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Abstract
This research aims to determine the customer’s satisfaction and dissatisfaction faktor on
the luxury hotel in Central Jakarta based on online review at TripAdvisor platform. This
research uses qualitative descriptive approach with content analysis. Two objects for this
research are Hotel Indonesia Kempinski Jakarta and Keraton at The Plaza Hotel, Jakarta.
However, the research samples are 1,229 excellent reviews that represent customer
satisfaction and 31 terrible reviews that represent customer dissatisfaction. Findings
reveals that room quality valued 17.4% as the determinant faktors of customer
satisfaction in the luxury hotel. Room quality are considered as spacious room space,
proper amenities, and latest technology equipment such as universal power socket and
iPod charging dock. On the other hand, service quality valued 21.15% as the determinant
faktors of customer dissatisfaction in the luxury hotel. Service quality are considered as
unresponsive employee, lack of employee product knowledge, and unpolite employee.
Luxury hotel premises are expected to always maintain hotel cleanliness and professional
employee to ensure customer satisfaction. Further research should emphasize on other
hotel category and use more online platform to gather more reviews
Keywords: Hotel Attributes, Luxury Hotel, Online Review, Satisfaction Factors
PENDAHULUAN
Colliers International merilis
data 2018 bahwa terdapat delapan hotel
baru di Jakarta dengan kategori luxury
yang
sedang
dalam
tahap
pembangunan, yaitu Alila SCBD lot 11,
Park Hyatt Hotel, InterContinental
Jakarta Pondok Indah Hotel &
Residences, Regent, St Regis, The
Langham,
Waldorf
Astoria
dan
Rosewood Jakarta (Salanto, 2018).
Berdasarkan data pada BPS tahun 2017,
Jakarta Pusat menempati peringkat
hotel terbanyak selama dua tahun

berturut turut, dimana pada 2014
terdapat 188 hotel dan pada 2015
terdapat192 hotel.
Salah satu platform teknologi
yang sering digunakan dalam industri
perhotelan yaitu Online Travel Agent
atau sering disingkat OTA, yang dapat
didefinisikan sebagai biro atau agen
perjalanan yang melakukan kegiatan
utama pemasaran secara daring, baik
via situs atau website maupun via
mobile application (Jannah, 2017).
TripAdvisor yang berdiri pada tahun
2000, telah menjadi platform online
33

