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Abstrak 
Objektif penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat layanan yang diberikan oleh 

University Hotel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan menggunakan model 

SERVQUAL dan performance control matrix. SER VQUAL dan performance control matrix 

digunakan untuk menentukan gap antara harapan dan kenyataan layanan di hotel tersebut yang 

selanjutnya dengan menggunakan performance control matrix akan mengklasifikasikan 

layanan-layanan ke dalam tiga zona yaitu zona excellent, maintain dan improvement. 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner melibatkan pelanggan hotel 

yang pernah menggunakan layanan University Hotel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan 

berusia minimal 20 tahun. Sebanyak 100 pelanggan hotel dipilih secara random sebagai 

target responden yang dianggap mampu mewakili keseluruhan pelanggan University Hotel 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas nilai harapan 

pelanggan lebih tinggi dari nilai kenyataan (persepsi). Adapun analisis dengan performance 

control matrix mengklasifikasikan atribut-atribut kualitas ke dalam tiga zona klasifikasi, 

misalnya atribut yang termasuk ke dalam improvement zone adalah peralatan dan teknologi 

terbaru yang dimiliki hotel, akses internet yang cepat dan kecepatan karyawan hotel dalam 

memberikan pelayanan kepada tamu. Atribut yang berada pada maintain zone berjumlah 18 

buah, diantaranya area parkir yang luas, penampilan karyawan yang rapi dan professional 

serta lingkungan hotel yang aman. Dari hasil analisis tersebut beberapa usulan diberikan 

kepada pihak hotel diantaranya fasilitas hotel harus mulai didukung dengan peralatan dan 

teknologi yang modern dan memenuhi harapan pelanggan. Kemudian terkait akses internet, 

bandwidth perlu ditambah kecepatan aksesnya karena masih lambat. Selain itu, pihak hotel 

perlu membuat SOP agar karyawan dapat memenuhi harapan pelanggan terkait layanan. 

 Kata kunci: industri jasa, performance control matrix, SERVQUAL 

1. PENDAHULUAN 
Ruang lingkup dunia industri baik barang maupun jasa tidak bisa terlepas dari segi kualitas, 

karena kualitas adalah faktor kunci yang akan membawa keberhasilan bisnis, baik itu 

pertumbuhan maupun peningkatan posisi bersaing. Kualitas suatu produk diartikan sebagai 

derajat atau tingkatan di mana produk atau jasa tersebut mampu memuaskan keinginan dari 

konsumen. Suatu perusahaan bila dengan efektif menggunakan kualitas sebagai strategi 

bisnisnya akan mendapatkan peningkatan keuntungan. Konsumen akan memutuskan untuk 

membeli suatu produk dari perusahaan tertentu yang lebih berkualitas dari pada saingan-

saingannya. Dengan demikian, kualitas menjadi faktor dasar keputusan konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk. Kualitas produk yang baik merupakan persyaratan penting bagi 

perusahaan untuk memperkuat daya saing produknya di pasaran. Kemampuan bersaing yang 

tinggi merupakan kunci untuk menentukan perusahaan dapat bertahan dan dapat memenangkan 

persaingan dalam perdagangan bebas. Sehingga perusahaan harus memberikan perhatian khusus 

dalam peningkatan kualitas produknya. 

University Hotel merupakan salah satu sarana yang membuka pelayanan penginapan untuk 

masyarakat. Tidak hanya itu, University Hotel juga merupakan tempat untuk melakukan pertemuan, 

konvensi, kegiatan akademik dan bahkan resepsi pernikahan. Untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh masyarakat luas, maka pihak pengelola perlu 

mengetahui bagaimana tingkat pelayanan yang ada di University Hotel. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian mengenai tindakan-tindakan yang perlu ditempuh dalam rangka memastikan 

pemenuhan kualitas kepada para pelanggan. Untuk mencapai suatu kualitas layanan yang baik 

dipengaruhi oleh external expectation. Perspektif eksternal digunakan untuk memahami apa yang 
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diharapkan terhadap kualitas kepuasan konsumen. Pengukurannya menggunakan model 

SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman et.al. (1988). Model SERVQUAL adalah suatu 

instrumen untuk mengukur kualitas layanan dari salah satu penyedia 

pelayanan, khususnya dalam penelitian ini adalah hotel. Model SERVQUAL mengukur kualitas 

layanan dari lima dimensi yaitu, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. 

