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Abstract
This research aims to know the servqual Front Office, servqual Housekeeping and servqual Food and
Beverage effect on customer satisfaction or guests staying at LPP Garden Hotel Yogyakarta. Samples
taken in this study is 75 respondents randomly drawn from guests staying at LPP Garden Hotel.
Analysis of the data in this study is Inferential analysis conducted based on the test results of
structural models. From the analysis of the coefficient of determination (R ²), note that guest
satisfaction influenced by servqual Front Office, Housekeeping and servqual Food and Beverage
amounted to 51.30%, and the remaining 48.70% influenced by other factors not included in the model,
whereas the coefficient parameter servqual Front Office, Housekeeping and servqual Food and
Beverage simultaneously affect the satisfaction that is equal to 0.494, meaning that the higher the
coefficient parameter close to the higher guest satisfaction. The t- test based on statistics showing that
servqual Front Office, servqual Housekeeping and servqual Food and Beverage simultaneously
significantly affect satisfaction where t-statistic 4.391> t-table 1.66, its mean that Hypothesis is
accepted.
Keyword: Servqual, Satisfaction, loyalty

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran front office, housekeeping dan food beverage terhadap
loyalitas tamu melalui kepuasan di LPP Garden Hotel Yogyakarta. Sampel penelitian berjumlah 75
responden yang diambil secara acak dari tamu yang tinggal di LPP Garden Hotel. Analisis data
penelitian menggunakan analisis inferensial berdasarkan pada hasil uji struktural model. Berdasarkan
hasil analisis koefisien determinan (R2)menunjukkan bahwa kepuasan tamu dipengaruhi oleh peran
front office, housekeeping dan food beverage sebesar 51,30% dan sisanya 48.70% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak termasuk dalam model, dimana koefisien parameter peran Front Office,
Housekeeping dan Food and Beverage secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan sebesar 0,494
yang berarti bahwa tingginya koefisien parameter erat dengan tingginya kepuasan tamu. Berdasarkan
uji-t statistik menunjukkan bahwa peran Front Office, Housekeeping and Food and Beverage secara
bersama-sama berpengaruh signifikan dimana uji-t statistik 4,391> uji tabel sebesar 1,66 yang berarti
hipotesis diterima.
Kata Kunci: Pelayanan, kepuasan, loyalitas
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PENDAHULUAN
Dewasa ini dapat dilihat begitu
banyaknya pembangunan hotel diberbagai
kota di Indonesia termasuk di Yogyakarta.
Hal ini tidak lepas karena permintaan pasar
yang terus semakin meningkat terhadap
kebutuhan akan hotel yang nyaman dan
representative. Mungkin fungsi hotel bagi
beberapa orang dianggap kurang penting,
namun bagi mereka yang memiliki
aktivitas
bisnis
yang
padat
dan
mengharuskan mereka pergi dari satu kota
ke kota lain untuk berbisnis hal ini tentu
saja sangat penting, karena mereka
membutuhkan tempat istirahat yang
nyaman sebelum kembali menjalankan
bisnisnya. Hotel tidak hanya berfungsi
sebagai tempat beristirahat, tapi juga dapat
berfungsi sebagai tempat rapat, pertemuan,
acara ulang tahun maupun acara
pernikahan.
Maraknya
pembangunan
hotel
menjadi pertanda semakin ketatnya
persaingan
diindustri
perhotelan.
Pengusaha hotel dituntut untuk berlombalomba dalam menarik minat konsumen
untuk menginap atau menggunakan
fasilitas hotel mereka. Banyak cara yang
dilakukan untuk menarik minat kosumen
diantaranya dengan melakukan promosi,
diskon, memasang iklan dan sebagainya.
Salah satu cara yang digunakan adalah
dengan memberikan pelayanan yang
terbaik bagi konsumen. Pada dasarnya
tujuan dari industry jasa adalah untuk
memberikan kepuasan kepada konsumen
melalui pelayanan yang baik 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 dimata
para konsumen. Pelayanan yang kurang
memuaskan
akan
menyebabkan
berkurangnya konsumen atau bahkan
hilang karena konsumen beralih ke jasa
layanan lain yang memiliki pelayanan
yang lebih baik.
LPP Garden Hotel sebagai salah satu
hotel bintang tiga yang berada di Sleman
Yogyakarta selalu meningkatkan kualitas