Pringgitan, Volume 02 No. 01 Maret 2021: 33 - 46
review terbesar di dunia (TripAdvisor,
2017) dan telah tersedia di lebih dari 45
negara. Situs TripAdvisor memperoleh
rata- rata kunjungan 455 juta setiap
bulan, yang menjadikannya sebagai
wadah bagi komunitas travel yang saat
ini paling besar (TripAdvisor, 2017).
TripAdvisor memberikan kesempatan
kepada siapa saja untuk dapat
memberikan peringkat (rating) dan
ulasan (reviews) pada berbagai jenis
industri terkait pariwisata, yang salah
satunya adalah hotel. Namun dalam
perkembangannya, TripAdvisor juga
menyediakan tautan untuk pemesanan
hotel, baik yang terhubung pada situs
resmi hotel maupun OTA lainnya.
Menurut penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Li, Ye, & Law (2013); Ye,
Zhou, Pearce, & Wu (2014); Darini &
Khozaei (2016), online review dapat
menyajikan
berbagai
informasi
mengenai
kepuasan,
kekecewaan,
harapan, keinginan dari seorang tamu
terhadap produk maupun jasa suatu
perusahaan yang telah dibelinya.
Ulasan dari tamu hotel dapat berupa
ulasan yang baik atau positif maupun
ulasan yang buruk atau negatif
(Khozaei, 2016). Terlepas dari positif
atau negatif, online review dianggap
sebagai sarana promosi dan media
komunikasi pemasaran yang tidak
memerlukan biaya besar namun cukup
signifikan dalam menjangkau para
tamu lampau dan calon tamu di masa
mendatang (Farki, Baihaqi, & Wibawa,
2016).
Tujuan utama penelitian ini
adalah untuk mengetahui faktor- faktor
apa saja yang menyebabkan kepuasaan
dan ketidakpuasan konsumen terhadap
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Luxury Hotel di Jakarta Pusat
berdasarkan
situs
TripAdvisor.
Terdapat tiga pertanyaan penelitian,
yaitu (1) Faktor apa saja yang
menyebabkan kepuasan konsumen
terhadap luxury hotel di Jakarta Pusat
berdasarkan TripAdvisor? (2) Faktor
apa
saja
yang
menyebabkan
ketidakpuasan konsumen terhadap
luxury hotel di Jakarta Pusat berdasarkan
TripAdvisor? dan (3) Apa tiga faktor
utama yang menyebabkan kepuasan
konsumen terhadap luxury hotel di
Jakarta Pusat berdasarkan TripAdvisor?
TINJAUAN PUSTAKA
Atribut Hotel
Atribut hotel adalah bauran dari
hotel yang berupa produk, fasilitas dan
layanan yang dianggap penting untuk
mencapai kepuasan dari sudut pandang
konsumen (Marić, Marinković, Marić, &
Dimitrovski, 2016). Rhee & Yang (2015)
berpendapat bahwa setiap individu
memiliki kecenderungan pemilihan
atribut hotel yang berbeda. Mengetahui
atribut hotel apa yang menjadi pilihan
tamu dapat membantu manajemen
hotel untuk menentukan langkah
strategis perusahaan yang optimal
(Masiero, Heo, & Pan, 2015). Maka tidak
dapat dipungkiri bahwa atribut hotel
merupakan bagian penting yang harus
dipahami oleh pelaku industry hotel
(Hananto, 2015). Berbagai Pustaka
mengklasifikasikan atribut hotel secara
berbeda. Setiap situs pemesanan online
mengklasifikasikan hotel atribut secara
berbeda. TripAdvisor pada 2018
misalnya, mengklasifikasikan atribut
hotel dalam empat bagian yaitu service,
value, cleanliness dan rooms.
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Luxury Hotel
Menurut Walker (2014), luxury
hotel memiliki dekorasi interior dan
eksterior yang mewah, butler service,
concierge, room service, executive floor, WiFi, fax, teknologi terbaru, salon, kolam
renang, spa, lapangan tenis, jasa valet
parking, jasa pemesanan penerbangan,
jasa transportasi, dan jasa kesehatan.
Selain itu luxury hotel juga memiliki all
day dining restaurant, signature restaurant,
atau restoran ternama yang setara,
lounge, bar, meeting room, convention
room, dan ballroom (Walker, 2014). Pada
saat ini, luxury hotel diilustrasikan
sebagai hotel yang ukurannya besar,
memiliki nilai estetika yang tinggi,
tingkat
kebersihan
yang
tinggi,
makanan dengan kualitas baik, lokasi
strategis, privasi yang terjaga, serta
tingkat keamanan dan layanan yang
profesional (Sherman, 2007).
Faktor Kepuasan Pada Hotel
Kepuasan pelanggan berperan
penting dalam menentukan kesuksesan
sebuah merek atau sebuah perusahaan
(Thomas & Santhosh, 2018). Kepuasan
diperkuat melalui sikap positif akan
suatu merek (brand) yang tertuju pada
kemungkinan pembelian kembali di
masa mendatang (Berezina, Bilgihan,
Cobanoglu, & Okumus, 2015).
Penelitian yang dilakukan oleh
Hargreaves (2015) menjabarkan lima
faktor penyebab kepuasan tamu hotel,
yaitu lokasi, kualitas kamar, kualitas
pelayanan,
nilai
dan
fasilitas.
Sedangkan Darini & Khozaei (2016) juga
menjabarkan
penyebab
kepuasan
kedalam enam faktor, yaitu lokasi,
kualitas makanan, kebersihan, fasilitas,

