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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Layanan merupakan produk utama dalam bisnis pariwisata yang 

menggambarkan segenap usaha untuk mengurus kebutuhan dan keinginan 

wisatawan sebagai pelanggan. Dalam bisnis pariwisata, loyalitas wisatawan 

ditempatkan sebagai tujuan terpenting bagi perusahaan dalam menciptakan bisnis 

yang berkelanjutan. Loyalitas pelanggan dalam bisnis yang modern tidak hanya 

dilakukan dengan aspek transaksional, tetapi telah berkembang pada aspek 

relasional. Untuk itu, perusahaan harus dapat membangun relasi dengan 

pelanggan dan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan semua pihak 

yang terlibat dalam relasi. Perusahaan yang menempuh strategi relasional lebih 

mengarahkan perhatiannya untuk membangun relasi dengan pelanggan daripada 

hanya fokus pada transaksi penjualan saja, sehingga perusahaan dapat memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggan secara mendalam. Relasi yang telah terjalin 

dengan semua pelanggan sebagai mitra yang saling menguntungkan dapat 

mengarah kepada hubungan yang lebih kompleks dan tumbuh menjadi jaringan 

bisnis. 

Salah satu fungsi perusahaan yang berhubungan dengan loyalitas 

pelanggan adalah pemasaran. Dalam bisnis yang berorientasi relasional, 

pemasaran memiliki tujuan untuk mencapai profitabilitas jangka panjang dengan 

cara membangun relasi kepada setiap pelanggan. Pemasaran relasional merupakan 

upaya terpadu untuk membangun jaringan dengan pelanggan yang saling 
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menguntungkan secara terus menerus melalui hubungan interaktif dan nilai 

tambah dalam jangka waktu yang panjang (Shani dan Chalasani, 1993). Pada 

konsep pemasaran relasional, setiap orang dalam perusahaan adalah pemasar dan 

aktivitas pemasaran dilakukan oleh seluruh elemen dalam perusahaan 

(Gummesson, 1994). Pengembangan relasi dengan pelanggan dapat melibatkan 

seluruh karyawan untuk melayani pelanggan dan pelanggan potensial. 

Pada bisnis pariwisata, karyawan memiliki peranan yang sangat penting 

dalam membangun relasi dengan pelanggan. Aktivitas pemasaran terpusat pada 

pengembangan relasi melalui serangkaian layanan terhadap kebutuhan dan 

keinginan wisatawan. Semakin banyak layanan dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan wisatawan maka kualitas layanan dipersepsikan semakin baik, dan 

sebaliknya kualitas layanan semakin rendah apabila layanan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan. Layanan sendiri merupakan suatu 

peristiwa yang sangat kompleks serta memiliki makna yang luas mulai dari 

layanan yang dilakukan olah seseorang secara individual (personal service) 

sampai pada layanan sebagai suatu produk (Gronroos, 1988). Penciptaan layanan 

yang berkualitas bukan merupakan usaha yang mudah untuk dilakukan oleh setiap 

perusahaan, karena layanan merupakan kegiatan yang tidak berwujud dan 

memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan produk barang. Seluruh proses 

layanan akan dievaluasi oleh wisatawan dan menjadi pengalaman bagi wisatawan, 

sehingga perhatian terhadap kualitas layanan sangat penting dilakukan selama 

proses produksi dan konsumsi. 

Dalam rangka menyediakan layanan yang excellent, pemahaman terhadap 

apa yang dicari dan dievaluasi oleh wisatawan merupakan hal yang sangat penting 
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bagi perusahaan di bidang pariwisata. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 

suatu model yang dapat menjelaskan kualitas layanan yang dirasakan oleh 

wisatawan, sehingga perusahaan penyedia layanan dapat mengelola dan 

mengarahkan kebutuhan wisatawan dengan lebih lebih baik. Pemahaman tentang 

kualitas layanan dapat dimulai dari makna kualitas, yaitu apa yang dirasakan oleh 

pelanggan (Gronroos, 1988). Hal yang terpenting dalam bisnis pariwisata adalah 

bagaimana kualitas layanan dipersepsikan oleh wisatawan. Kualitas layanan 

biasanya dirasakan secara subjektif dengan melibatkan bermacam-macam ekspresi 

yang terkait dengan pengalaman, kepercayaan, perasaan, dan kenyaman 

wisatawan. Kualitas layanan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang 

memerlukan banyak model untuk menjelaskannya.  