pelayanannya
untuk
selalu
bisa
memuaskan para tamu atau konsumen. Hal
ini tidak lepas dari hadirnya hotel-hotel
berbintang lain yang semakin meramaikan
persaingan dalam industry perhotelan.
Munculnya hotel-hotel baru tersebut
membuat LPP Garden Hotel harus terus
berbenah
diri
untuk
tetap
bisa
mempertahankan pelanggannya agar tidak
lari ke hotel lain. Keadaan seperti itu tentu
saja akan membawa dampak terhadap
dunia perhotelan di Yogyakarta, bila hal
tersebut berkembang dengan baik maka
persaingan tersebut akan memiliki
pengaruh positif terhadap perekonomian
kota Yogyakarta.
Industri perhotelan menjadi sangat
penting mengingat kebutuhan terhadap
hotel bagi wisatawan maupun pebisnis
yang tengah melakukan bisnis di
Yogyakarta,
hal
ini
mendorong
meningkatnya pertumbuhan pembangunan
hotel di Yogyakarta. Selain itu masyarakat
juga akan merasakan dampak yang
ditimbulkan dari persaingan tersebut.
Masyarakat akan dihadapkan pada pilihan
yang sulit dalam mengambil keputusan
untuk memilih hotel, karena tiap hotel
akan berusaha memberikan yang terbaik
kepada konsumennya. Hal ini membuat
para manajer hotel berlomba-lomba
mencari inovasi yang baru yaitu
bagaimana cara memberikan pelayanan
terbaik kepada konsumen sehingga dapat
memberikan kesan yang positif dimata
konsumen serta dapat menjadi media
promosi yang efektif melalui konsumen
tersebut.
Suatu hotel sebagai usaha pelayanan
jasa
akomodasi
bertujuan
untuk
mendapatkan keuntungan maksimal yang
berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan
itu maka hotel harus berusaha agar selalu
dapat memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada tamu, sehingga kalau
tamu-tamu
merasa
puas
terhadap
pelayanannya diharapkan akan menjadi
tamu yang loyal terhadap hotel. Pelayanan
yang disediakan dalam hotel berupa
penginapan,
makan,
minum,
serta
pelayanan lainnya harus disajikan sebaik94
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baiknya kepada tamu, sehingga tamu
merasa bahwa tinggal di hotel seperti
tinggal di rumahnya sendiri, kepuasan
tamu menjadi ukuran keberhasilan hotel
dalam mencapai tujuannya dan diharapkan
akan menjadi tamu langganan (Repeat
Patronage)dan bahkan diharapkan menjadi
tamu yang loyal terhadap hotel, tamu-tamu
yang seperti inilah yang akan menjadi
pemasar yang gratis dan effektif , karena
mereka tentu akan menginformasikan
kepada teman atau kenalannya terhadap
pelayanan yang diterima pada saat
menginap di hotel. Berdasarkan kondisi
tersebut maka muncul isu menarik yang
perlu diungkap dari fenomena diatas yaitu
apakah peran Servqual Front Office,
Servqual Housekeeping
dan Servqual
Food and Beverage terhadap loyalitas
tamu melalui kepuasan pada LPP Garden
Hotel Yogyakarta.
TINJAUAN PUSTAKA
Servqual Front Office
Front Office adalah salah satu bagian dari
hotel yang tugas pokoknya mulai
menerima pemesanan kamar, menyambut
kedatangan,
mengakomodasikan
dan
memberikan berbagai macam informasi
sampai tamu check out (Ni Wayan
Suwithi, 2010).
Servqual Housekeeping
Housekeeping adalah salah satu bagian
dari
hotel
yang bertanggungjawab
mengatur atau menata peralatan, menjaga
kebersihan dan kenyamanan, memperbaiki
kerusakan dan dekorasi agar hotel tersebut
tampak rapi, bersih, menarik, aman dan
menyenangkan bagi penghuninya (Martin
&Thomas, 1992).
Servqual Food and Beverage
Food and Beverage Adalah serangkaian
tindakan dalam memenuhi kebutuhan
makan dan minum yang meliputi
pengolahan, kualitas dan rasa serta cara
penyajian dalam menciptakan kepuasan
konsumen (Chris Ashton, 1996).

Kepuasan
Kepuasan merupakan hasil yang dirasakan
oleh konsumen dari hasil kinerja
perusahaan sesuai dengan harapannya,
konsumen merasa puas jika harapannya
terpenuhi, dan amat puas jika harapannya
terlampaui (Kotler, 2003 p.61).
Loyalitas
Adalah
kesetiaan
konsumen
yang
dipresentasikan dalam pembelian yang
konsisten terhadap produk atau jasa
sepanjang waktu (langganan) dan ada
sikap yang baik dalam merekomendasikan
orang lain untuk membeli produk atau jasa
(Taylor, Celuck dan Goodwin, 1999: 218).
Hipotesis
H1: Servqual Front Office berpengaruh
terhadap Kepuasan
H2: Servqual Housekeeping berpengaruh
terhadap Kepuasan
H3: Servqual Food and beverage
berpengaruh terhadap Kepuasan
H4: Servqual Front Office berpengaruh
terhadap Loyalitas
H5: Servqual Housekeeping berpengaruh
terhadap Loyalitas
H6: Servqual Food and beverage
berpengaruh terhadap Loyalitas
H7: Servqual Front Office, Housekeeping
dan Food and beverage secara
simultan berpengaruh terhadap
Kepuasan
H8: Servqual Front Office, Housekeeping
dan Food and beverage secara
simultan berpengaruh terhadap
loyalitas
H9: Kepuasan berpengaruh terhadap
Loyalitas
METODE PENELITIAN
Sampel Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti akan
menggunakan tehnik pengambilan sampel
Random Sampling. Sampel Random
Sampling dapat diartikan sebagai teknik
pengambilan sampel berdasarkan penilaian
bahwa semua elemen populasi mempunyai
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probabilitas yang sama untuk terpilih
sebagai sampel.
Dalam penelitian ini peneliti akan
mengambil sampel dari tamu yang
menginap di LPP Garden Hotel Sleman
Yogyakarta. Jumlah sampel ditentukan
berdasar pendapat dari Hair et.al (1998)
bahwa besarnya sampel penelitian yang
ideal adalah 15 kali jumlah variabel
sehingga jumlah sampelnya adalah 15 x 5
sama dengan 75 sampel.
Metode pengumpulan data
Metode
pengumpulan
data
dalam
penelitian
ini
dilakukan
dengan
menggunakan kuesioner yaitu dengan
memberikan daftar pertanyaan kepada
responden dengan harapan mereka akan
memberikan respon atas daftar pertanyaan
tersebut.
Daftar
pertanyaan
dalam
kuesioner menggunakan skala Likert yaitu
skala 1- 5 untuk mewakili pendapat dari
responden.
Nilai dari skala tersebut adalah:
1. Sangat Setuju (SS) nilai
:5
2. Setuju (S)
nilai
:4
3. Netral
nilai
:3
4. Tidak Setuju (TS) nilai
:2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) nilai : 1
Data primer yang diperoleh melalui
penyebaran kuesioner kepada tamu yang
menginap di LPP Garden Hotel Sleman
akan diolah dengan menggunakan progam
SPSS. Sebelum data diolah akan dilakukan
uji validitas dan reliabilitas.
Alat analisis data
Dalam penelitian ini analisis yang
dilakukan dengan menggunakan metode
analisis deskriptif dan metode analisis
inferensial.
Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif adalah statistik
yang digunakan untuk menganalisa data
dengan
cara
mendiskripsikan
atau
menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk
digeneralisasikan.
a. Variabel Servqual Front Office.