desain dan karyawan. Hasil penelitian
ini tidak jauh berbeda dengan yang
dilakukan oleh Limberger, Anjos, Meira
& Anjos (2014) yang menjabarkan dalam
tiga faktor penyebab yaitu kualitas
kamar, kualitas pelayanan dan nilai.
Begitu juga dengan hasil penelitian oleh
Xu & Li, (2016) yang menjabarkan
dalam tiga faktor yaitu lokasi,
karyawan, dan kualitas kamar.
Lain hal dengan Kim, Kim &
Heo (2017) yang menjabarkan penyebab
kepuasan kedalam empat faktor, yaitu
lokasi, karyawan, kualitas kamar, dan
produk makanan minuman. Sedangkan
Khozaei, Nazem, Ramayah, & Naidu
(2016) menjabarkan penyebab kepuasan
dalam delapan faktor, yaitu kualitas
kamar, fasilitas, internet, produk
makanan minuman, nilai, lokasi,
kebersihan dan karyawan.
Mengacu
pada
penelitian
terdahulu, peneliti mengkategorisasikan data atribut hotel penyebab
kepuasan kedalam beberapa faktor
yang memiliki kesamaan berdasarkan
frekuensi
kemunculan.
Sehingga
didapatkan
10
faktor
penyebab
kepuasan yang kemudian digunakan
lebih lanjut sebagai dasar klasifikasi
data pada analisis isi. Faktor- faktor
tersebut adalah (1) karyawan, (2) lokasi,
(3) kualitas kamar, (4) kualitas
pelayanan, (5) nilai, (6) fasilitas, (7)
makanan minuman, (8) kebersihan, (9)
desain, dan (10) internet.
Faktor Ketidakpuasan Pada Hotel
Ketidakpuasan menjadi salah
satu penyebab sikap negatif pelanggan
akan sebuah merek yang mengurangi
kemungkinan pembelian kembali di
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masa mendatang (Berezina, Bilgihan,
Cobanoglu & Okumus, 2015). Selain itu,
harapan dan keinginan yang tidak
terpenuhi selama proses dan selama
interaksi dengan hotel juga turut
berkontribusi
dalam
membentuk
pengalaman kurang baik yang berujung
pada ketidakpuasan (Khozaei, Nazem,
Ramayah & Naidu, 2016).
Penelitian yang dilakukan oleh
Hargreaves (2015) menjabarkan empat
faktor penyebab ketidakpuasan tamu
hotel yaitu karyawan, fungsi produk,
harga dan tagihan. Lain hal dengan
beberapa peneliti dibawah ini yang
menjabarkan penyebab ketidakpuasan
tamu hotel kedalam tiga faktor, yaitu
kualitas kamar, kualitas pelayanan dan
nilai (Zheng, Youn & Kincaid, 2009);
fasilitas, karyawan dan masalah
operasional (Xu & Li, 2016); karyawan,
kebersihan dan kualitas kamar (Kim,
Kim & Heo, 2017). Berbeda pula dengan
Khozaei, Nazem, Ramayah & Naidu
(2016) serta Asih & Setiawan (2015) yang
menjabarkan penyebab ketidakpuasan
tamu hotel cukup terdiri dari dua faktor
yaitu fasilitas dan kualitas pelayanan.
Mengacu
pada
penelitian
terdahulu, peneliti mengkategorisasikan data atribut hotel penyebab
ketidakpuasan kedalam beberapa faktor
yang memiliki kesamaan berdasarkan
frekuensi
kemunculan.
Sehingga
didapatkan
10
faktor
penyebab
ketidakpuasan
yang
kemudian
digunakan lebih lanjut sebagai dasar
klasifikasi data pada analisis isi. Faktorfaktor tersebut adalah (1) karyawan, (2)
fasilitas, (3) kualitas pelayanan, (4)
kualitas kamar (5) fungsi produk, (6)
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harga, (7) tagihan, (8) kebersihan, (9)
masalah operasional, dan (10) nilai.
Ulasan Digital (Online Review)
Online review atau ulasan daring
atau ulasan digital yang ditulis oleh
tamu atau pelanggan didefinisikan
sebagai hasil evaluasi produk yang
diunggah dalam situs atau website atau
social media perusahaan dan atau situs
pihak ketiga (Mudambi & Schuff, 2010).
Review merupakan bagian dari Electronic
Word of Mouth (eWOM) berupa
pendapat
secara
langsung
dari
seseorang dan bukan sebuah iklan yang
dibayar oleh perusahaan (Farki, Baihaqi
& Wibawa, 2016). Lee & Ro (2016)
menyatakan bahwa online review dapat
memperkuat
dan
juga
dapat
melemahkan sikap dan keinginan calon
pelanggan lainnya. Selain itu, tidak
dapat dipungkiri bahwa pengaruh
online review jug abergantung pada
tingkat pengetahuan konsumen (Lee &
Ro, 2016).
METODE
Penelitian
ini
merupakan
penelitian kualitatif yang menggunakan
pendekatan deskriptif dengan metode
analisis isi. Pendekatan kualitatif
deskriptif menekankan pada aspek
pendalaman data untuk memperoleh
hasil kualitas suatu penelitian yang
dijabarkakan dengan detil dan lengkap
(Ibrahim, 2015). Sedangkan metode
analisis isi menekankan padan studi
yang merekam cara komunikasi
manusia, seperti buku, hukum, website,
situs, dan lukisan (Babbie, 2010). Pada
penelitian ini, pendekatan kualitatif
deskriptif digunakan untuk men-
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deskripsikan faktor kepuasan dan
faktor ketidakpuasan konsumen pada
luxury hotel di Jakarta Pusat. Sedangkan metode analisis isi digunakan untuk
mengolah data yang terdapat pada
online review berdasarkan TripAdvisor.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh hotel yang masuk
kategori luxury hotel di Jakarta. Data
populasi diambil dari website resmi
Indonesia Travel oleh Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia pada April 2018,
dimana didapatkan delapan hotel, yaitu
Fairmont Jakarta, The Dharmawangsa,
The Hermitage; a Tribute Portfolio
Hotel, Jakarta, Raffles Jakarta, Hotel
Indonesia Kempinski Jakarta, Keraton at
The Plaza Hotel, Jakarta, Jakarta, The
Ritz-Carlton Jakarta Mega Kuningan
dan Hotel Mulia Senayan.
Tabel 1. Objek Penelitian
No
1