Pada penelitian ini model SERVQUAL akan diintegrasikan dengan performance control matrix 

atau yang biasa dikenal dengan kinerja kontrol matriks. Performance control matrix adalah 

sebuah metode yang menentukan kinerj a ke dalam zona, yaitu excellent zone, maintain zone dan 

improvement zone yang dikembangkan oleh Chen et.al. (2011). 

Penelitian ini fokus kepada sisi eksternal University Hotel, yakni dari sudut pandang 

pelanggan. Integrasi model SERVQUAL dan performance control matrix ini berguna untuk 

membangun sebuah model penilaian yang lebih komprehensif untuk meningkatkan atribut 

kualitas tertentu. 
2. LANDASAN TEORI 

Mutu merupakan bagian dari semua fungsi usaha yang lain, seperti pemasaran, sumber 

daya manusia, keuangan, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, penyelidikan mutu adalah suatu 

penyebab umum yang alamiah untuk mempersatukan fungsi-fungsi usaha (Prihantoro, 2012). 

Berdasarkan perspektif TQM (Total Quality Management) misalnya, kualitas dipandang lebih 

komprehensif atau holistic, di mana bukan hanya aspek hasil saj a yang ditekankan, melainkan 

juga meliputi proses, lingkungan dan sumber daya manusia. Perspektif ini dirumuskan secara 
IiQFI ROX (N RHAFX LI DAd yaQT P IQPIiQJAIMQ NTIONA AFECT EE “ kRQdiAi iQuP iA iQT 

berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi 

Dau P IDEIXi XaEISTQ” 11jiEIRQR, II07). Menurut Kotler (dalam Yazid, 2008) merumuskan jasa 

sebagai setiap tindakan atau unjuk kerj a yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang 

secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa 

terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik. Oleh karena itu, menurut Tjiptono dan 

Chandra (dalam Wijaya, 2011) jasa dapat diartikan sebagai barang yang tidak kentara (intangible 

product) yang dibeli maupun dijual di pasar melalui transaksi pertukaran yang saling memuaskan. Ada 

beberapa definisi kualitas, antara lain kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk 

pemakaian, perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, 

pemenuhan kebutuhan pelanggan dari awal dan setiap saat, melakukan segala sesuatu secara benar 

sej ak awal, dan sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 

Menurut Hill et.al. (dalam Tjiptono, 2012), kepuasan pelanggan merupakan ukuran kinerja 

produk total sebuah organisasi dibandingkan serangkaian keperluan pelanggan (customer 

requirements). Kepuasan pelanggan bukanlah konsep absolut, melainkan relative atau 

tergantung pada apa yang diharapkan pelanggan. Operasionalisasi pengukuran kepuasan 

pelanggan bisa menggunakan sejumlah faktor, seperti ekspektasi, tingkat kepentingan 

(importance), kinerja, dan faktor ideal (Tjiptono dan Chandra, 2007). Kendati demikian, salah 

satu teknik pengukuran kepuasan pelanggan yang paling banyak dipakai adalah importance 

performance analysis menurut Martilla dan James (dalam Tjiptono, 2012), yakni menggunakan 

importance ratings dan performance ratings. 

Konsep SERVQUAL digunakan untuk menghitung gap antara persepsi konsensus 

terhadap jasa dan nilai ekspektasi atau harapan (Wijaya, 2011). Penilaian kualitas jasa 

menggunakan model SERVQUAL mencakup perhitungan perbedaan di antara nilai yang 

diberikan para pelanggan untuk setiap pasang pernyataan berkaitan dengan harapan dan persepsi. 

Skor SERVQUAL untuk setiap pasang pernyataan, bagi masing-masing pelanggan dapat 

dihitung berdasarkan rumus berikut: Skor SERVQUAL= Skor Persepsi-Skor Harapan menurut 

Zeithaml, et al ( dalam Tjiptono, 2009). Pada tahun 2007 Chen et.al mengemukakan bahwa 

kinerj a matriks evaluasi telah banyak digunakan oleh penyedia layanan di berbagai industri untuk 

menilai kunci atribut kualitas dengan maksud untuk merumuskan strategi untuk peningkatan 

kualitas (Chen et.al, 2011). Hal ini sangat baik mengenai metode evaluasi kualitas layanan bagi para 

manajer untuk mencari dan menentukan strategi perbaikan yang terbaik (Yang dan Chen, 2010). 