Merupakan instrumen penelitian
dalam bentuk pernyataan positif yang
sering digunakan dengan memakai skala
Likert. Memiliki 10 pernyataan dengan
skor 1 sampai 5. Dengan demikian skor
total minimal adalah 10 dan total skor
maksimal adalah 50, maka Intervalnya
adalah:
Int 

S

max
n

  S min

K
i 1



i

50  10
8
5
Tabel 1.Keterangan interval skor :

Kategori

Interval
10 – 18
>18 – 26
>26 – 34
>34 – 42
>42 – 50

Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Kadang-kadang
Setuju
Sangat setuju

b. Variabel Servqual Housekeeping
Merupakan instrumen penelitian
dalam bentuk pernyataan positif yang
sering digunakan dengan memakai
skala Likert. Memiliki 8 pernyataan
dengan skor 1 sampai 5. Dengan
demikian skor total minimal adalah 8
dan total skor maksimal adalah 40 ,
maka Intervalnya adalah:
Int 

S

max
n

  S min

K
i 1



i

40  8
 6,4
5

Tabel 2. Keterangan interval skor:

Kategori
Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Kadang-kadang
Setuju
Sangat setuju

Interval
8 – 14,4
> 14,4 – 20.8
> 20,8 – 27,2
> 27,2 – 33,6
> 33,6 – 40
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c.

Variabel Servqual Food and beverage
Merupakan instrumen penelitian
dalam bentuk pernyataan positif yang
sering digunakan dengan memakai
skala Likert memiliki 6 pernyataan
dengan skor 1 sampai 5. Dengan
demikian skor total minimal adalah 6
dan total skor maksimal adalah 30,
maka Intervalnya adalah:
 Smax   Smin
Int 
n
 Ki
i 1

30  6

 4,8
5
Tabel 3. Keterangan interval skor:

Kategori
Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Kadang-kadang
Setuju
Sangat setuju

Interval
6 – 10,8
>10,8 – 15,6
>15,6 – 20,4
>20,4 – 25,2
>25,2 – 30

d. Variabel Kepuasan
Merupakan instrumen penelitian
dalam bentuk pernyataan positif yang
sering digunakan dengan memakai
skala Likert. Memiliki 8 pernyataan
dengan skor 1 sampai 5. Dengan
demikian skor total minimal adalah 6
dan total skor maksimal adalah 30,
maka Intervalnya adalah:
Int 

S

max
n

  S min

K
i 1



i

30  6
 4,8
5

Tabel 4. Keterangan interval skor
Kategori
Interval
Sangat tidak setuju
6 – 10,8
Tidak setuju
>10,8 – 15,6
Kadang-kadang
>15,6 – 20,4
Setuju
>20,4 – 25,2
Sangat setuju
>25,2 – 30

e. Variabel Loyalitas
Merupakan instrumen penelitian
dalam bentuk pernyataan positif yang
sering digunakan dengan memakai

skala Likert. Memiliki 8 pernyataan
dengan skor 1 sampai 5. Dengan
demikian skor total minimal adalah 6
dan total skor maksimal adalah 30,
maka Intervalnya adalah sebagai
berikut:
Int 

S

max
n

  S min

K
i 1



i

30  6
 4,8
5

Tabel 5. Keterangan interval skor:

Kategori
Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Kadang-kadang
Setuju
Sangat setuju