Layanan sebagian besar merupakan produk yang tidak berwujud 

(intangibles), serta secara subyektif proses produksi dan konsumsi akan dialami 

secara simultan. Dalam hal ini, frekuensi interaksi antara pelanggan dan penyedia 

layanan sangat tinggi, sehingga segala sesuatu yang terjadi pada interaksi ini 

berdampak pada kualitas yang dirasakan oleh pelanggan. Sifat layanan yang 

terkait dengan dimensi ekspresif, seperti kesopanan, keramahan, kejujuran, dan 

empati sangat tergantung pada karyawan. Dengan demikian, peranan karyawan 

dalam penyampaian layanan merupakan faktor yang sangat krusial dalam 

menentukan kualitas layanan. 

Dalam literatur ditemukan beragam konsep tentang kualitas layanan. 

Dalam konsep perceived serviced quality, persepsi kualitas layanan terdiri atas 

dimensi technical quality dan functional quality, yang menjelaskan bahwa 

evaluasi terhadap kualitas layanan dapat dilakukan pada outcome dan proses 
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penyampaian layanan (Gronroos, 1988). Dimensi technical quality berkaitan 

dengan kualitas hasil yang dipersepsikan pelanggan, sedangkan dimensi 

functional quality berkaitan dengan kualitas cara penyampaian (proses) layanan 

yang lebih menekankan aspek relasi karyawan dan pelanggan. Konsep perceived 

serviced quality ini dikenal dengan pendekatan servperf yang mengukur kualitas 

layanan dengan berbasis pada kinerja layanan (Cronin dan Taylor, 1992). 

Assessmen terhadap persepsi kualitas layanan juga ditemukan dalam konsep 

servqual, yang terdiri atas dimensi tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance, dan empathy (Parasuraman et al., 1991). Konsep ini sangat popular 

dalam literatur kualitas layanan, dan skala dalam konsep servqual ini sebagian 

besar melibatkan sikap dan perilaku karyawan, seperti penampilan karyawan yang 

rapi, tindakan karyawan yang cepat dan tanggap terhadap permintaan pelanggan, 

percaya diri, sopan, berpengetahuan, serta empati karyawan kepada pelanggan. 

Walaupun konsep servqual telah popular, namun konsep tersebut tidak selalu 

dipergunakan untuk mengukur kualitas semua jenis layanan. Dalam bidang 

perhotelan, kualitas layanan lebih banyak ditekankan pada dimensi yang 

menyangkut kualitas fisik dan perilaku karyawan (Ekinci et al., 2008). Di antara 

dua dimensi ini, perilaku karyawan ditemukan memiliki pengaruh yang lebih kuat 

terhadap kepuasan tamu hotel daripada kualitas fisik. Pendapat lainnya juga 

mengungkapkan dimensi yang berbeda dalam layanan hotel, yaitu dimensi 

tangibles, responsiveness, knowledge, dan recovery (Olorunniwo et al., 2006). 

Pada bisnis lainnya, seperti layanan di restoran dijelaskan dengan 

pendekatan yang lebih sederhana, terdiri atas kualitas lingkungan fisik, kualitas 

makanan, dan kualitas penyajian, di mana kualitas penyajian sepenuhnya 
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ditentukan oleh interaksi karyawan dalam memenuhi permintaan pelanggan (Ryu 

et al., 2012). Respon karyawan garis depan juga ditemukan sangat kuat dalam 

menentukan kepuasan pelanggan di restoran, daripada harga, kualitas makanan, 

desain fisik, dan penampilan restoran (Andaleeb dan Conway, 2006). Namun 

pendapat ini sangat berbeda dengan temuan studi yang dilakukan oleh Ha dan 

Jang (2012), bahwa atmosfir (fisik) berpengaruh sangat kuat terhadap niat 

perilaku loyal pelanggan baik secara langsung maupun tidak langsung pada 

layanan restoran. Dari uraian di atas terlihat peranan karyawan sangat penting 

dalam membangun kualitas layanan pada perusahaan jasa pariwisata, khususnya 

hotel dan restoran. 

Pengukuran kualitas layanan tergantung pada jenis layanan, situasi, waktu, 

lingkungan, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi harapan pelanggan 

