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Abstract: The objective of this research is to find out the influence of facility and service toward the quality of Rio
Asri Hotel service as whole and partially. This research applies two analysis instruments, that are quantitative and
qualitative analysis. Quantitative analysis uses multiple linear regression, t-test and F-test. While qualitative analysis
uses Fishbone diagram. From calculation result obtained by equation of multiple linear regression that is a =
-1,3927, b1 = 0,2110, b2 = 0,1795, so that multiple linear regression equation was Y = -1,3927 + 0,2210 X1 +
0,1795 X2 . For t-test, it was required tcal > ttab  which was tcal  7,396 > ttab 1,671, while for F-test  it was required Fcal
> Ftab  which is Fcal 151,428 > Ftab 3,44  there are influence among between facility and service to product service
quality. Pursuant to t-test indicate that service is positive influence to service quality of star hotel in Bengkulu.

Keywords: facility, service, quality

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fasilitas dan pelayanan terhadap kualitas
jasa hotel Rio Asri baik secara bersama-sama maupun parsial. Pada penelitian ini digunakan dua alat analisis yaitu
analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan regresi linear berganda dan analisis kualitatif
menggunakan diagram tulang ikan. Dari hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linear berganda didapat
bahwa a = -1,3927, b1 = 0,2110, b2 = 0,1795, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda Y = -1,3927 +
0,2210 X1 + 0,1795 X2. Pada uji-t, dihasilkan thitung > ttabel, dimana thitung sebesar 7,396 > ttabel sebesar 1,671. Ketika
dilakukan uji-F, dihasilkan Fhitung > Ftabel, dimana Fhitung sebesar 151,428 > dari Ftabel sebesar 2,44. Ini berarti bahwa
variabel fasilitas dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas produk jasa. Dengan uji-t,
terindikasi bahwa secara parsial variabel fasilitas dan variabel pelayanan positif mempengaruhi kualitas jasa hotel
berbintang di Bengkulu.

Kata kunci: fasilitas, servis, kualitas

1. PENDAHULUAN

Perusahaan yang bergerak di bidang
perhotelan merupakan usaha di bidang jasa. Dengan
semakin majunya teknologi, sarana komunikasi dan
transportasi memudahkan setiap orang melakukan
perjalanan dengan berbagai urusan dan keperluan,
mereka menghendaki dan menuntut agar selama
perjalanan, dapat dipenuhi semua kebutuhan dan
keperluannya secara aman, menyenangkan dan
mendapat kepuasan yang maksimal. Keadaan ini
menyebabkan usaha perhotelan terus berkembang
menyesuaikan dengan tuntutan zaman, sehingga

banyak pengusaha yang menanamkan modal
dengan investasi yang cukup besar.

Provinsi Bengkulu juga menggalakkan
program pariwisata sebagai sumber pendapatan
daerah. Letak dan keunikan sejarah Bengkulu,
menimbulkan selera dan keinginan dari masyarakat
di dalam negeri maupun luar negeri untuk mengenal
Bengkulu, sehingga arus wisatawan baik domestik
maupun mancanegara cenderung meningkat. Dengan
adanya kenaikan jumlah wisatawan, akan berdampak
pada banyaknya jasa yang diperlukan wisatawan
dalam melakukan perjalanannya, sejak mereka
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datang sampai meninggalkan salah satu akomodasi
yang diperlukan adalah jasa perhotelan.

Hotel mempunyai arti penting bagi
wisatawan, karena hotel merupakan tempat menginap
dan tempat untuk melepas lelah bagi wisatawan
setelah melakukan perjalanan yang panjang. Sebagai
tempat menginap, tentunya diperlukan pelayanan
yang memuaskan dari pihak hotel pada tamunya,
sehingga tamu merasa puas dan senang, selanjutnya
membuat mereka betah tinggal di hotel tersebut. Di
Bengkulu telah banyak hotel yang menjadi alternatif
tempat menginap para wisatawan. Salah satunya
adalah hotel Rio Asri yang merupakan salah satu hotel
berbintang di Bengkulu, juga memperhatikan kualitas
pelayanan bagi para pelanggannya sehingga mereka
merasa puas.

Kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan
ditentukan oleh kualitas jasa yang dikehendaki
pelanggan, sehingga jaminan kualitas menjadi
prioritas utama bagi setiap perusahaan yang saat
ini dijadikan tolak ukur keunggulan daya saing
hotel. Agar supaya kualitas terjamin, ada dimensi
kualitas dan dimensi kualitatif. Pada umumnya
pelanggan melihat kualitas dalam enam kategori: (1)
operasi atau fungsi barang/jasa, (2) keandalan dan
keawetan, (3) kesesuaian dengan spesifikasi, (4)
mudah untuk diservis, (5) penampilan, (6) kualitas
yang ditangkap.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka untuk
memahami dan mengetahui bagaimana pengaruh
fasilitas dan pelayanan maka perlu dilakukan
penelitian mengenai kualitas jasa hotel berbintang di
Bengkulu, dengan studi kasus di hotel Rio Asri.
Permasalahannya adalah apakah fasilitas dan
pelayanan berpengaruh terhadap kualitas jasa
hotel berbintang di Bengkulu. Tujuan penelitian
adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh
fasilitas dan pelayanan terhadap kualitas jasa
hotel berbintang di Bengkulu dan manfaatnya
adalah sebagai bahan informasi bagi pihak hotel
berbintang, bahan informasi bagi penulis dalam
mengaplikasikan teori dan dapat dijadikan bahan
referensi bagi pihak lain yang akan melakukan
penelitian selanjutnya.

2. LANDASAN TEORI

Kualitas menjadi penting dengan adanya
peradaban manusia, dimana terdapat  perkembangan
keahlian manusia yang menyebabkan terjadinya
pemisahan antara kelompok produsen dengan
kelompok konsumen. Suatu produk dikatakan
bermutu baik dari segi konsumen maupun produsen,
apabila produk tersebut sesuai dengan tujuan untuk
apa produk tersebut dimaksudkan dan mampu
memberikan kepuasan kepada konsumen.

Kotler (1995:64) mengatakan bahwa kualitas
adalah keseluruhan dari ciri serta sifat barang dan
jasa yang berpengaruh pada kemampuannya
memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun yang
tersirat. Jadi pengertian kualitas adalah merupakan
suatu ciri dan sifat yang dimiliki produk atau jasa
yang menyebabkan suatu ciri dan sifat tersebut sesuai
dengan tujuan untuk apa dibutuhkan, dimana setiap
produk atau jasa memiliki faktor-faktor khusus yang
berpengaruh terhadap kemampuannya untuk
memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun yang
tersirat. Kualitas juga dapat diartikan sebagai segala
sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan
dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus
menerus.

Dari berbagai pengertian tentang kualitas,
bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada
pengertian pokok berikut:

1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan
produk, baik keistimewaan langsung maupun
keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan
pelanggan dan dengan demikian memberikan
kepuasan atas penggunaan produk itu.

2. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas
dari kekurangan atau kerusakan.

Kualitas selalu berfokus pada pelanggan,
sehingga produk didesain, diproduksi, serta pelayanan
diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan
karena kualitas mengacu pada segala sesuatu yang
menentukan kepuasan pelanggan. Tjiptono (1996:6)
jasa merupakan aktivitas manfaat atau kepuasan yang
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ditawarkan untuk dijual. Dari beberapa pengertian
jasa, maka inti dari jasa adalah proses daripada jasa
yang melibatkan lebih dari satu orang, yang bertujuan
untuk memperoleh kepuasan dengan melakukan
pertukaran sesuatu yang tidak kentara.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(1999:3) menyatakan bahwa jasa adalah setiap
layanan yang membentuk pekerjaan atau prestasi
yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan
oleh konsumen. Kotler (1995:382) menyatakan
bahwa jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat
yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain
yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak
berakibat pemilikan sesuatu. Proses produksinya
dapat atau tidak dapat dipertalikan dengan suatu
produk fisik.