Rumus performance control matrix ialah PI =(𝑥  I - min)/R dan PS =(𝑥   𝑠 - min)/R dimana PI: 

Indeks penting, PS: Indeks kepuasan, 𝑥   I adalah: rata-rata kepentingan, 𝑥   𝑠  : rata-rata kepuasan, 

min = nilai yang minimum pada skala k, R = kelengkapan skala k = 5. 

http://et.al/
http://et.al/
http://et.al/
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3. METODOLOGI 
Objek penelitian ini adalah pada pelanggan atau tamu University Hotel UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang berlokasi di alamat Jl. Anggrek No. 137 D, Sambilegi, Maguwoharjo, 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia. Adapun jenis data yang digunakan 

adalah data primer yang merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. 

Data primer diperoleh dari hasil survei dan pengisian kuesioner untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan terhadap kualitas pelayanan, dan keunggulan pelayanan prima atas jasa University 

Hotel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan untuk menghasilkan profit yang lebih besar. 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kuantitatif yang 

merupakan metode analisis dengan angka-angka yang dapat dihitung maupun diukur. Analisis 

kuantitatif ini dimaksudkan untuk memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari 

perubahan satu atau beberapa kejadian lainnya dengan menggunakan alat analisis statistik. 

Analisis ini meliputi beberapa tahapan diantaranya, analisis gap (kesenjangan) dengan metode 

SERVQUAL yang menentukan nilai gap pada setiap item di masing-masing dimensi, dan 

diintegrasikan dengan analisis menggunakan performance control matrix untuk 

mengklasifikasikan item-item tersebut berada pada zona yang telah ditentukan. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Responden 

Adapun dari 100 responden jumlah persentase responden pria lebih besar dibandingkan 

responden wanita, yakni sebesar 52% sedangkan untuk wanita sebesar 48%. Sedangkan jumlah 

persentase usia sebagian besar responden berada pada usia 21-25 tahun (29%), untuk pendidikan 

terakhir sebagian besar responden adalah lulusan SMA dengan nilai 55%, dan berdasarkan latar 

belakang pekerjaan responden sebagian besar adalah pelajar/mahasiswa (59%). 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian kualitas data kuesioner dilakukan dengan uj i validitas dan reliabilitas data. Hasil 

pengujian validitas data menunjukkan semua item pernyataan valid sehingga tidak ada item yang 

harus didrop dari kuesioner. Item kuesioner dikatakan valid karena nilai r hitung bernilai positif, dan 

r hitung > r tabel maka kuesioner dinyatakan valid. 

Berikut hasil pengujian reliabilitas untuk dimensi kualitas pada SERVQUAL untuk 

kuesioner persepsi dan harapan. 

 

                      Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Persepsi dan Harapan 

 Persepsi Harapan 

Dimensi N 
Of 

Cases 

N 

of 

Items 

Cronbach 

’s Alpha 

N 

of 

Cases 

N 
Of 

Items 

Cronbach 

’s Alpha 

Tangibles 30 4 0,728 30 4 0,955 

Reliability 30 5 0,896 30 5 0,964 

Responsive 

ness 

30 4 0,702 30 4 0,946 

Assurance 30 4 0,877 30 4 0,969 

Emphaty 30 5 0,849 30 5 0,992 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk ke-5 dimensi kuesioner 

persepsi dan juga harapan semuanya bernilai lebih besar dari 0,7. Hal itu membuktikan 

bahwasanya semua item kuesioner persepsi dan harapan untuk setiap dimensi kualitas 

SERVQUAL dinyatakan reliabel dan dapat dipercaya alat ukut instrumennya. 

Analisis Gap SERVQUAL 

Hasil analisis gap menggunakan rumus G = P – E menghasilkan gap yang negatif, yang 

dilihat dengan menggunakan dimension-by-dimension analysis. Berikut ini tabel selengkapnya. 
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Tabel 2. Analisis gap menggunakan item-by-item SERVQUAL  

No Variabel 

Tingkat 

Persepsi 

(X) 

Tingkat 

Harapan 

(Y) 

Rata-rata 

X 

(Persepsi) 

Rata-rata 

Y 

(Harapan) 

Gap 

Tangibles 

1 Hotel memiliki peralatan dan 

teknologi terbaru (mutakhir) 