(Seth et al., 2005). Salah satu faktor yang dipandang penting dalam 

pengembangan kualitas layanan adalah faktor budaya, di mana peranan karyawan 

dalam kualitas layanan tidak dapat terlepas dari budaya yang menjadi dasar 

pembentukan karakteristik karyawan sebagai manusia. Secara historis, layanan 

berakar dalam masyarakat tradisional di mana anggota masyarakat terbagi 

menjadi kelas-kelas sosial (Testa dan Mueller, 2009). Anggota kelas atas 

menerima layanan dalam berbagai bentuk dari anggota kelas bawah. Secara 

kebetulan diungkapkan bahwa kata “servant” (budak/hamba) memiliki akar kata 

yang sama dengan kata ” service “ (layanan). Dalam konteks tradisional, penyedia 

layanan adalah orang-orang yang "melayani" atau setidaknya memainkan peran 

sebagai “budak/hamba” dalam pekerjaan mereka, seperti pelayan (waiters), 

pembantu rumah tangga (housekeepers), bartender, sopir, dan sejumlah layanan 
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pribadi lainnya. Adanya jarak kekuasaan yang tinggi antara bawahan dan atasan, 

atau pelanggan dan karyawan jasa dapat dianalogikan sebagai status sosial dengan 

jarak yang panjang antara “tuan”  dan “budak/hamba”, serta hal ini telah menjadi 

suatu fitur kehidupan dari masyarakat tradisional. Pekerjaan memberikan layanan 

akan dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah, dan mereka yang 

menerima layanan (pelanggan) akan dianggap memiliki status sosial yang lebih 

tinggi. Pada pola masyarakat yang modern telah terjadi perubahan paradigma 

dalam memandang layanan. Karyawan jasa tidak lagi identik dengan peran 

“budak/hamba”, tetapi telah dipandang  sebagai  suatu vokasi professional yang 

dapat memberikan nilai tinggi dalam pemenuhan ekspektasi pelanggan, dan 

pelanggan harus membayar dengan pengorbanan yang sama, bahkan dengan harga 

yang mahal untuk dapat menikmati layanan tersebut. Dalam interaksi antara 

karyawan dan pelanggan tidak lagi dilakukan dengan berdasarkan pada paradigma 

pelanggan adalah “raja”, tetapi telah berubah menjadi pelanggan adalah 

“partners/sahabat”. Paradigma ini dapat dilihat dari credo salah satu hotel yang 

terkenal yaitu “ladies and gentlemen serve ladies and gentlemen” yang memiliki 

makna kedudukan pelayan adalah sederajat dengan pelanggan (Ritz Carlton 

Hotels, 2010). 

Indonesia diklasifikasikan sebagai negara yang masih mengedepankan 

budaya tradisional dalam memandang layanan sebagai suatu profesi dan bisnis 

(Testa dan Mueller, 2009), termasuk Bali sebagai bagian dari wilayah Indonesia 

yang mengandalkan bisnis pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian 

daerah. Berdasarkan latar belakang budaya, pekerjaan melayani kebutuhan dan 

keinginan seseorang (pelanggan) sudah dikenal sejak lama di Bali dalam tatanan 
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kehidupan sosial masyarakat Bali. Latar belakang budaya ini telah memberikan 

inspirasi yang kuat bagi masyarakat Bali untuk menerima dan memberikan 

layanan kepada wisatawan yang berkunjung ke Bali. Hubungan antar manusia 

yang berkembang dari generasi ke generasi dalam tatanan masyarakat Bali ini 

dapat menjadi pembeda dalam pengembangan pariwisata di Indonesia, yaitu 

masyarakat Bali dinilai lebih adaptif terhadap orang asing dibandingkan dengan 

daerah lainnya di Indonesia. Latar belakang budaya ini menjadi kekuatan yang 

membentuk karakteristik positif orang Bali dan dapat menunjang kualitas 

pelayanan Bali sebagai destinasi pariwisata. Dibandingkan dengan destinasi 

pariwisata lainnya di Indonesia, banyak terdapat tempat yang secara geografis 

jauh lebih indah daripada Bali, tetapi keunggulan karakteristik orang Bali sebagai 

sumber daya manusia di bidang pariwisata tidak dapat ditemukan di tempat lain.  

Pada awalnya konsep pengembangan pariwisata di Bali adalah pariwisata 

budaya yang berbasis pada filosofi “Tri Hita Karana” yang diakui sebagai salah 

satu nilai kearifan lokal (BTB, 2014). Filosofi “Tri Hita Karana” memiliki 

pengertian tiga penyebab kesejahteraan dengan bersumber pada keharmonisan 

hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam 

lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya yang saling terkait satu sama lain 

(Peters dan Wardana, 2013). Nilai kehidupan yang terkandung dalam kearifan 

lokal ini adalah setiap hubungan yang tercipta memiliki pedoman hidup yang 

menghargai sesama aspek sekelilingnya, dan dilaksanakan secara seimbang, serta 

selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan 

hidup dengan menghindari segala tindakan buruk, sehingga hidupnya akan 

seimbang, tenteram, dan damai.  Filosofi “Tri Hita Karana” menjadi falsafah 
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hidup yang sangat kuat bagi orang Bali, yaitu orang Bali selalu menghargai Tuhan 

dengan cara mengingatNya kapan-pun dan di mana-pun, menghargai alam dengan 

tidak merusaknya dan tidak menyalahi aturan yang sudah ada, serta menghargai 

sesama manusia dengan menjaga perasaan dan bersikap empati agar selalu rukun 

dan damai.  