Dari pengertian jasa yang telah didefinisikan
di atas, maka inti dari pada jasa adalah proses dari
pada jasa yang melibatkan lebih dari satu orang yang
bertujuan untuk memperoleh kepuasan dengan
melakukan pertukaran sesuatu yang tidak kentara.
Produk jasa suatu hotel adalah jasa yang berupa
pelayanan dan berdasarkan sifat-sifat jasa adalah
sesuatu yang abstrak. Sebagai produk, jasa
mempunyai ciri khusus yang membedakannya dengan
barang:

1. Jasa tidak berwujud
Jasa tidak ada wujudnya, karena itu jasa tidak
bisa dilihat, tidak berbau, tidak bisa disentuh atau
didengar sebelum jasa tersebut dibeli. Pada jasa,
kepercayaan konsumen akan jasa yang ditawarkan
serta citra yang telah ada, merupakan hal yang
dapat mempengaruhi keputusan pembelian.

2. Tidak terpisahkan
Seperti yang disebutkan di atas, jual beli jasa harus
pula disertai dengan pendukungnya, misalnya
orang atau alat yang bisa berupa mesin.

3. Bervariasi
Suatu jenis jasa bisa sangat bervariasi, seperti
hotel, ada predikat bintang dan melati.

4. Tidak dapat disimpan

Jasa tidak dapat disimpan, misalnya tempat
duduk pesawat yang kosong pada satu
penerbangan tidak dapat diganti pada penerbangan
lainnya.

Menurut Kotler (1995:126), jasa dapat dibagi
menjadi empat karakteristik yaitu:

1. Intangible (tidak berwujud)
Suatu jasa mempunyai sifat tidak berwujud, tidak
dapat dirasakan dan dinikmati sebelum dibeli oleh
konsumen.

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan)
Suatu bentuk jasa tidak bisa dipisahkan dari
sumbernya, apakah sumber itu merupakan orang
atau mesin, apakah sumber itu hadir atau tidak,
produk fisik yang berwujud tetap ada.

3. Variability (bervariasi/berubah-ubah)
Jasa senantiasa mengalami perubahan, tergantung
dari siapa penyedia jasa, penerima jasa dan
kondisi dimana jasa tersebut diberikan.

4. Perishability (tidak tahan lama)
Daya tahan suatu jasa tergantung situasi yang
diciptakan oleh berbagai faktor.

.
Pengertian hotel menurut BPS (1998:3)

adalah suatu usaha yang menggunakan suatu
bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan
secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap,
makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan
fasilitas lainnya dengan pembayaran.

Pengertian hotel menurut Sugiarto (1998),
hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh
pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan,
minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada
orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan
mampu membayar dengan sejumlah yang wajar
sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya
perjanjian khusus.

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan
Telekomunikasi nomor KM 34/HK 103/MPPT 87,
menyatakan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi
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yang mempergunakan sebagian atau seluruh
bangunan untuk menyediakan jasa penginapan,
makan dan minum, yang dikelola secara komersial.

Produk yang dihasilkan oleh usaha hotel
dapat dibedakan menjadi:

1. Komponen produk nyata yaitu segala sesuatu yang
dapat dilihat, disentuh, diukur dan dihitung,
termasuk lokasi, fasilitas dan berbagai aspek
pelayanan.

2. Komponen produk tidak nyata yaitu semua produk
yang hanya dapat dirasakan dan dialami sebagai
suatu pengalaman. Faktornya adalah sesuatu yang
berkaitan dengan pelayanan dan citra hotel.

Penggolongan hotel menurut Direktorat
Jenderal Pariwisata Departemen Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi ditandai dengan bintang yang disusun
mulai dari hotel berbintang satu sampai dengan hotel
berbintang lima. Kriteria hotel berbintang menurut
Direktorat Jenderal Pariwisata adalah:

1. Persyaratan fisik, seperti lokasi fisik, kondisi
bangunan.

2. Bentuk pelayanan yang diberikan atau service
yang diberikan hotel.

3. Klasifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan dan
kesejahteraan karyawan.

4. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang
tersedia seperti lapangan tenis, kolam  renang dan
diskotik.