305 439 3.05 4.39 -1.34 

2 Area parkir sangat luas dan 
nyaman 

349 448 3.49 4.48 -0.99 

3 Akses internet sangat mudah dan 

cepat 

316 448 3.16 4.48 -1.32 

4 Karyawan hotel berpenampilan 

rapi dan professional 

362 440 3.62 4.40 -0.78 

Reliability 

5 Hotel memberikan pelayanan 

sesuai dengan yang dijanjikan 

353 447 3.53 4.47 -0.94 

6 Hotel senantiasa membantu 
menyelesaikan masalah yang 

ada pada tamu dengan sikap 

yang simpatik dan sanggup 

menenangkannya 

334 442 3.34 4.42 -1.08 

7 Hotel memberikan pelayanan 

yang baik mulai dari awal masuk 

sampai keluar hotel 

347 448 3.47 4.48 -1.01 

8 Karyawan hotel selalu 

mengabarkan kepada tamu 

tentang waktu pelayanan yang 

akan diberikan 

335 431 3.35 4.31 -0.96 

9 Hotel selalu membuat catatan 

dengan sangat akurat dan 

menyimpannya tanpa ada 

kesalahan 

327 421 3.27 4.21 -0.94 

Responsiveness 

10 Karyawan hotel selalu melayani 

segala permintaan tamu 

332 433 3.32 4.33 -1.01 

11 Karyawan hotel sangat cepat 

dalam memberikan pelayanan 

kepada tamu 

333 457 3.33 4.57 -1.24 

12 Karyawan hotel selalu bersedia 

membantu dan mengatasi 

semua kesulitan yang ada pada 

tamu 

366 454 3.66 4.54 -0.88 

13 Karyawan hotel tidak pernah 

menampakkan bahwa mereka 

sangat sibuk ketika menanggapi 

permintaan tamu 

 

 

 

 

 

 

 

 

344 434 3.44 4.34 -0.9 

Assurance 
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14 

Perilaku karyawan hotel 

memberikan rasa aman hingga 

dapat menimbulkan rasa percaya 

kepada tamu 

368 446 3.68 4.46 -0.78 

15 Lingkungan di sekitar hotel 
aman 

372 449 3.72 4.49 -0.77 

16 Karyawan hotel selalu konsisten 

untuk terus bersikap sopan 

370 449 3.70 4.49 -0.79 

17 Karyawan hotel mampu 

menjawab dengan baik semua 

pertanyaan tamu 

349 451 3.49 4.51 -1.02 

Emphaty 

18 Hotel memberikan perhatian 

individual kepada para tamu 

334 422 3.34 4.22 -0.88 

19 Karyawan hotel memperlakukan 

tamu dengan penuh perhatian 

347 443 3.47 4.43 -0.96 

20 Karyawan hotel memiliki 

komunikasi yang baik dengan 

tamu 

363 451 3.63 4.51 -0.88 

21 Karyawan hotel memahami 

kebutuhan spesifik tamu 

331 431 3.31 4.31 -1 

22 Hotel memiliki waktu check-in 

dan check-out yang sesuai dan 

cocok untuk semua tamu 

388 440 3.88 4.40 -0.52 

 
 

Pada tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa nilai gap untuk dimensi tangibles yang paling besar 

adalah item pernyataan nomer 1 yakni hotel memiliki peralatan dan teknologi terbaru (mutakhir) 

sebesar -1.34 serta item pernyataan nomer 3 yaitu akses internet sangat mudah dan cepat dengan 

nilai -1.32. Sedangkan nilai gap untuk dimensi reliability yang paling besar adalah item pernyataan 

nomer 6, yaitu hotel senantiasa membantu menyelesaikan masalah yang ada pada tamu dengan 

sikap yang simpatik dan sanggup menenangkannya, dengan nilai sebesar - 1.08 dan item 

pernyataan nomer 7 ialah hotel memberikan pelayanan yang baik mulai dari awal masuk sampai 

keluar hotel sebesar -1.01%. Kemudian nilai gap untuk dimensi responsiveness yang paling besar 

adalah item pernyataan nomer 11 yaitu karyawan hotel sangat cepat dalam memberikan pelayanan 

kepada tamu dengan nilai -1.24 dan item pernyataan nomer 10 yakni karyawan hotel selalu 

melayani segala permintaan tamu sebesar -1.01. Selanjutnya nilai gap untuk dimensi assurance 

yang paling besar adalah item pernyataan nomer 17 yaitu karyawan hotel mampu menjawab 

dengan baik semua pertanyaan tamu sebesar -1.02. Sedangkan nilai gap untuk dimensi emphaty yang 

paling besar adalah item pernyataan nomer 21 yaitu karyawan hotel memahami kebutuhan spesifik 

tamu dengan nilai sebesar -1. 