Di antara ketiga nilai dalam filosofi Tri Hita Karana, hubungan manusia 

dengan manusia merupakan nilai yang sangat terkait dalam layanan kepada 

wisatawan. Hubungan antar manusia ini telah diajarkan dan berkembang dari 

generasi ke generasi melalui ajaran Agama Hindu dan  budaya Bali, diantaranya 

Tri Kaya Parisuda, Tatwam Asi, Salunglung Sabayantaka, Paras Paros 

Sarpanaya, Bhineka Tunggal Ika, dan Menyama Braya (Wisnumurti, 2010). 

Kearifan lokal ini merupakan pengetahuan yang dinamis dan searah dengan 

perkembangan kebutuhan manusia yang kompleks, serta dijadikan rujukan dalam 

menciptakan dan menjaga relasi sosial. British Tourism Society’s, 1979 (dalam 

O’Neill, 1996) mendefinisikan pariwisata sebagai segala aktivitas yang terkait 

dengan pergerakan manusia dalam jangka waktu yang singkat ke berbagai daerah 

tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya tinggal dan bekerja, serta segenap 

kegiatan mereka selama tinggal di daerah tujuan. Dari pengertian tersebut, dapat 

dipahami bahwa manusia adalah pusat dari kegiatan pariwisata. Pengembangan 

suatu destinasi untuk menjadi destinasi wisata berskala internasional tidak cukup 

hanya mengandalkan potensi sumber daya alam saja. Masyarakat lokal pada 

destinasi wisata juga harus memiliki sikap dan perilaku yang mendukung 

pengembangan pariwisata. Para wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi 

wisata memiliki kebutuhan dasar untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal, 
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yaitu mereka ingin disambut dengan baik, dihormati, merasa menjadi orang yang 

penting, dimengerti keadaannya, serta ingin diperlakukan secara nyaman dan 

aman. Kebutuhan dasar para wisatawan ini memerlukan karakteristik masyarakat 

lokal yang positif, seperti ramah, sopan, jujur, suka menolong, rajin, dan karakter 

lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan dasar para wisatawan. 

Secara umum wisatawan dapat melihat dan merasakan bermacam-macam 

keunikan sebagai bagian dari pengalaman yang menyenangkan selama di Bali 

(PHRI, 2014). Hampir setiap hari wisatawan dapat menyaksikan upacara adat 

(yadnya) yang dilakukan oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu, kehidupan 

yang harmonis antar sesama, dan potensi alam yang dilestarikan. Pada momen 

tertentu wisatawan dapat bersentuhan langsung dengan keramahan (hospitality) 

orang Bali, seperti senyuman yang tulus, sikap yang sopan dan santun, serta 

perilaku orang Bali yang polos, lugu, jujur, suka menolong, bergotong royong, 

dan tanggap terhadap situasi. Para wisatawan dapat menyaksikan orang Bali yang 

humoris, suka bercanda ria, rela berkorban, dan tidak terlalu serius dalam 

menanggapi kesulitan hidup. Bagi orang Bali, segala masalah yang ada diyakini 

pasti dapat diatasi, dan selalu bersyukur bila masalah tersebut berhasil diatasi 

dengan cara upacara “nawur sesangi” (membayar kaul). Orang Bali selalu 

bertegur sapa dengan sesamanya dan orang asing, serta mengajak mereka untuk 

sekedar mampir ke rumahnya dan memberikan minuman / makanan sebagai 

simbul keramahan. Orang Bali tidak sombong dan selalu mengedepankan sikap 

yang rendah hati, yaitu tidak merasa diri lebih unggul daripada orang lain dan 

membiarkan orang lain yang menilai kompetensinya. Budaya “ngayah” bagi 

orang Bali, yaitu memberikan bantuan dan layanan tanpa mengharapkan hasil atau 
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bayaran merupakan kekuatan “hospitality” yang masih terasa kental, terutama di 

daerah pedesaan yang adat istiadat-nya tetap terpelihara secara kuat dari generasi 

ke generasi. Keunikan komunitas ini tidak dapat ditemukan di daerah atau negara 

lain, sehingga sebagian besar wisatawan menjadikannya sebagai sesuatu yang 

unik dan menjadi bagian dari pengalaman yang sangat berharga. Interaksi dengan 

orang Bali dapat memberikan pengalaman dan kepuasan tersendiri bagi 

wisatawan, serta menciptakan kekaguman dan loyalitas yang tinggi. Secara 

empiris, pengalaman dalam menikmati kualitas layanan memang telah dibuktikan 

dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan (Cronin dan Taylor, 1992; Caruana, 

2002; Olorunniwo et al., 2006; Caceres dan Paparoidamis, 2007). Pendapat ini 

searah dengan data statistik yang menunjukkan peningkatan dalam jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali setiap tahun dalam beberapa tahun 

terakhir. 