Interval
6 – 10,8
>10,8 – 15,6
>15,6 – 20,4
>20,4 – 25,2
>25,2 – 30

Analisis Inferensial
Analisis inferensial adalah teknik
statistik
yang
digunakan
untuk
menganalisis data sampel dan hasilnya
digeneralisasikan untuk populasi. Adapun
untuk
kepentingan
penelitian
ini
menggunakan
Structural
Equation
Modeling (SEM) dengan alat analisis
Patial Least Square (PLS), yaitu SEM
berbasis variance dengan software
SmartPLS 2.0
Tahapan pengujian menggunakan PLS
dilakukan melalui outer model dan inner
model, sebagai berikut:
a. Outer Model
Outer model atau measurement model
adalah uji indikator terhadap variabel
konstruknya.
Dari uji indikator ini
diperoleh output validitas dan realibilitas
model yang diukur dengan kriteria
validitas:
Convergent
Validity,
Discriminant Validity, dan Composite
Reliability.
1) Convergent Validity, dan Discriminat
Validity
Convergent Validity dari measurement
model dengan indikator reflektif dapat
dilihat dari korelasi antara skor
indikator dengan skor konstruknya.
Indikator individu dianggap valid jika
memiliki nilai korelasi di atas 0,50 (dari
output outer loading ditunjukan pada
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kolom original sampel). Apabila ada
indikator yang tidak memenuhi syarat
ini maka harus dibuang. Selanjutnya
dilakukan pengukuran discriminant
validity indikator reflektif yang dapat
dilihat pada cross loading antara
indikator dengan konstruknya. Indikator
dinyatakan valid jika hubungan
indikator dengan konstruknya lebih
tinggi
dibandingkan
dengan
hubungannya dengan konstruk yang
lain.
2). Composite Reliability
Konstruk dinyatakan reliabel apabila
composite reliability memiliki nilai diatas
0,70.
b. Inner Model
Inner Model disebut juga dengan inner
relation
atau
structural
model,
menggambarkan hubungan antar variabel
laten berdasarkan pada substantive theory.
Model persamaannya dapat dituliskan
seperti dibawah ini.
η = β0 + βη + гξ + ζ
Dimana:
η = vector endogen (dependen) variabel
laten
ξ = vector exogen (independen) variabel
laten
ζ = vector residual
Oleh karena PLS didesain untuk model
recursive, maka hubungan antar variabel
laten dapat dispesifikasikan sebagai
berikut:
ηj = ∑iβji ηi + ∑i γjbξb + ζj
Dimana:
βji dan γjb adalah koefisien jalur yang
menghubungan predictor endogen dan
variabel laten exogen ξb dan ηi sepanjang
range indeks I dan b. Sedangkan ζj adalah
inner residual variabel.
Inner model merupakan pengujian
terhadap model structural dilakukan
dengan melihat nilai R-square sebagai uji
goodness of fit model. Selain itu juga
dilakukan uji signifikansi pengaruh antar
konstruk dengan melihat nilai koefisien

parameter dan
statistiknya.

nilai

signifikansi

t-

c.

Kriteria Penilaian PLS
Sebagai tambahan penjelasan dari
penggunaan PLS ini, disampaikan kriteria
penilaian model PLS sebagaimana
diajukan oleh Chin (1998) dalam Ghozali
(2008) seperti tabel berikut ini.
Tabel 6. Kriteria Penilaian PLS

NO
1
a.
b.
c.

2

KRITERIA

PENJELASAN

Evaluasi Model
Pengukuran
Convergent
Validity
Discriminant
Validity
Composite
Reliability

a. Nilai
loading
factor
harus
diatas 0,50
b. Setiap indikator
memiliki loading
lebih
tinggi
terhadap
konstruknya
dibandingkan
dengan konstruk
yang lainnya.
c. Composite
reliability nilai
harus diatas 0,60

Evaluasi Model a. Hasil R2 < 0,05
Struktural
mengindikasikan
a.R2 untuk
bahwa
model
variabel latent
“Signifikan”
endogen
b. Nilai
estimasi
Estimasi
untuk hubungan
oefisien jalur
jalur
dalam
model struktural
harus signifikan,
yang
dapat
diperoleh dengan
prosedur
bootstrapping.

HASIL
PENELITIAN
PEMBAHASAN

DAN

Analisis Diskriptif
Berdasarkan kuesioner yang telah
terkumpul dari responden yang berupa
tanggapan, kemudian dianalisis untuk
mengetahui hasil penilaian terhadap
Servqual Front Office, Housekeeping,
Food and Beverage, Kepuasan dan
Loyalitas. Analisis ini dilakukan untuk
memperoleh gambaran mengenai sifat
obyek dari data tersebut yaitu:
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UPAJIWA DEWANTARA VOL. 1 NO. 2 DESEMBER 2017

1. Servqual Front Office
Nilai skor tertinggi adalah 50, sedangkan
nilai skor terendah adalah 10 dengan
Interval = (50 – 10)/5 = 8
Tabel 7. Hasil penilaian variabel Servqual
Front Office (X1)
Interval
10 – 18
>18 – 26
>26 – 34
>34 – 42
>42 – 50

Kategori
Sangat
tidak
Setuju
Tidak Setuju
Kadang Setuju
Setuju
Sangat Setuju

Frek.
0

%
0

0
3
17
10

0
10
56,7
33,3

Sumber: Data primer diolah 2015

Dari tabel 7 terlihat bahwa bagian
terbesar dari responden yang menjawab
setuju berjumlah 17 (56,7%), hal ini
mempersepsikan bahwa servqual Front
Office baik, dan 10 (33,3%) dari responden
menyatakan sangat setuju, artinya bahwa
servqual Front Office sangat baik.
Tabel 8. Gambaran rinci jawaban responden
tentang Servqual Front Office(X1)

responden (16%) yang menyatakan kurang
setuju, serta pernyataan nomor 5 dan 9
yaitu masalah proses check in dan layanan
porter masih terdapat masing-masing 3
responden (10%) yang kurang setuju, hal
ini menunjukkan bahwa servqual Front
Office masih cukup baik.
2. Servqual Housekeeping
Nilai skor tertinggi adalah 40, sedangkan
nilai skor terendah adalah 8 dengan
interval {(40-8)/5} = 6,4.
Tabel 9. Hasil penilaian variabel Servqual
Housekeeping (X2)
Interval
8 – 14,4
>14,4 – 20,8
>20,8 – 27,2
>27,2 – 33,6
>33,6 – 40