5. Jumlah kamar yang tersedia untuk tamu.

Kualitas pelayanan menurut James dan Mona
Fitzsimmons yang dikutip oleh Sulastiyoso (1999)
dijelaskan bahwa tamu akan menilai kualitas
pelayanan melalui lima prinsip pelayanan yaitu:

a. Reliability, adalah kemampuan untuk memberikan
secara tepat dan benar jenis pelayanan yang telah
dijanjikan kepada tamu.

b. Responsive, yaitu kesadaran atau keinginan untuk
cepat bertindak membantu tamu dan memberikan
pelayanan yang tepat waktu.

c. Assurance, adalah pengetahuan dan
kesopansantunan serta kepercayaan dari para
pegawai hotel.

d. Emphaty, yaitu memberikan perhatian pada
individu tamu secara khusus.

e. Tangible, yaitu sesuai yang nampak atau
yang nyata seperti penampilan pegawai dan
fasilitas peralatan yang menunjang pelaksanaan
pelayanan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian adalah survey research,
yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu
populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat
pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan
Sofjan Efendi, 1999:3)

3.2 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara
langsung dari objek penelitian, data yang belum
diolah, diambil dari data yang diperlukan dalam
analisis, kemudian diproses secara langsung.

2. Data Sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan
oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan
kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder
berupa brosur, buku-buku, majalah, literatur dan
laporan-laporan perusahaan.

Sumber data adalah:

1.  Studi kepustakaan, yaitu suatu penelitian dengan
cara mempelajari literatur-literatur dan sumber
data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan
yang sedang diamati guna mendukung landasan
teori dan sebagai kerangka berpikir dalam
menganalisis data.
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2. Studi lapangan, adalah suatu penelitian dengan
cara mengumpulkan data langsung dari sumber
objek yang diteliti.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi
semua orang yang menggunakan jasa perhotelan di
Bengkulu. Sampel dalam penelitian adalah sebanyak
80 orang responden pelanggan Hotel Rio Asri
Bengkulu.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian
ini adalah incidental sampling, yaitu pengambilan
sampel dilakukan pada tamu yang datang menginap
di hotel pada saat penelitian (Supranto, 2002:9).

3.5 Skala Pengumpulan Skor

Adapun skor dari jawaban diberikan dengan
menggunakan skala likert (Singarimbun, 1999:34),
yakni:

1. Sangat memuaskan diberi nilai 5.
2. Memuaskan diberi nilai 4.
3. Netral diberi nilai 3.
4. Tidak memuaskan diberi nilai 2.
5. Sangat tidak memuaskan diberi nilai 1.

3.6 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian adalah:

3.6.1 Analisis Kualitatif

yaitu analisis yang bukan berbentuk angka-
angka dimana dilakukan interprestasi dari data yang
terbentuk kualitatif. Penelitian ini menggunakan
metode Fishbone atau tulang ikan.

Langkah-langkah dalam membuat diagram
Fishbone:
a. Langkah 1, Menentukan karakteristik kualitas,
b. Langkah 2, Menentukan sebanyak mungkin

sebab yang mempengaruhi karakteristik kualitas,
c. Langkah 3, Mencari hubungan diantara sebab

dan membuat diagram sebab akibat yang
menghubungkan elemen-elemen tersebut
dengan karakteristik kualitas dengan hubungan
sebab akibat,

d. Langkah 4, Menulis informasi yang diperlukan.