Dalam perkembangannya bisnis pariwisata di Bali mengalami kemajuan 

yang sangat pesat, dan Bali telah dikenal sebagai salah satu destinasi yang popular 

oleh wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Kombinasi keindahan alam 

dan pola kehidupan masyarakat yang harmonis berdasarkan adat dan budaya Bali 

telah menjadi daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke 

Bali. Data statistik menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 

mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2009 

berjumlah 2.385.122 orang, meningkat hingga pada tahun 2013 berjumlah 

3.278.598 orang (BPS Provinsi Bali, 2014). Wisatawan mancanegara yang 

terbanyak mengunjungi Bali pada tahun 2013 adalah Australia (826.385 orang), 

disusul oleh RRC (387.533 orang), Jepang (208.115 orang), Taiwan (127.443 
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orang), Perancis (125.065 orang), Inggris (122.406 orang), Amerika Serikat 

(105.863 orang), dan negara-negara lainnya. 

Pada sisi penawaran minat investor untuk berinvestasi dalam bisnis 

pariwisata menunjukkan peningkatan secara kuantitatif, terutama pada bisnis 

perhotelan. Pada tahun 2009 jumlah hotel berbintang di Bali berjumlah 149 unit, 

dan mengalami pertumbuhan hingga berjumlah 227 unit pada tahun 2013 (BPS 

Provinsi Bali, 2014). Selain hotel berbintang, investasi hotel non bintang dan 

bentuk akomodasi lainnya juga meningkat, yaitu pada tahun 2009 berjumlah 

1.515 unit meningkat hingga tahun 2013 berjumlah 1.816 unit. Kualitas 

infrastruktur penunjang aksesabilitas wisatawan juga ditingkatkan kualitasnya, 

seperti bandar udara, pelabuhan laut, dan jalan raya. Obyek-obyek wisata ditata 

lebih baik dengan fasilitas publik yang memadai meliputi area parkir, toilet 

umum, pusat informasi, dan fasilitas amenities. Untuk menambah kenyaman 

wisatawan, pembangunan, rumah sakit internasional, pusat perbelanjaan, pusat 

hiburan, dan konsulat asing juga mengalami perkembangan yang pesat. Pada 

bidang sumber daya manusia, penyediaan SDM yang kompeten telah menjadi 

perhatian yang besar dari seluruh stakeholder, mulai dari pendirian lembaga 

pelatihan, program pengembangan SDM, hingga sertifikasi profesi dan 

kompetensi. Selain sarana dan prasarana, faktor keamanan yang semula dianggap 

sebagai “cost” berubah menjadi “investasi” untuk menjamin keselamatan para 

wisatawan. Peningkatan kapasitas ini dilakukan dalam rangka menghadapi 

kompetisi destinasi wisata dan diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk 

berkunjung ke Bali, menikmati kenyamanan dan meraih kepuasan, serta 

menciptakan sikap dan perilaku loyal wisatawan. 
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Masyarakat internasional telah mengakui kearifan lokal di Bali dan 

melihat bagaimana orang Bali mengimplementasikan filosofi hidup dengan stabil, 

kreatif, serta dinamis untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis. Nilai-nilai 

kearifan lokal di Bali telah teruji keampuhannya dalam mengatasi konflik-konflik 

sosial, masalah ekonomi, dan politik, sehingga Bali dikenal sebagai daerah yang 

relatif aman di antara daerah-daerah lainnya di Indonesia. Keberhasilan orang Bali 

dalam menjalin relasi dengan wisatawan tidak diciptakan dalam waktu yang 

singkat, tetapi relasi itu telah dilakukan secara bertahap dalam waktu yang lama. 

Bali telah dikenal sebagai daerah tujuan wisata dan banyak wisatawan 

mancanegara maupun wisatawan domestik telah datang ke Bali secara 

berkelanjutan. Keberhasilan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata tidak dapat 

dilepaskan dari karakteristik orang Bali yang senang melayani wisatawan, 

menyambut kedatangan wisatawan, berinteraksi dengan wisatawan, dan 

beradaptasi dengan wisatawan. 