Analisis PCM (Performance Control Matrix) 

Untuk mengetahui posisi zona faktor-faktor yang dianalisis maka dibuat diagram 

Performance Control Matrix, dimana untuk memperoleh titik-titik pada diagram tersebut perlu 

dihitung dahulu rata-rata dari nilai mean harapan dan persepsi, yang hasil perhitungannya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Perhitungan performance control matrix 
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No. Rata- Rata-    
 rata rata PI PS Zone 

 Harapan Persepsi    
 (XI) (XS)    

1 4.39 3.05 0.8475 0.5 125 Improvement zone 

2 4.48 3.49 0.87 0.6225 Maintain zone 

3 4.48 3.16 0.87 0.54 Improvement zone 

4 4.4 3.62 0.85 0.65 5 Maintain zone 

5 4.47 3.53 0.8675 0.6325 Maintain zone 

6 4.42 3.34 0.855 0.585 Maintain zone 

7 4.48 3.47 0.87 0.6175 Maintain zone 

8 4.31 3.35 0.8275 0.5875 Maintain zone 

9 4.21 3.27 0.8025 0.5675 Maintain zone 

10 4.33 3.32 0.8325 0.58 Maintain zone 

11 4.57 3.33 0.8925 0.5825 Improvement zone 

12 4.54 3.66 0.885 0.665 Maintain zone 

13 4.34 3.44 0.835 0.61 Maintain zone 

14 4.46 3.68 0.865 0.67 Maintain zone 

15 4.49 3.72 0.8725 0.68 Maintain zone 

16 4.49 3.7 0.8725 0.675 Maintain zone 

17 4.51 3.49 0.8775 0.6225 Maintain zone 

18 4.22 3.34 0.805 0.585 Maintain zone 

19 4.43 3.47 0.8575 0.6175 Maintain zone 

20 4.51 3.63 0.8775 0.6575 Maintain zone 

21 4.31 3.31 0.8275 0.5775 Maintain zone 

22 4.4 3.88 0.85 0.72 Excellent zone  
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

 performanrol matrix atas tingkat importance  

Gambar dari diagram Performance Control Matrix di atas terlihat, bahwa letak dari item- item 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan di University Hotel terbagi dalam 3 zona. Interpretasi 

dari diagram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Berikut di bawah ini adalah gambar diagram untuk masing-masing zona dalam 

performance control matrix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Diagram performance control matrix atas tingkat importance (harapan) dan  

 tingkat satisfaction (persepsi) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 
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Gambar dari diagram Performance Control Matrix di atas terlihat, bahwa letak dari item- item 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan di University Hotel terbagi dalam 3 zona. Interpretasi 

dari diagram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 
1) Excellent Zone 

Zona ini menunjukkan kriteria baik sekali, karena memiliki lebih sedikit kepentingan 

daripada kepuasan, kualitas barang di zona ini membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit untuk 

diinvestasikan guna mencegah pemborosan. Ada salah satu item yang masuk pada zona ini, 

ialah item nomer 22 yakni hotel memiliki waktu check-in dan check-out yang sesuai dan cocok 

untuk semua tamu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di University Hotel yakni 

waktu check-out pukul 12.00 siang maka waktu check-in pukul 14.00 kecuali disetujui atau 

dinegosiasikan terlebih dahulu. 
2) Maintain Zone 

Zona ini menunjukkan kriteria pertahanan, karena atribut dalam zona ini dapat 

dipertahankan sesuai dengan situasi sekarang. Ada banyak item yang masuk dalam zona ini, 
diantaranya adalah : 

L Area parkir sangat luas dan nyaman (2) 

L Karyawan hotel berpenampilan rapi dan professional (4) 

L Hotel memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan (5) 

L Hotel senantiasa membantu menyelesaikan masalah yang ada pada tamu dengan sikap yang 

simpatik dan sanggup menenangkannya (6) 

L Hotel memberikan pelayanan yang baik mulai dari awal masuk sampai keluar hotel (7) 

L Karyawan hotel selalu mengabarkan kepada tamu tentang waktu pelayanan yang akan 

diberikan (8) 

L Hotel selalu membuat catatan dengan sangat akurat dan menyimpannya tanpa ada 

kesalahan (9) 

L Karyawan hotel selalu melayani segala permintaan tamu (10) 

L Karyawan hotel selalu bersedia membantu dan mengatasi semua kesulitan yang ada 

pada tamu (12) 

L Karyawan hotel tidak pernah menampakkan bahwa mereka sangat sibuk ketika 

menanggapi permintaan tamu (13) 

L Perilaku karyawan hotel memberikan rasa aman hingga dapat menimbulkan rasa percaya 

kepada tamu (14) 