Kategori
Sangat
tidak
Setuju
Tidak Setuju
Kadang Setuju
Setuju
Sangat Setuju

Frek
0
0
1
16
13

%
0
0
3,4
53,3
43,3

Sumber: Data primer diolah 2015

Dari tabel 9 terlihat bahwa bagian
terbesar dari responden yang menjawab
setuju berjumlah 16 (53,3%), hal ini
mempersepsikan
bahwa
servqual
Housekeeping baik dan 13 (43,3%) dari
responden menyatakan sangat setuju,
artinya bahwa servqual Housekeeping
sangat baik.
Tabel 10. Jawaban rinci responden tentang
variabel Servqual Housekeeping (X2)

Data primer diolah 2015
Dari tabel diatas menunjukkan
bahwa dari 10 pernyataan yang diajukan
sebagian besar setuju dan sangat setuju,
sedangkan untuk pernyataan nomor 3 yaitu
mengenai keramahan dan kesopanan masih
ada 4 responden (13.3%) yang kurang
setuju, dan pernyataan nomor 7 yaitu
mengenai informasi masih terdapat 5

Dari tabel 10 tersebut diatas
menunjukkan bahwa dari 8 pernyataan
yang diajukan sebagian besar setuju dan
sangat setuju, sedang untuk pernyataan
nomor 4 dan nomor 8 masih terdapat
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masing-masing responden yang kurang
setuju (13,3%) dan pernyataan nomor 3
yaitu mengenai kerapihan kamar tidur
tertinggi yaitu mencapai 20 responden
(66,70%) ini menunjukkan bahwa servqual
Housekeeping baik.
3. Servqual Food and Beverage
Nilai skor tertinggi adalah 30, sedangkan
nilai skor terendah adalah 6 dengan
interval = (30 – 6)/5 = 4,8
Tabel 11. Hasil penilaian variabel Servqual
Food and Beverage (X3)

Interval

Kategori

Frek

%

6 – 10,8
>10,8– 15,6
>15,6– 20,4
>20,4– 25,2
>25,2 – 30

STS
TS
KS
S
SS

0
0
1
20
9

0
0
3,3
66,7
30

berjumlah 25 responden atau 83,3%,
sedang untuk pernyataan nomor 3 atau
kebersihan dan desain masih terdapat 2
responden (6,7%) ini menunjukkan bahwa
servqual Food and Beverage baik
4. Variabel Kepuasan
Nilai skor tertinggi adalah 30, sedangkan
nilai skor terendah adalah 6 dengan
Interval = (30 – 6)/5 = 4,8
Tabel 13. Hasil penilaian variabel Kepuasan
(Y1)

Interval
6 – 10,8
>10,8–15,6
>15,6–20,4
>20,4–25,2
>25,2–30

Kategori
STS
TS
KS
S
SS

Frek.
0
0
1
18
11

%
0
0
3,3
60
36,7

Data primer diolah 2015

Data primer diolah 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa
bagian terbesar dari responden yang
menjawab setuju berjumlah 20 (66,7%),
hal ini mempersepsikan bahwa servqual
Food and Beverage baik, dan 9 (30%) dari
responden menyatakan sangat setuju,
artinya bahwa servqual Food and
Beverage sangat baik.
Tabel 12. Gambaran rinci jawaban responden
tentang variabel Servqua Food and Beverage
(X3)

Dari tabel 13 terlihat bahwa bagian
terbesar dari responden yang menjawab
setuju berjumlah 18 (60%), hal ini
mempersepsikan bahwa sebagian besar
dari responden merasa puas atas servqual
Front Office, servqual Housekeeping
maupun servqual Food and Beverage, dan
10 (33,3%) dari responden menyatakan
sangat setuju, artinya responden merasa
sangat puas terhadap servqual Front
Office, servqual Housekeeping mupun
servqual Food and Beverage.
Tabel 14. Gambaran rinci jawaban responden
tentang variabel Kepuasan (Y1)

Data primer diolah 2015

Dari tabel 7 tersebut diatas
menunjukkan bahwa dari 6 pertanyaan
yang diajukan menunjukkan bahwa
penilaian tertinggi yaitu pernyataan nomor
4 yaitu mengenai fariasi dan kelengkapan
menu jumlah responden yang setuju

Data primer diolah 2015

Dari
tabel
tersebut
diatas
menunjukkan bahwa dari 6 pernyataan
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yang diajukan sebagian besar setuju dan
sangat setuju, dimana untuk pernyataan
nomor 5 atau servqual Front Office,
servqual Housekeeping dan servqual Food
and Beverage ini menunjukkan bahwa
sebagian besar tamu yang berkunjung
merasa puas atas layanannya yaitu
mencapai
23
responden
(76,7%),
sedangkan untuk pernyataan nomor 4 atau
layanan Housekeeping masih terdapat 5
responden yang merasa kurang setuju
(16,7%), artinya masih ada beberapa yang
kurang puas atas layanannya.
5. Variabel Loyalitas
Nilai skor tertinggi adalah 30, sedangkan
nilai skor terendah adalah 6 dengan
Interval = (30 – 6)/5 = 4,8.
Tabel 15. Hasil penilaian variabel Loyalitas
(Y2)

Interval
6 – 10,8
>10,8–15,6
>15,6–20,4
>20,4–25,2
>25,2–30

Kategori
STS
TS
KS
S
SS

Frek
0
0
1
14
15

%
0
0
3,3
46,7
50

Data primer diolah 2015

Dari table 10. terlihat bahwa bagian
terbesar dari responden yang menjawab
sangat setuju berjumlah 15 (50%), hal ini
mempersepsikan bahwa sebagian besar
dari responden merasa sangat loyal
terhadap hotel, dan 14 (46,7%) dari
responden menyatakan setuju, artinya
responden loyal terhadap hotel.