3.6.2 Analisis Kuantitatif

yaitu metode analisis yang didasarkan pada
perhitungan matematis dengan menggunakan
metode statistik. Adapun langkah-langkah
perhitungan sebagai berikut:

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui besarnya pengaruh
variabel Fasilitas (X1), Pelayanan (X2), Kualitas
produk jasa (Y) dengan rumus:

Y = a + b1X1 + b2X2

Keterangan:
Y = Kualitas produk jasa
a = Konstanta
b1 = Koefisien Regresi X1
b2 = Koefisien Regresi X2
b3 = Koefisien Regresi X3
X1 = Fasilitas
X2 = Pelayanan

b. Uji Hipotesis
1. Uji t
2. Uji F

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini sebanyak 80
orang yang merupakan tamu Hotel Rio Asri
Bengkulu. Karakteristik responden adalah dilihat dari
jenis kelamin responden, maka sebagian besar tamu
adalah laki-laki (62,5%) dan 37,5% adalah
perempuan.
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Tabel  1: Karakteristik Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

Pada Tabel 2 dapat dilihat dari pekerjaan
responden, maka sebagian besar responden adalah
pengusaha (53,75%) dan pegawai negeri (31,25%),
sisanya adalah pendidik/peneliti dan TNI/Polri.

Tabel  2: Karakteristik Responden
Berdasarkan Pekerjaan

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

Dilihat dari asal daerah responden, maka
sebagian besar responden besar dari luar kota
Bengkulu (45%) dan luar provinsi Bengkulu (25%).

Tabel  3: Karakteristik Responden
Berdasarkan Daerah Asal

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

4.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel
Fasilitas

Persentase
62,5
37,5
100

Presentase
53,75
31,25
8,75
6,25
100

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa tanggapan
responden terhadap fasilitas, memuaskan
sebanyak 51,25%, sangat memuaskan sebanyak
38,75%, netral 5%, dan tidak memuaskan sebanyak
5%.

Tabel  4: Tanggapan Responden
Terhadap Fasilitas

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

4.3 Tanggapan Responden Terhadap Variabel
Pelayanan

Pada tabel berikut adalah tanggapan
responden terhadap pelayanan, dimana 47,5%
responden menjawab sangat memuaskan, 41,25%
responden menjawab memuaskan, 6,25%
menyatakan netral dan 5% menyatakan tidak
memuaskan.

Tabel  5: Tanggapan Responden
Terhadap Pelayanan

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

4.4 Tanggapan Responden Terhadap Kualitas
Produk Jasa

Pada tabel 6 menggambarkan tanggapan
responden terhadap kualitas produk jasa. Responden
yang menyatakan sangat memuaskan sebanyak

No.
1.
2.

Jenis Kelamin
Laki-laki

Perempuan
Jumlah

Jumlah
50
30
80

No.
1.
2.
3.
4.

Pekerjaan
Pengusaha

Pegawai negeri
Pendidik/Peneliti

TNI/Polri
Jumlah

Jumlah
43
25
7
5

80

No.
1.
2.
3.
4.

Fasilitas
Sangat Memuaskan

Memuaskan
Netral

Tidak Memuaskan
Jumlah

Jumlah
31
41
4
4

80

Persentase
38,75
51,25

5
5

100

No.
1.
2.
3.
4.

Daerah Asal
Kota Bengkulu

Luar Kota Bengkulu
Luar Provinsi Bengkulu

Luar Negeri
Jumlah

Jumlah
15
36
20
9

80

Persentase
18,75

45
25

11,25
100

No.
1.
2.
3.
4.

Pelayanan
Sangat Memuaskan

Memuaskan
Netral

Tidak Memuaskan
Jumlah

Jumlah
38
33
5
4

80

Persentase
47,5

41,25
6,25

5
100
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45%, yang menyatakan memuaskan sebanyak
36,25%, yang menyatakan netral sebanyak
18,75%.

Tabel 6: Tanggapan Responden
Terhadap Kualitas Produk Jasa

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menganalisis data fasilitas dan
pelayanan terhadap kualitas produk jasa digunakan
analisis regresi linear berganda dan diperoleh hasil:

Maka didapat persamaan regresi linear berganda:

Dari persamaan tersebut dapat diketahui nilai
koefisien regresi fasilitas dan pelayanan masing-
masing 0,2110 dan 0,1795. Hal ini berarti bahwa
fasilitas dan pelayanan mempunyai pengaruh yang
positif terhadap kualitas produk jasa hotel berbintang
Rio Asri di Bengkulu.