Dalam perkembangannya karakteristik orang Bali telah mengalami 

degradasi pada sikap dan perilaku orang Bali, di mana modernisasi dan globalisasi 

telah memperkenalkan nilai baru dalam tradisi orang Bali (Triguna, 2011). Orang 

Bali harus berkompetisi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga orang 

Bali menjadi individu-individu yang kompetitif dengan sikap dan perilaku sangat 

berbeda dengan karakteristik polos, lugu, sabar, ramah, dan jujur. Kompetisi 

berdampak pada pandangan orang Bali tentang nilai-nilai kearifan lokal, seperti 

Tri Kaya Parisuda, Tatwam Asi, Salunglung Sabayantaka, Paras Paros 

Sarpanaya, Bhineka Tunggal Ika, dan Menyama Braya yang mulai mengalami 

perubahan bahkan sangat langka ditemukan, terutama di perkotaan (Triguna, 
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2011). Perubahan ini melahirkan kesan bahwa Bali untuk pariwisata, bukan 

sebagaimana direncanakan pariwisata untuk Bali.  

Persepsi adanya perubahan karakteristik orang Bali juga ditangkap oleh 

wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Selain merasakan kenyamanan 

dan keunikan, wisatawan juga menemukan pengalaman yang buruk dalam 

berinteraksi dengan orang Bali. Pengalaman buruk diceritakan pada Trip Advisor 

oleh Miri (2016), seorang wisatawan dari Malaysia yang menginap di salah satu 

hotel di Sanur sebagai berikut:  

“…… The day before leaving we booked transport with the hotel to the airport in 

their own car and paid in advance. The car and driver did not show up and we 

had to go and grab a taxi off the street. As we drove off we saw our car arriving, 

15 minutes after the time we'd booked it for. They did refund the money but didn't 

seem that bothered about the poor service. The taxi ended up costing a fraction of 

what the hotel were charging anyway just using the meter. Given that we were not 

that comfortable in our room, the breakfast was so bad and the fiasco over the 

airport transfer, I would not go back to this hotel and would not recommend it. 

……….”. 

Pengalaman buruk menginap pada salah satu hotel non bintang di Sanur juga 

ditulis oleh wisatawan dari Sweden bernama Hans Rudestam (2015), sebagai 

berikut:  

“I read the positive reviews before I visited and was very disappointed with my 

stay at ……. Sanur. The only good thing is the location. The service was not like 

in Bali in general, none at the hotel was interested of us. The breakfast was the 

worst I've ever had in Bali. Will not return!”  

Pengalaman buruk lainnya tentang layanan salah satu hotel non bintang di 

Sanur juga ditulis oleh wisatawan dari Sweden bernama Kangdamz (2015), 

sebagai berikut: 

“At the first night there was a problem with the air conditioning, but we didn't 

contact the hotel staff because it was late. On the next day in the morning we told 
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the staff about the problem, and they said that they would fix it. After we had 

lunch it was still very warm in our room, so we complained about this and then 

they finally 'did something' with the air conditioning. When we came back from 

dinner we found out that it was still the same, so we complained again, but the 

staff insisted that they had fixed the problem. We had to ask the staff to come to 

our room that evening so that they could feel how warm it was, and then they 

finally moved us to a bungalow next to the pool. We just don't understand why 

they didn't take our complaint seriously. The staff didn't look happy and didn't 

really want to have contact with the guests. We had never heard the staff asked 

something like 'how are you' or 'did you sleep well?'. Is it because they got too 

many complaints from the guests?” 

Wisatawan dari Dublin, Ireland bernama Cpith (2015), juga menulis pengalamam 

buruk selama berlibur Bali pada Trip Advisor sebagai berikut: 

“…… They didn’t really make you feel at home anytime we passed the reception 

they wanted to know where we were going saying that the security was good but 

wondered why they needed such high security. They counted the bill in front of us 

which i felt was rude but then realized they did that everywhere in sanur. ……..” 

Komunikasi word of mouth oleh wisatawan mancanegara pada Trip 

Advisor tersebut mengungkapkan bahwa orang Bali tidak dapat lagi dikategorikan 

sebagai komunitas yang inklusif, melainkan orang Bali telah dipersepsikan 

sebagai orang yang tempramental, egoistik, sensitif, dan cenderung menjadi 

human ekonomikus. Persepsi wisatawan mancanegara ini sangat relevan dengan 

sikap dan perilaku orang Bali dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dalam 

situasi konflik di masyarakat yang berakhir dengan kekerasan secara kolektif. 