Tabel 16. Gambaran rinci jawaban
responden tentang variabel Loyalitas (Y2)

Data primer diolah 2015

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan
bahwa dari 6 pernyataan yang diajukan
sebagian besar setuju dan sangat setuju,
contoh seperti pernyataan nomor 6 dimana
jumlah responden yang setuju berjumlah
23
responden
(76,7%),
sedangkan
pernyataan nomor 4 atau agar tamu bisa
menggunakan fasilitas ruangan dihotel
LPP Garden masih terdapat 5 responden
(16,7%) yang kurang setuju dengan
pernyataan ini, oleh karena itu dari pihak
hotel harus mengevaluasi kembali sarana
dan prasarana ruangan yang disewakan,
tapi walaupun demikian masih lebih
banyak responden yang setuju mengenai
vasilitas ini, hal ini menunjukkan bahwa
sebagian besar tamu yang berkunjung akan
loyal terhadap LPP Garden Hotel.
B. Analisis Inferensial
1. Uji Indikator
Model pengujian ini mengkhususkan
hubungan antara bahwa latennya. Model
pengujian (Measurement Model) Outer
model: variabel laten dengan indikatorindikatornya atau dapat dikatakan auter
model diartikan bagaimana setiap indikator
berhubungan dengan variabel.
Uji indikator penelitian ini meliputi
Convergent
Validity,
Discriminant
Validity dan Composite Reliability. Tujuan
pengujian ini adalah untuk mengukur
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sejauh mana tingkat validitas dan
reliabilitas suatu instrument penelitian.
a. Convergent Validity
Yaitu dengan membandingkan nilai
outer model (Loading Factor) dengan nilai
kritis 0.50. Jika loading factor >0.50 maka
butir instrument dinyatakan valid, dan
sebaliknya jika loading factor nilainya <
0.50 maka dinyatakan gugur. Hasil
Convergent Validity dapat ditunjukkan
pada table berikut:
Tabel 17. Results For Outer Loading
(Convergent Validity)

Tabel 18. Discriminant Validity

Sumber: Calculated Model, Kelompok PLS Output,
Tabel Outer Loading

Semua indikator valid karena nilai
loading dengan
variabel
induknya
semuanya loyal terhadap variabel laten
(Gendro, 2011).
c. Composite Reliability

Gambar 1 Model Uji Indikator

Tabel 19. Composite Reliability
Composite
Reliability
Kepuasan
0.961
Loyalitas
0.980
Servqual FB
0.971
Servqual FO
0.938
Servqual HK
0.960
Sumber: Calculated model, Kelompok
Goodness of Fit.

Sumber variabel laten dinyatakan
reliabel
karena
nilai
composite
reliability bernilai diatas 0.70 (Ghozali,
2008).
2. Uji Hipotesis
Pengujian Inner Model Hipotesis statistik
untuk inner model yaitu variabel laten
eksogen terhadap endogen.
Sumber: Calculated Model, Kelompok PLS Output,
Tabel Outer Loading.

Semua indikator valid karena nilai
loading dengan
variabel
induknya
semuanya loyal terhadap variabel laten
(Gendro, 2011).
b. Discriminant Validity
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Gambar 2. Model Bootstraping

Pembahasan
H1. Servqual Front Office Terhadap
Kepuasan
Besaran P.Value Servqual Front Office
terhadap kepuasan sebesar 0,270, artinya
tidak terbukti kalau servqual Front Office
berpengaruh terhadap kepuasan karena
p.value lebih tinggi dari 0,05, dalam hal ini
disebabkan karena pernyataan nomor 3
yaitu mengenai keramahan dan kesopanan
masih ada 4 responden (13.3%) yang
kurang setuju, dan pernyataan nomor 7
yaitu mengenai informasi masih terdapat 5
responden (16%) yang menyatakan kurang
setuju, serta pernyataan nomor 5 dan 9
yaitu masalah proses check in dan layanan
porter masih terdapat masing-masing 3
responden (10%) yang kurang setuju.
H2. Servqual Housekeeping Terhadap
Kepuasan
Besaran P.Value Servqual Housekeeping
terhadap kepuasan sebesar 0,077, artinya
tidak terbukti kalau servqual Housekeeping
berpengaruh terhadap kepuasan karena
p.value lebih tinggi dari 0,05, dalam hal ini
disebabkan karena pernyataan nomor 2
yaitu mengenai kebersihan kamar mandi
masih ada 2 responden (6,7%) yang kurang
setuju, dan pernyataan nomor 4 dan nomor
8 yaitu mengenai kerapihan kamar tidur
dan safety deposit box
masih terdapat
masing-masing 4 responden (13,3%) yang
menyatakan kurang setuju.
H3. Servqual Food
Terhadap Kepuasan