4.6 Uji-t

Dari hasil perhitungan dan setelah
dibandingkan antara ttabel dengan thitung maka akan
menunjukkan bahwa thitung  fasilitas 6,384 lebih besar
dari ttabel  1,671 dan thitung  pelayanan 7,936  lebih besar
dari ttabel 1,671 maka ini mengandung arti bahwa
hipotesis nol (H0) ditolak dan Ha diterima. Berarti
secara parsial fasilitas dan pelayanan berpengaruh
terhadap kualitas produk jasa hotel berbintang di
Bengkulu dapat dibuktikan kebenarannya.

4.7 Uji-F

Untuk mengetahui hubungan antara variabel
independen dan variabel dependen, maka dilakukan
uji-F. Dari perhitungan didapat bahwa Fhitung
151,428 lebih besar dari Ftabel 3,44. Berarti
secara bersama-sama variabel X mempengaruhi
variabel Y.

4.8 Analisis Kualitatif

Dari kuesioner yang diedarkan kepada
responden, dapat diketahui bahwa pernyataan dari
responden memuaskan. Hal ini tidak terlepas dari
indikator-indikator yang tercakup dalam fasilitas dan
pelayanan.

4.8.1 Fasilitas

Hal ini sangat berhubungan erat dengan
keberadaan hotel berbintang, karena dengan adanya
fasilitas maka para pelanggan bisa mendapatkan
pelayanan yang memuaskan. Lengkap atau tidaknya
fasilitas sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang
diberikan oleh hotel.

4.8.2 Pelayanan

Selain fasilitas, masih ada hal yang sangat
penting dalam meningkatkan kualitas produk jasa
yaitu pelayanan. Pelayanan dalam hal ini banyak
sekali berbicara tentang etika, diantaranya citra,
keterampilan dan kenyamanan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka
dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear
berganda, b1 = 0,2110, b2 = 0,1795 ternyata
fasilitas mempunyai pengaruh yang paling kuat
terhadap kualitas produk jasa.

2. Uji-t dan Uji-F menunjukkan bahwa fasilitas dan

Persentase
45

36,25
18,75
100

No.
1.
2.
3.

Kualitas Produk Jasa
Sangat Memuaskan

Memuaskan
Netral
Jumlah

Jumlah
36
29
15
80

Y = -1,3927 + 0,2110 X1 + 0,1795 X2

a  = -1,3927
b1 = 0,2110
b2 = 0,1795
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pelayanan berpengaruh positif terhadap kualitas
produk jasa.

3. Penilaian terhadap fasilitas di hotel berbintang Rio
Asri sudah cukup baik yang meliputi lokasi, tata
letak dan desain fasilitas.

4. Penilaian terhadap pelayanan juga sudah cukup
baik. Penilaian ini mengandung unsur citra,
keterampilan, keramahan, kesopanan dan
kenyamanan pelayanan.

5. Kualitas produk jasa di hotel Rio Asri sudah baik.
Ini dapat dilihat dari baiknya fasilitas dan
pelayanan yang diberikan pada pelanggan yang
menginap di hotel tersebut.

5.2 Saran

1. Sebaiknya fasilitas hotel dilengkapi agar lebih
dikenal keberadaannya, mengingat statusnya
sebagai hotel berbintang.

2. Sebaiknya yang bertanggung jawab pada masing-
masing departemen adalah karyawan yang benar-
benar ahli di bidangnya, agar hasil kerja yang
dicapai atau pelayanan dapat dicapai secara optimal.

3. Manajemen hotel sebaiknya melaksanakan
pelatihan keterampilan, etika pelayanan, karena
hal ini merupakan modal penting untuk
meningkatkan kualitas pelayanan.
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