan untuk memesan 

makanan baik di kamar atau di restaurant 

Reliability   Memberikan kecepatan dalam menanggapi 

complain tamu 

 Memberi informasi apapun mengenai hotel 
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Sumber : Human resouces Department The Majesty Hotel Bandung, 2011 

Penjelasan di atas mengenai service quality yang di tawarkan The Majesty 

Hotel Bandung maka diharapkan program tersebut dapat mewujudkan semua 

keinginan dan kebutuhan para tamu hingga tercapainya peningkatan tingkat hunian 

The Majesty Hotel Bandung pada akhir tahun 2012 dan juga untuk mengetahui 

lebih dalam mengenai sebenarnya service quality yang diberikan kepada tamu 

khususnya terhadap upaya untuk meningkatan tingakt hunian The Majesty Hotel 

Bandung, maka dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh 

Service Quality terhadap keputusan menginap di The Majesty Hotel Bandung” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian dia atas, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana Service Quality yang terdiri dari Tangible, Empathy, Assurance, 

Responsivenees dan Reability staff di The Majesty Hotel Bandung. 

2. Bagaimana keputusan tamu untuk menginap di The Majesty Hotel Bandung. 

3. Bagaimana pengaruh Service Quality terhadap keputusan tamu untuk 

menginap di The Majesty Hotel Bandung. 

melalui Telephone Operator 

 Memberikan ketepatan dalam melayani 

pembayaran debit card dan credit card  

 Memberikan kecepatan dalam 

membersihkan kamar tamu 

Responsiveness  Kesigapan menangani kebutuhan tamu di 

front desk  

 Kesigapan merespon keluhan dan keinginan 

tamu  

Assurance  Menyediakan makan dan minuman yang 

sesuai dengan keinginan tamu 

 Memberikan informasi produk F&B yang 

ada  

 Memberikan segala kebutuhan kamar tamu 
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1.3 Tujuan Penelitan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk memperoleh hasil temuan mengenai :  

1. Service quality yang dilakukan di The Majesty Hotel Bandung. 

2. Keputusan tamu untuk menginap di The Majesty Hotel Bandung. 

3. Pengaruh service quality terhadap keputusan tamu untuk menginap di 

The Majesty Hotel Bandung. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan kajian 

ilmu mengenai kepariwisataan serta berguna untuk mengembangkan 

ilmu pemasaran khususnya yang memiliki keidentikan dengan teori 

service quality terhadap penciptaan keputusan tamu untuk menginap di 

The Majesty Hotel Bandung. 

2. Manfaat Praktis  

Dari penelitian ini diharapkan memberikan berbagai masukan yang 

bermanfaat untuk pihak manajemen The Majesty hotel Bandung 

terhadap keputusan menginap tamu melalui program service quality 

yang terdiri dari Tangible, Empathy, Assurance, Responsiveness dan 

Reability.  Dengan demikian, hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi juga masukan untuk pihak hotel dalam upaya meningkatkan 

tingkat hunian kamar (occupancy) di The Majesty Hotel Bandung 

 

 