Hotel
Hotel
Indonesia
Kempinski
Jakarta

2

Keraton at
The Plaza
Hotel,
Jakarta

Alamat
Jl. M.H.
Thamrin
No.1,
Menteng,
Jakarta
10310
Jl. M.H.
Thamrin
Kav. 15,
Jakarta
10350

Wilayah
Jakarta
Pusat

Jakarta
Pusat

(Sumber: Hasil Olah Data, 2018)
Peneliti tidak menggunakan
seluruh populasi, namun hanya
mengambil sampel dengan kategori
luxury hotel yang terletak di Jakarta
Pusat. Maka didapatkan hanya dua dari
delapan luxury hotel yang kemudian
dikaji sebagai objek dalam penelitian ini

sesuai pada Tabel 1 yaitu Hotel
Indonesia Kempinski Jakarta dan
Keraton at The Plaza Hotel, Jakarta.
Analisis Isi (Content Analysis)
Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis isi.
Analisis isi dapat diartikan sebagai studi
yang merekam cara komunikasi
manusia, seperti buku, website, lukisan
dan hukum (Babbie, 2010). Definisi lain
mengenai analisis isi adalah teknik
penelitian untuk membuat kesimpulan
yang dapat direplikasi dan valid dari
teks atau materi penting lainnya ke
konteks penggunaannya (Krippendorff,
2004).
Analisis isi dijalankan pada
analisis data untuk mengembangkan
faktor atau cluster dengan menganalisis
isi dari teks suatu content (Marsh &
White, 2006). Selain itu, metode ini telah
banyak
digunakan
dalam
studi
hospitality untuk mengidentifikasi
faktor tertentu berdasarkan sampel
informasi yang didapatkan melalui
media online (Levy et.al., 2013; Li et.al.,
2013). Metode analisis yang sama juga
digunakan pada 2018 dalam penelitian
terdahulu pada restoran dengan konsep
Korean Barbecue di Jakarta (Wiastuti &
Pratiwi, 2019) dan pada International
Luxury Hotel di Bandung (Wiastuti &
Wiliam, 2018).
Analisis isi dalam penelitian ini
mengacu pada tahapan yang dijabarkan
oleh Ibrahim (2015). Tahapan pertama
yaitu menetapkan dan menjadikan
ulasan pada TripAdvisor sebagai teks
yang diteliti. Tahapan kedua yaitu
menentukan dan menemukan teks yang
menarik luar biasa menarik yang
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mengandung unsur kontroversial atau
berbeda dari yang lain, bahkan
istimewa, yaitu ulasan pada kategori
excellent dan poor. Tahapan ketiga
yaitu menetapkan kategorisasi teks,
dengan cara menentukan kategorusasi
data faktor kepuasan dan kategorisasi
data faktor ketidakpuasan berdasarkan
penelitian
terdahulu yang telah
dijabarkan pada bab sebelumnya.
Tahapan
keempat
yaitu
menetapkan
klasifikasi
ulasan
menggunakan dua alat bantu berupa
check list. Check list pertama bertujuan
sebagai
alat
bantu
untuk
mengklasifikasikan demografi dari
pengulas dan mengklasifikasikan faktor
kepuasan- ketidakpuasan. Check list
berikutnya bertujuan sebagai alat bantu
untuk mengklasifikasikan atribut dari
setiap
faktor
kepuasan
dan
ketidakpuasan. Tahapan terakhir yaitu
menarik simpulan dari klasifikasi data

pada check list yang dilakukan pada
tahapan keempat.
Data Ulasan Online Pada TripAdvisor

Rating atau peringkat ulasan
pelanggan pada situs TripAdvisor
dikategorikan dalam lima klasifikasi;
excellent, very good, average, poor dan
terrible.
Penelitian
ini
hanya
menggunakan ulasan dengan kategori
rating atau peringkat excellent dan
terrible, yang artinya ulasan yang berada
pada peringkat very good, average, dan
poor dikeluarkan dan tidak dikaji lebih
lanjut. Hal ini didasarkan pada penelitian
yang dilakukan oleh Kim, Kim & Heo
(2016) dimana ulasan positif dalam
kategori peringkat excellent dimaknai
sebagai ulasan yang menampilkan
kegembiraan atau kepuasan, sedangkan
ulasan negatif dalam kategori peringkat
terrible dimaknai sebagai ulasan yang
menampilkan
kekecewaan
atau
ketidakpuasan.