Sejumlah kasus melibatkan massa orang Bali yang melakukan tindak kekerasan 

secara kolektif, yaitu bentrok antar banjar, desa adat, dan dalam sengketa wilayah 

bisnis. Terdapat keluhan publik terhadap tindakan yang arogan sejumlah pemuda 

Bali dengan pakaian adat Bali ketika musim layang-layang dalam memanfaatkan 

ruang publik, khususnya jalan raya (Balipost, 2014). Tumbuhnya berbagai bentuk 
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premanisme sipil yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat di Bali juga 

dapat dijadikan cermin karakter orang Bali telah mengalami perubahan signifikan 

(Triguna, 2011). Kekerasan temperamental orang Bali pada masyarakat sangat 

bertentangan dengan ranah hospitality yang mengedepankan unsur keramah 

tamahan. Hal ini berpotensi mengurangi minat wisatawan mancanegara untuk 

berkunjung ke Bali. 

Pengembangan kapasitas akomodasi dinilai melampaui permintaan, 

terutama pembangunan hotel yang mengarah kepada penyediaan layanan yang 

minimalis (PHRI, 2014). Di lokasi pusat bisnis dan pariwisata telah dibangun 

hotel-hotel baru dengan gaya modern dan minimalis, di mana layanan 

terkonsentrasi pada kebutuhan tamu untuk tidur dan makan pagi saja (bad & 

breakfast). Lahan yang relatif sempit pada lokasi yang strategis telah diolah 

sedemikian rupa menjadi hotel dengan sewa kamar yang murah. Dari perspektif 

ekonomi, “price means quality” yang memberikan makna harga produk 

mencerminkan kualitas. Pada harga kamar yang murah para tamu tidak dapat 

menemukan layanan yang berkualitas tinggi. Layanan hotel hanya disediakan 

untuk memenuhi kebutuhan minimal para tamu, sehingga keinginan tamu untuk 

mengenal secara luas tentang keunikan budaya Bali tidak dijumpai dalam hotel 

tersebut. Semakin banyak hotel dengan pola layanan yang murah dan minimalis 

dapat menjadi indikator bahwa Bali telah mengalami perubahan arah dalam 

pariwisata, yaitu perubahan dari pariwisata budaya ke pariwisata dengan harga 

yang murah. Perubahan ini menjadikan Bali sebagai destinasi yang mengarah 

pada “mass tourism”, di mana Bali terkenal bukan karena kualitas pariwisatanya, 

tetapi Bali lebih dikenal karena harganya yang murah. Perubahan arah pariwisata 
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Bali menjadi “mass tourism” dalam jangka waktu panjang tidak akan memberikan 

dampak positif, tetapi lebih banyak membawa efek yang negatif. Strategi bersaing 

dengan harga yang murah hanya menguntungkan dalam jangka pendek, dan tidak 

berdampak pada loyalitas pelanggan dalam jangka panjang (Gronroos, 1998; 

Parasuraman et al., 1991; Cronin dan Taylor, 1992; Gummesson, 1994). 

Berdasarkan studi empiris tentang kualitas layanan yang berlatar belakang 

budaya, serta adanya harapan wisatawan untuk dapat berinteraksi dengan kearifan 

lokal melahirkan pemikiran baru untuk melakukan studi tentang kualitas layanan 

berbasis kearifan lokal, serta dampaknya dalam kinerja bisnis pariwisata. Kearifan 

lokal yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dapat diasumsikan 

sebagai dasar pembentukan karakteristik orang Bali. Kearifan lokal ini dapat 

menjadi faktor-faktor pembentuk kualitas layanan yang memainkan peran penting 

dalam bisnis pariwisata. Motivasi dalam studi ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor kualitas layanan berbasis kearifan lokal Bali, sehingga dapat dijadikan 

rujukan dalam menyediakan kualitas layanan yang memiliki keunggulan di masa 

depan. Kualitas layanan mendorong pelanggan untuk berkomitmen kepada 

layanan destinasi dan peningkatan dalam market share.  

Secara empiris telah dibuktikan bahwa kualitas layanan berpengaruh 

signifikan terhadap niat perilaku loyal pelanggan (Law et al., 2004; Juwaheer, 

2004; Olorunniwo, et al., 2006; Qin and Prybutok, 2008; Alegre and Cladera, 

2009; Yang, 2009; Ahmed et al., 2010; Chenet et al., 2010; Marinkovic et al., 

2014). Namun, hubungan ini masih diperdebatkan karena ada studi yang 

menunjukan hasil bahwa kualitas layanan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

niat loyalitas pelanggan (Cronin and Taylor, 1992; Hoare and Butcher, 2008; 
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Polyorat and Sophonsiri, 2010; Sandy Ng et al., 2011; Chuang and Fan, 2011; Li, 

2013). Hubungan kualitas layanan dan niat loyalitas pelanggan yang masih 

diperdebatkan juga menjadi   dalam studi ini untuk menganalisis pengaruh 

kualitas layanan karyawan berbasis kearifan lokal Bali terhadap niat loyalitas 

wisman. 