and

Beverage

Besaran P.Value Servqual Food and
Beverage terhadap kepuasan sebesar 0,005,
artinya terbukti kalau servqual Food and
Beverage berpengaruh terhadap kepuasan
karena p.value lebih rendah dari 0,05,
walaupun masih terdapat 2 atau 6,7 %
jawaban dari responden yang kurang setuju
yaitu
pernyataan nomor 3 mengenai
tampilan menu, dan pernyataan nomor 5
yaitu lokasi restoran masih terdapat 1
responden (3,3%) yang kurang setuju.
H4. Servqual Front Office Terhadap
Loyalitas
Besaran P. Value Servqual Front Office
terhadap loyalitas sebesar 0,557, artinya
tidak terbukti kalau servqual Front Office
berpengaruh terhadap loyalitas karena
p.value lebih tinggi dari 0,05, dalam hal ini
disebabkan karena pernyataan nomor 2
yaitu mengenai perasaan tinggal seperti
dirumah sendiri masih ada 1 responden
(3,3%) yang kurang setuju, dan pernyataan
nomor 4 tentang usulan menggunakan
ruang pertemuan masih terdapat 5
responden (16,7%) yang menyatakan
kurang setuju.
H5. Servqual Housekeeping Terhadap
Loyalitas
Besaran P.Value Servqual Housekeeping
terhadap loyalitas sebesar 0,105, artinya
tidak terbukti kalau servqual Housekeeping
berpengaruh terhadap loyalitas karena
p.value lebih tinggi dari 0,05 dalam hal ini
disebabkan karena pernyataan nomor 2
yaitu mengenai perasaan tinggal seperti
dirumah sendiri masih ada 1 responden
(3,3%) yang kurang setuju, dan pernyataan
nomor 4 tentang usulan menggunakan
ruang pertemuan masih terdapat 5
responden (16,7%) yang menyatakan
kurang setuju.
H6. Servqual Food and Beverage
Terhadap Loyalitas
Besaran P.Value Servqual Food and
Beverage
terhadap loyalitas sebesar
0,096, artinya tidak terbukti kalau servqual
Food and Beverage berpengaruh terhadap
loyalitas karena p.value lebih tinggi dari
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0,05, dalam hal ini disebabkan karena
pernyataan nomor 2 yaitu mengenai
perasaan tinggal seperti dirumah sendiri
masih ada 1 responden (3,3%) yang kurang
setuju, dan pernyataan nomor 4 tentang
usulan menggunakan ruang pertemuan
masih terdapat 5 responden (16,7%) yang
kurang setuju.
H7. Servqual Front Office, Servqual
Housekeeping dan Servqual Food and
Beverage Secara Simultan Terhadap
Kepuasan
Besaran P.Value Servqual Front Office,
servqual Housekeeping dan servqual Food
and Beverage secara simultan terhadap
kepuasan sebesar 0,000, artinya terbukti
kalau Servqual Front Office, servqual
Housekeeping dan servqual Food and
Beverage secara simultan berpengaruh
terhadap kepuasan karena p.value lebih
rendah dari 0,05.

1.

2.

3.

4.
H8. Servqual Front Office, Servqual
Housekeeping Dan Servqual Food and
Beverage Secara Simultan Terhadap
Loyalitas
Besaran P.Value Servqual Front Office,
servqual Housekeeping dan servqual Food
and Beverage secara simultan terhadap
loyalitas sebesar 0,000, artinya terbukti
kalau Servqual Front Office , servqual
Housekeeping dan servqual Food and
Beverage secara simultan berpengaruh
terhadap loyalitas karena p.value lebih
rendah dari 0,05.
H9. Kepuasan Terhadap Loyalitas
Besaran P.Value kepuasan
terhadap
loyalitas sebesar 0,000, artinya terbukti
kalau kepuasan berpengaruh terhadap
loyalitas karena p.value lebih rendah dari
0,05.
SIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian
mengenai:
Peran
Front
Office,
Housekeeping, Food and Beverage
terhadap Loyalitas melalui Kepuasan
“Study Kasus Servqual Pada LPP Garden

5.

6.

7.