Tabel 2. Perolehan Data Analisis

No

Objek Penelitian

Total review

Excellent

Very good

Average

Good

Terrible

Penilaian

1

Hotel Indonesia Kempinski
Jakarta

1.205

797

290

68

30

20

2

Keraton at The Plaza Hotel,
Jakarta

615

455

111

27

11

11

1.820

1.252

401

95

41

31

Jumlah

(Sumber: TripAdvisor, 2018)
Berdasarkan Tabel 2, jumlah
seluruh ulasan tamu yang merasa puas
pada luxury hotel di Jakarta Pusat pada
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situs TripAdvisor yaitu 1.252 ulasan.
Sedangkan jumlah seluruh ulasan tamu
yang merasa tidak puas yaitu 31 ulasan.
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Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
memiliki 817 review yang terdiri dari 780
review (64,73%) kepuasan dan 20 review
(1,65%) ketidakpuasan. Sedangkan
untuk Keraton at The Plaza Hotel
Jakarta memiliki 615 review yang terdiri
dari 455 review (73%) kepuasan dan 11
review (1,78%) ketidakpuasan.
Review yang digunakan dalam
penelitian ini diambil berdasarkan
rentang waktu yang berbeda. Untuk
Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
digunakan ulasan pada unggahan
pertama di Oktober 2009 hingga April
2018, kurang lebih sekitar sembilan
tahun rentang waktu. Sedangkan untuk
Keraton at The Plaza Hotel Jakarta
digunakan ulasan pada unggahan
pertama di Juli 2012 hingga April 2018,
kurang lebih sekitar 6 tahun rentang
waktu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Demographic Reviewers Kepuasan
Pengulas pada situs TripAdvisor
yang merasa puas akan pengalamannya
selama menginap di luxury hotel di
Jakarta Pusat terdiri dari 30,91% pria
dan 12,77% wanita, dimana sebanyak
56,30% tidak mencantumkan jenis
kelaminnya. Sedangkan jika dilihat dari
negara asal, lima negara teratas berasal
dari Indonesia (23,50%), Singapura
(10,33%), Amerika Serikat (8,46%),
Australia (5,04%), Malaysia (4,23%).
Lain hal dari demografik jenis traveler
yaitu sebanyak 43,53% reviewers adalah
business
traveller,
19,20%
adalah
keluarga, 14,89% adalah couples, 4,47%
adalah solo traveller, dan 6,50%
berpergian bersama teman.

Demographic Reviewers
Ketidakpuasan
Pengulas pada situs TripAdvisor
yang merasa tidak puas akan
pengalamannya selama menginap di
luxury hotel di Jakarta Pusat terdiri dari
22,58% pria dan 3,22% wanita, dimana
sebanyak 74,19% tidak mencantumkan
jenis kelaminnya. Sedangkan jika dilihat
dari negara asal, tiga negara teratas
berasal dari Indonesia (19,35%), dan
Singapura (16,12%), HongKong (9,67%).
Lain hal dari demografik jenis traveler
yaitu sebanyak 35,48% reviewers adalah
business traveller, 22,58% adalah couples
16,12% adalah keluarga, 3.22% adalah
solo traveller dan berpergian bersama
teman.
Analisis Isi Faktor Kepuasan Luxury
Hotel
Berdasarkan hasil analisis isi,
didapatkan klasterisasi faktor pada
Gambar 1 yang menyebabkan tamu
luxury hotel menjadi puas. Terdapat 15
faktor yang menjadi penentu kepuasan
tamu terhadap luxury hotel yaitu room
quality (17,47%), employee (14,59%), food
and beverage product (14,31%), service
quality (12,52%), location (11,85%),
facilities (8,9%), view (5,09%), design
(5,07%), cleanliness (3,75%), value
(1,91%), internet (1,38%), hotel amenities
(0,99%), free upgrade (0,89%), free late
check-out (0,78%) dan security (0,41%).
Faktor room quality (17,47%)
menduduki posisi pertama sebagai
penentu kepuasan tamu. Faktor kualitas
kamar terdiri dari dua atribut; luas
kamar yang cukup besar, dan teknologi
kamar yang modern seperti misalnya
perangkat elektronik model terkini,
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contohnya universal power socket dan
iPod dock. Faktor employee (14,59%)
menduduki posisi kedua sebagai
penentu kepuasan tamu. Faktor
karyawan terdiri dari dua atribut;
ramah dan profesional. Atribut ramah
bermakna staf bersikap welcome dan

hospitable ketika berhadapan dengan
tamu, tersenyum, menyapa, membuka
obrolan dan menanyakan kabar. Atribut
profesional bermakna staf yang bekerja
bersikap profesional dan kompeten
dalam bidangnya.