L Lingkungan di sekitar hotel aman (15) 

L Karyawan hotel selalu konsisten untuk terus bersikap sopan (16) 

L Karyawan hotel mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan tamu (17) L

 Hotel memberikan perhatian individual kepada para tamu (18) 

L Karyawan hotel memperlakukan tamu dengan penuh perhatian (19) 

L Karyawan hotel memiliki komunikasi yang baik dengan tamu (20) 

L Karyawan hotel memahami kebutuhan spesifik tamu (21) 
3) Improvement Zone 

Zona ini menunjukkan kriteria perbaikan, karena memiliki kepentingan yang lebih 

daripada kepuasan, atribut kualitas pada zona ini memerlukan lebih banyak sumber daya untuk 

diinvestasikan agar dapat meningkatkan kepuasan. Ada beberapa item yang termasuk dalam zona 

ini diantaranya adalah: 

 Hotel memiliki peralatan dan teknologi terbaru / mutakhir (1)  
 Akses internet sangat mudah dan cepat (3)  
 Karyawan hotel sangat cepat dalam memberikan pelayanan kepada tamu (11)  

Berdasarkan analisis diagram Performance Control Matrix menunjukkan bahwa letak 

zona dari item-item yang mempengaruhi kepuasan pelanggan di University Hotel, yang perlu 

diprioritaskan penanganannya oleh pihak manajemen karena keberadaan item-item ini dinilai 

penting oleh pelanggan. Sedangkan tingkat pelaksanaannya atau kinerjanya masih belum 

memuaskan pelanggan. Berikut item-item yang berada pada zona perbaikan adalah : hotel 

memiliki peralatan dan teknologi terbaru / mutakhir (1), akses internet sangat mudah dan 

cepat (3) dan karyawan hotel sangat cepat dalam memberikan pelayanan kepada tamu (11). 

Ketiga item yang berada pada zona perbaikan tersebut kiranya segera ditindaklanjuti agar hasilnya 
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dapat memberikan profit yang besar bagi University Hotel. Diantara usulan yang dapat 

diberikan terkait pada zona perbaikan itu adalah sebaiknya fasilitas hotel mulai didukung 

dengan peralatan dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti halnya pada 

pendekatan hotel yang berbasis smartphone, kondisi ini akan memudahkan pelanggan dalam 

hal check-in dan check-out. Selain itu juga adanya tambahan fitur lengkap seperti alat sensor di 

setiap kamar tamu guna memudahkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh tamu. 

Selanjutnya perlu adanya akses internet wifi yang cepat dengan menambahkan kecepatan 

bandwidth hotel, kondisi ini bisa dibantu dengan bekerja sama oleh pihak provider yang sesuai 

dengan pihak hotel. Serta usulan berikutnya yakni pihak hotel perlu membuat SOP agar bisa 

mendahulukan kepentingan tamu dengan cara memberikan pelayanan yang ramah kepada para 

tamu hotel dan memberikan informasi yang dibutuhkan para tamu. Dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelayanan, pihak hotel harus menerapkan langkah-langkah perbaikan, meskipun mereka 

tidak dapat meningkatkan kinerja untuk semua atribut kualitas. Mereka mungkin memilih untuk 

fokus pada beberapa atribut kualitas yang akan lebih efektif menghasilkan peningkatan kualitas, 

karena mereka memahami bahwa efektivitas perbaikan adalah berdasarkan pentingnya kualitas 

atribut dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja. 

5.  KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Item yang berada pada improvement zone dan harus segera diperbaiki adalah pada 

pernyataan hotel memiliki peralatan dan teknologi terbaru/mutakhir, akses internet sangat 

mudah dan cepat serta karyawan hotel sangat cepat dalam memberikan pelayanan kepada tamu. 

2.  Usulan untuk perbaikan pada improvement zone diantaranya fasilitas hotel harus segera 

didukung dengan peralatan dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Kemudian akses internet bandwith ditambah kecepatannya karena masih terlalu lambat, serta 

pihak hotel perlu membuat SOP agar karyawan dapat memenuhi harapan pelanggan terkait 

layanan. 

3.  Penelitian selanjutnya akan menjadi lebih baik, jika jumlah responden ditambah 

sehingga lebih mewakili populasi pelanggan University Hotel UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Serta perlu adanya pengukuran dari sisi internal yakni karyawan hotel, 

karena kepuasan kerja karyawan memiliki pengaruh pada kinerja organisasi seperti 

halnya kepuasan pelanggan. 
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