Hotel Yogyakarta “dapat disimpulkan
sebagai berikut:
Servqual Front Office tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen atau kepuasan
dimana ditunjukkan bahwa t-statistik<ttabel yaitu 1,105<1,66, sehingga dapat
disimpulkan bahwa servqual Front Office
terbukti tidak mempunyai pengaruh
terhadap kepuasan.
Servqual
Housekeeping
berpengaruh
terhadap variabel dependen atau kepuasan
dimana ditunjukkan bahwa t-statistik>ttabel yaitu 1,773>1,66, hal ini terbukti
bahwa
servqual
Housekeeping
berpengaruh terhadap kepuasan walaupun
tidak signifikan.
Servqual Food and Beverage berpengaruh
terhadap variabel dependen atau kepuasan
dimana ditunjukkan bahwa t-statistik>ttabel yaitu 2,794>1,66, sehingga terbukti
bahwa servqual Food and Beverage
berpengaruh terhadap kepuasan.
Servqual Front Office tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen atau Loyalitas
dimana ditunjukkan bahwa t-statistik<ttabel yaitu 0,588<1,66, artinya bahwa
servqual Front Office terbukti tidak
berpengaruh terhadap Loyalitas.
Servqual Housekeeping tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen atau Loyalitas
dimana ditunjukkan bahwa t-statistik<ttabel yaitu 1,425>1,66, dapat disimpulkan
bahwa servqual Housekeeping terbukti
tidak berpengaruh terhadap Loyalitas
Servqual Food and Beverage berpengaruh
terhadap variabel dependen atau Loyalitas
dimana ditunjukkan bahwa t-statistik>ttabel yaitu 1,669>1,66, dalam servqual
Food and Beverage terbukti berpengaruh
terhadap Loyalitas walaupun tidak
signifikan.
Servqual
Front
Office,
servqual
Housekeeping, servqual
Food
and
Beverage secara simultan berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel
dependen
atau
kepuasan
dimana
ditunjukkan bahwa t-statistik>t-tabel yaitu
4,391>1,66, sehingga terbukti bahwa
secara simultan berpengaruh terhadap
kepuasan.
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8. Servqual
Front
Office,
servqual
Housekeeping, servqual
Food and
Beverage secara simultan berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel
Loyalitas dimana ditunjukkan bahwa tstatistik>t-tabel yaitu 8,867>1,66, sehingga
terbukti bahwa servqual secara simultan
berpengaruh terhadap loyalitas
9. Variabel dependen kepuasan berpengaruh
terhadap Loyalitas yang mana ditunjukkan
bahwa t-statistik > t-tabel yaitu
4,238>1,66, variabel dependen kepuasan
terbukti berpengaruh terhadap loyalitas.
DAFTAR PUSTAKA

partial Least Square edisi 2 Semarang,
Badan
penerbit
Universitas
Diponegoro.
Hurst, Resemary, (1983). Housekeeping
Management for Hotel and Residential
Establishment. London.
Kartodinoto, Sunaryo, (2012). Manajemen
Perhotelan & Pariwisata SMK,
Panitia Sertifikasi Guru Rayon 110
UPI.
Kasanava, Michael & Richard M. Brooks
(1995). Front Office Procedure, forth
edition, Educational Institute, AHMA.

Allen, David, (1983). Accomodation and
Cleaning
Service
Cheetenham:
Stanley Thornes publisher.

Kuncoro, (2003). Metode Riset Bisnis &
Ekonomi, Jakarta: Erlangga.

Ashton, Chris, (1996). Food And Beverage
International.

Lillicrap, (1978). Food and Beverage
Service Edward Arnold London.

Bagyono,
(2007).
Pariwisata
dan
Perhotelan,
Penerbit
Alfabeta
Bandung.

Martin, Robert & Thomas Jones, (1992),
Housekeeping Operation New York:
John Willey&son inc.

Bagyono, (2010). Menyiapkan Kamar
Untuk Tamu, Erlangga Jakarta.

Nitsche,
Aleta,
(1990).
Managing
Housekeeping Operation East Lansing
Michigan: AHMA.

Bardi, James, (1990). Hotel Front Ofice
Management Van Nastron Reinhold:
New York, USA.
Bernard, David, (1994). Food and
Beverage Management Second edition
Oxford: The Bath Press Avon.
Chin, W. W. (1998). The Partial Least
Squares Approach for Structural
Equation Modeling, Cleveland Ohio.
Djanuraga, Agung, (1993). Penerimaan
Tamu STP Nusa Dua Bali.
Djarwanto, P. S. (1995). Metodologi
Penelitian bisnis & Manajemen. PT
Ipu Yogyakarta.

Parasurahman, Zeithaml dan Berry.
(1990). Delivery Service Quality. New
York.
Rutherford, Denney. (1990).
Management and operational.

Hotel

Schneider, Modelin & Georgina Tucher,
(1989).
The
Profesional
Housekeeping. New York Van
Nastrod Reinhold Company.
Sekaran, Uma, (1992). Research Methods
for Bisiness. University at Carbondale:
Southern ILLIONIS.
Shahin, Arash, (2010). Service Quality
(Servqual) Iran.

Ghozali, (2008). Structural Equation
Modeling, Metode alternative dengan
105

UPAJIWA DEWANTARA VOL. 1 NO. 2 DESEMBER 2017

Sihite, Richard. (2000). Pengetahuan
Dasar Perhotelan. Penerbit SIC
Surabaya.
Soenarno,
(2006).
Front
Management.
Yogyakarta:
Offset.

Office
Andi

Sugiarto, Endar. (1998). Operasional
Kantor Depan. Jakarta: PT. Gramedia.
Sulastiyono, Agus. (2004). Manajemen
Penyelenggaraan Hotel. Bandung: PT
Alfabeta.
Suwithi, Ni Wayan. (2006). Front Office
Procedure.
Jakarta:
Departemen
Pendidikan Nasional.
Syahnin,
Moehyi.
(1995).
Penyelenggaraan makanan Institusi
dan Jasa Boga. Jakarta: Bharata.
Taylor, Celuck dan Goodwin, (1999:218).
Dalam Jurnal Product & Brand.
Tjiptono, Fandy, (1996). Strategi Bisnis
Manajemen. Yogyakarta: Andi Offset.
Tjiptono, Fandy. (2002). Prinsip-prinsip
Total Quality Service. Yogyakarta
Andi Offset.
Zainal, R, (1995). Kitchen Knowledge and
Food Production H.I.G.N Retal
Executive Chef Hotel Indonesia.

106