Gambar 1. Analisis Faktor Kepuasan
(Sumber: Hasil olah data peneliti, 2018)
Faktor food and beverage product
(14,31%) menduduki posisi ketiga
sebagai penentu kepuasan tamu. Faktor
produk makanan minuman terdiri dari
dua atribut; rasa - kualitas makanan,
dan variasi makanan. Tamu yang
disajikan pada beakfast, lunch, dinner
dianggap memiliki cita rasa yang enak
dengan kualitas yang baik. Selain itu,
makanan
yang
disajikan
cukup
beragam yang terdiri dari menu
internasional dan menu tradisional
Indonesia. Faktor service quality (12,52%)
menduduki posisi keempat sebagai
penentu kepuasan tamu. Faktor kualitas
pelayanan terdiri dari dua atribut;
pelayanan yang cepat dan pelayanan
yang akurat. Pelayanan yang diberikan
dapat merespon kebutuhan dan
keinginan tamu dengan baik, tanggap
dan tepat dan bahkan lebih dari
harapan.
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Faktor
location
(11,85%)
menduduki posisi kelima sebagai
penentu kepuasan tamu. Faktor lokasi
terdiri dari dua atribut; dekat dengan
mall dan terletak di pusat kota. Kedua
hotel dianggap sangat dekat dengan
mall besar yang cukup terkenal di
Jakarta, yaitu Plaza Indonesia mall dan
Grand Indonesia mall. Hal ini
memudahkan tamu untuk berbelanja
atau bahkan sekedar wisata kuliner.
Terlebih, hotel menyediakan fasilitas
pintu khusus ke mal yang terhubung
langsung dengan hotel. Atribut terletak
di pusat kota dideskripsikan sebagai
lokasi kedua hotel sangat strategis yang
cukup dekat dengan objek wisata, pusat
perbelanjaan,
area
perkantoran,
lembaga pemerintahan, yang kemudian
memudahkan tamu untuk berpegian.
Faktor
facilities
(8,9%)
menduduki posisi keenam sebagai
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penentu kepuasan tamu. Fasilitas yang
dimaksud lengkap tersedia dan dalam
kondisi yang baik serta didukung
teknologi terkini, misalnya fasilitas spa,
kolam renang, fitness center. Faktor view
(5,09%) menduduki posisi ketujuh
sebagai penentu kepuasan tamu. Tamu
merasa bahwa pemandangan yang
didapat dari kamar, khusunya pada
lantai tinggi menyajikan tampilan city
view Jakarta yang cantik dan bagus.
Faktor design (5,07%) menduduki posisi
kedelapan sebagai penentu kepuasan
tamu. Desain yang dimaksud adalah
pemilihan furniture di dalam kamar dan
di area hotel lainnya yang terkesan
elegan dengan penataan yang baik, serta
dekorasi yang unik maupun etnik.
Faktor cleanliness (3,75%) menduduki
posisi kesembilan sebagai penentu
kepuasan tamu. Kebersihan yang
dimaksud adalah kerapihan dan
kondisi tanpa debu maupun kotoran
lainnya, khususnya di dalam kamar
tamu. Faktor value (1,91%) menduduki
posisi ke 10 sebagai penentu kepuasan
tamu. Konsumen berpendapat bahwa
nilai yang didapat atas menginap di
hotel ini sesuai dengan harga yang
dibayarkan, khusunya jika dilihat dari
pelayanan dan kualitas produk yang
didapatkan. Faktor internet (1,38%)
menduduki posisi ke 11 sebagai
penentu kepuasan tamu. Internet yang
dimaksud adalah dapat diakses secara
gratis dengan kualitas yang cepat. Tidak
hanya internet yang diakses di dalam
kamar tamu, namun juga yang diakses
di area hotel lainnya seperti restoran
dan lobi.
Faktor hotel amenities (0,99%)
menduduki posisi ke 12 sebagai

penentu kepuasan tamu yang bermakna
hotel amenities memiliki kualitas yang
baik. Hotel amenities yang dimaksud
berupa fruit basket yang disajikan di
dalam kamar dan juga bathroom
amenities yang menggunakan merek
terkenal. Faktor free upgrade (0,89%)
menduduki posisi ke 13 sebagai
penentu kepuasan konsumen yang
bermakna tamu bisa mendapatkan room
upgrade kamar secara gratis tanpa biaya
tambahan, Hal ini khususnya diberikan
kepada tamu yang menjadi anggota
membership hotel maupun ketika kondisi
hotel memungkinkan.
Faktor free late check-out (0,78%)
menduduki posisi ke 14 sebagai
penentu kepuasan konsumen yang
bermakna
bermakna
tamu
bisa
mendapatkan kelonggaran waktu checkout diluar waktu yang sudah
ditentukan. Faktor security (0,41%)
menduduki posisi ke 15 sebagai
penentu kepuasan konsumen. Hotel
dapat memberikan dan menimbulkan
rasa aman kepada konsumen ketika
sedang menginap. Hal ini didukung
mulai dari personel keamanan hingga
berbagai peralatan keamanan yang
lengkap.
Analisis Isi Faktor Ketidakpuasan
Luxury Hotel
Berdasarkan hasil analisis isi,
didapatkan klasterisasi faktor pada
Gambar 2 yang menyebabkan tamu
luxury hotel menjadi tidak puas.
Terdapat 11 faktor yang menjadi
penentu ketidakpuasan tamu terhadap
luxury hotel yaitu service quality
(21,15%), employee (15,38%), cleanliness
(13,56%), operational issues (13,46%),
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room quality (7,69%), pricing (5,76%),
billing (5,76%), bug problem (5,76%), lack