Selain itu, hubungan yang tidak konsisten kualitas layanan dan niat 

loyalitas pelanggan juga melahirkan dugaan bahwa ada variabel lain yang 

berperan pada hubungan tersebut. Secara empiris telah dibuktikan kualitas 

layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan (Olorunniwo, et al., 2006; Qin 

et al., 2010; Chenet et al., 2010; Yap et al., 2012; Wen et al., 2012; Mudassar et 

al., 2013; Kitapci et al., 2013; Marinkovic et al., 2014; Kundu and Datta, 2015), 

serta kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap niat loyalitas pelanggan (Jones et 

al., 2003; Lyon and Powers, 2004; Olorunniwo, et al., 2006; Bigne et al., 2009; 

Alegre and Cladera, 2009; Ha, et al., 2010; Kaveh et al., 2012; Myrden and 

Kelloway, 2014).  Berdasarkan bukti empiris tersebut, kepuasan dapat diduga 

berperan sebagai mediator pada hubungan kualitas layanan dengan niat perilaku 

loyal pelanggan yang tidak konsisten. 

Adanya dinamika dalam kualitas layanan yang dikemukakan oleh para ahli 

serta hubungan kualitas layanan dengan niat perilaku loyal yang masih 

diperdebatkan membuka celah untuk melaksanakan penelitian pengaruh kualitas 

layanan karyawan berbasis kearifan lokal Bali terhadap niat perilaku loyal 

wisatawan mancanegara pada hotel non bintang di Bali. Dalam model yang 

dibangun juga menyertakan kepuasan wisman sebagai variabel intervening yang 

diharapkan dapat memberikan solusi atas hubungan kualitas layanan dengan niat 
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perilaku loyal yang tidak konsisten. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi dalam pengembangan layanan hotel di Bali sehingga tercipata bisnis 

pariwisata berkelanjutan, serta menambah pengetahuan dan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut:  

1) Faktor-faktor apakah yang menjelaskan kualitas layanan karyawan 

berbasis kearifan lokal Bali pada hotel non bintang di Bali? 

2) Bagaimanakah pengaruh kualitas layanan karyawan berbasis kearifan lokal 

Bali terhadap niat perilaku wisman pada hotel non bintang di Bali? 

3) Bagaimanakah pengaruh kualitas layanan karyawan berbasis kearifan lokal 

Bali terhadap kepuasan wisman pada hotel non bintang di Bali? 

4) Bagaimanakah pengaruh kepuasan terhadap niat perilaku wisman pada 

hotel non bintang di Bali? 

5) Bagaimanakah peran mediasi kepuasan pada pengaruh kualitas layanan 

karyawan berbasis kearifan lokal Bali terhadap niat perilaku wisman pada 

hotel non bintang di Bali? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:  

1) Untuk mengetahui faktor-faktor kualitas layanan karyawan berbasis 

kearifan lokal Bali pada hotel non bintang di Bali. 
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2) Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan karyawan berbasis kearifan 

lokal Bali terhadap niat perilaku wisman pada hotel non bintang di Bali. 

3) Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan karyawan berbasis kearifan 

lokal Bali terhadap kepuasan wisman pada hotel non bintang di Bali. 

4) Untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap niat perilaku wisman pada 

hotel non bintang di Bali. 

5) Untuk mengetahui peran mediasi kepuasan pada pengaruh kualitas layanan 

karyawan berbasis kearifan lokal Bali terhadap niat perilaku wisman pada 

hotel non bintang di Bali. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam 

pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata, khususnya perhotelan. 

Keberhasilan pariwisata di Bali tidak terlepas dari peran orang Bali yang mampu 

menciptakan relasi yang harmonis dengan wisatawan. Orang Bali sebagai sumber 

daya manusia memainkan peran penting dalam penciptaan kualitas layanan 

kepada wisatawan. Dalam rangka menyediakan keunikan lokal bagi wisatawan, 

para praktisi dapat merujuk pada faktor-faktor kualitas layanan karyawan berbasis 

kearifan lokal Bali. Pengembangan karyawan dengan berpedoman pada faktor-

faktor tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman yang unik bagi 

wisatawan di Bali. 

 

1.4.2 Manfaat Akademis 
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Dalam bidang akademis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu 

sumber pustaka bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen sumber daya 

manusia di bidang pariwisata dan manajemen pemasaran pariwisata. Selain itu, 

hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan masalah-masalah kualitas layanan, kepuasan, dan 

niat perilaku wisatawan. 