of quietness (5,76%), value (3,84%) dan
membership (1,92%).

Gambar 2. Analisis Faktor Ketidakpuasan
(Sumber: Hasil olah data, 2018)
Faktor service quality (21,15%)
menduduki posisi pertama sebagai
penentu ketidakpuasan tamu. Faktor
kualitas pelayanan terdiri dari tiga
atribut; tidak responsif, kurang product
knowledge dan tidak sopan. Atribut tidak
responsif bermakna staf bersikap
kurang tanggap dalam melayani
kebutuhan tamu. Selain itu, kerap kali
keluhan yang disampaikan hanyalah
keluhan semata tanpa ada tidak lebih
lanjut. Atribut kurangnya product
knowledge bermakna staff kurang
menguasai pengetahuan produk hotel
sehingga dalam beberapa kesempatan
tidak dapat menjawab pertanyaan yang
diajukan. Atribut tidak sopan bermakna
sikap staf yang dianggap tidak sesuai
tata cara dan tidak professional, seperti
misalnya cara menjawab yang kasar,
cara memberikan barang yang diminta
dengan sedikit dilempar, maupun cara
meminta pembayaran yang dianggap
dengan cara yang tidak sepatutnya.
Faktor
employee
(15,38%)
menduduki posisi kedua sebagai
penentu
ketidakpuasan
tamu.
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Employee yang dimaksud adalah
karyawan atau staff yang dianggap
kurang terlatih karena tidak dapat
memberikan pelayanan sesuai harapan
tamu. Seperti misalnya kurangnya
kecakapan dalam berbahasa asing dasar
seperti
bahasa
Inggris,
ketidakmampuan membuat hidangan
omelet yang baik pada saat sarapan di
restoran, ketidaktahuan cara setting
fasilitas jacuzzi. Faktor cleanliness
(13,56%) menduduki posisi ketiga
sebagai penentu ketidakpuasan tamu.
Konsumen berpendapat bahwa area
restoran terbilang kurang bersih karena
meja masih dalam kondisi berminyak.
Selain itu, untuk kaca jendela dirasa
masih cukup berdebu. Konsumen juga
menemukan noda atau bercak kurang
bersih pada bed sheet di dalam kamar.
Faktor operational issues (13,46%)
menduduki posisi keempat sebagai
penentu ketidakpuasan tamu. Faktor isu
operasional terdiri dari tiga atribut;
proses check-in, food temperature dan key
card problem. Pada saat proses check in,
sering kali terjadi miskomunikasi
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tentang
guest
preferences
seperti
misalnya pilihan smoking atau nonsmoking room, pilihan pemandangan
kamar. Selain itu, proses check in
terkadang memakan waktu yang cukup
lama dan kerap terjadi masalah terkait
KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)
untuk Warna Negara Asing. Makanan
pada
sarapan
yang
seharusnya
disajikan dalam kondisi hangat,
ternyata justru dalam kondisi dingin.
Key card yang digunakan sebagai akses
untuk lift dan membuka kamar, kerap
kali tidak berfunsgi, sehingga tamu
harus bolak balik membuat laporan ke
bagian resepsionis.
Faktor room quality (7,69%)
menduduki posisi kelima sebagai
penentu ketidakpuasan tamu. Faktor
kualitas kamar bermakna peralatan
yang terdapat di dalam kamar tidak
sepenuhnya berfungsi dengan baik,
seperti misalnya panel pengatur suhu
udara, lampu, dan televisi. Hal ini
menyebabkan ketidaknyamanan karena
meembuat tamu harus membuat
laporan dan menunggu perbaikan, yang
tertunya menjadikan waktu istirahat
tidak maksimal. Faktor pricing (5,76%)
menduduki posisi keenam sebagai
penentu ketidakpuasan tamu. Pricing
yang dimaksud bukanlah harga yang
mahal, namun lebih kepada adanya
perbedaan informasi harga yang
didapatkan dari beberapa sumber.
Faktor billing (5,76%) menduduki posisi
ketujuh sebagai penentu ketidakpuasan
tamu. Terkadang harga kamar yang
tertera pada guest folio juga berbeda
dengan harga yang diketahui tamu
pada awal kedatangan. Terdapat juga
perbedaan transaksi actual tamu

dengan yang tertulis di invoice. Tamu
juga kerap tidak mengetahui peraturan
deposit yang harus diberikan saat
kedatangan.
Faktor bug (5,76%) menduduki
posisi kedelapan sebagai penentu
ketidakpuasan tamu, dimana tamu
kerap menemukan kecoa dan nyamuk
di restoran, serta tungau atau kutu
kasur di tempat tidur. Faktor lack of
quietness (5,76%) menduduki posisi
kesembilan
sebagai
penentu
ketidakpuasan tamu. Hal ini bermakna
bahwa kamar tamu dalam kondisi yang
kurang kedap suara sehingga suara dari
luar kamar masih terdengar dengan
cukup jelas, yang menimbulkan
ketidaknyamanan
tamu
waktu
beristirahat. Faktor value (3,84%)
menduduki posisi ke 10 sebagai
penentu ketidakpuasan tamu. Tamu
merasa apa yang didapat kurang dan
tidak sesuai dengan harga yang
dibayarkan. Faktor membership (1,92%)
menduduki posisi ke 11 sebagai
penentu ketidakpuasan tamu. Tamu
kerap menemui perbedaan poin yang
didapat sebagai anggota membership
hotel yang berdampak tamu dirugikan
karena tidak mendapatkan jumlah poin
yang seharusnya.
KESIMPULAN
Terdapat tiga simpulan pada
penelitian ini merujuk pada pertanyaan
penelitian. Simpulan pertama (1)
Terdapat 15 faktor yang menyebabkan
kepuasan konsumen terhadap luxury
hotel di Jakarta Pusat berdasarkan
TripAdvisor, yaitu room quality,
employee, food and beverage product,
service quality, location, facilities, view,
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design, cleanliness, value, internet, hotel
amenities, free upgrade, free late check-out
dan security. Simpulan kedua (2)
Terdapat 11 faktor yang menyebabkan
ketidakpuasan konsumen pada luxury
hotel di Jakarta Pusat berdasarkan
TripAdvisor yaitu service quality,
cleanliness, operational issues, employee,
room quality, pricing, billing, lack of
quietness, bugs, value, dan membership.
Simpulan ketiga (3) Tiga faktor utama
yang menjadi menyebabkan kepuasan
konsumen pada luxury hotels di Jakarta
Pusat berdasarkan TripAdvisor adalah
(1) room quality (17,47%) yang meliputi
luas kamar cukup besar dan teknologi
kamar modern, (2) employee (14,59%)
yang meliputi karyawan yang ramah
dan profesional, dan (3) food and beverage
product (14,31%) yang meliputi kualitas
makanan, rasa, dan variasi.
SARAN
Saran untuk pengelola luxury
hotel di yaitu (1) Mempertahankan
kualitas kamar tamu dengan teknologi
yang terkini dan modern, (2)
Memastikan variasi menu makanan
minuman beragam sehingga tamu tidak
bosan, (3) Melakukan pelatihan secara
rutin kepada karyawan mengenai
product
knowledge
sehingga
diharapkan
seluruh
staff
dapat
menyampaikan
informasi
produk
secara cepat dan tepat kepada tamu, (4)
Meningkatkan kebersihan di dalam
kamar tamu khusunya pada bagian kaca
jendela dan kaca cermin yang kerap kali
masih terdapat noda dan debu, (5)
Memastikan semua peralatan dan
perlengkapan elektronik yang terdapat
di dalam kamar tamu berfungsi dengan
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baik, (6) Memastikan untuk selalu
menindaklanjuti keluhan terkait poin
dan program membership, baik itu
karena kendala teknis seperti system
dispute maupun kendala non teknis
seperti human error, dan terakhir
memastikan kondisi hotel terbebas dari
serangga apapun.
Saran
untuk
penelitian
selanjutnya yaitu membandingkan hasil
atribut hotel antara tamu local dari
Indonesia dan tamu dari luar negeri,
yang bukan hanya dari klasifikasi hotel
luxury namun juga klasifikasi lainnya
seperti konsep Resort Hotel, Business
Hotel, Convention Hotel, Airport Hotel,
Family Friendly Hotel, Muslim Friendly
Hotel. Sedangkan untuk platform
ulasan digital selain TripAdvisor dapat
juga menambahkan media lainnya
seperti Traveloka, Booking.com, Agoda,
PegiPegi, Tiket.com, Expedia, Goole
Review dan Travelocity.
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