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Abstract 

Hotel is a place that provides specialty services, food and beverage and other facility services, where all the 

services are intended for public. In the process, A customer or guest who will stay is required to come to the 

counter check-in and sign a registration card. But with the implementation of the system In Room Check-in 

applied in the Shangri-La Hotel Jakarta, guest can do the check-in process in the room without queuing at the 

front counter, as long as the guest already have a reservation in advance. A clerk at check-in counter can directly 

deliver guest to the room which is already booked and then guest in the room can fill out a registration card via a 

Tablet Computer system connected to the network via Wi-Fi network. 

Keywords: Hotel, In Room Check-in System, Reservation, Tablet Computer, Wi-Fi 

Abstrak 

Hotel merupakan suatu tempat yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman 

serta fasilitas jasa lainnya, dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat secara umum. Dalam 

prosesnya, seorang pelanggan tamu yang akan menginap diharuskan datang ke counter check-in dan 

menandatangani kartu registrasi. Namun, seiring dengan adanya penerapan sistem In Room Check-in yang 

diterapkan di Hotel Shangri-La Jakarta, tamu dapat langsung langsung melakukan proses Check-in di kamar 

tanpa antrian di counter depan, selama tamu sudah memiliki reservasi sebelumnya. Seorang petugas Check-in 

dapat langsung mengantarkan tamu ke kamar yang sudah dipesan dan tamu di kamar dapat mengisi kartu 

registrasi melalui sebuah Komputer Tablet yang terkoneksi ke sistem melalui jaringan Wi-Fi. 

Kata kunci: Hotel, Sistem In Room Check-in, Reservasi, Komputer Tablet, Wi-Fi 

1. PENDAHULUAN 

Persaingan bisnis perhotelan di Jakarta semakin ketat. 

Hal ini dapat dilihat dari mulai muncul-nya hotel-hotel 

baru di beberapa penjuru kota Jakarta. Masing-masing 

hotel harus bisa meningkatkan kualitas jasa yang 

ditawarkan untuk bisa menarik konsumen sehingga 

mereka bisa bersaing dengan hotel-hotel yang lain. Hal 

ini dikarenakan hotel bergerak di bidang jasa pelayan 
penginapan, penyedia makanan dan minuman serta 

fasilitas jasa lainnya, dimana kualitas jasa yang mereka 

sediakan sangat berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan mereka untuk bisa bersaing dan tetap 

bertahan di dunia perhotelan. 

Sebuah perusahaan harus mempunyai strategi unggul 

untuk merpertahankan pelanggan melalui kualitas produk 

dan jasa yaitu melalui waktu penyediaan yang lebih cepat, 

pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya, dan 

perhatian yang tinggi kepada konsumen [5]. Dimana 

hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 
kualitas produk atau jasa berpengaruh terhadap reputasi 

dan kepuasan konsumen, dan pada akhirnya reputasi dan 

kepuasan akan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. 

Hasil penelitian tersebut sama halnya seperti yang 

dikemukakan oleh Iqbal Hasan [1], yaitu pelayanan yang 

berkinerja tinggi adalah pelayanan yang mampu 

memuaskan kebutuhan pelanggan atau dengan kata lain 
mampu melebihi harapan dari pelanggan. Dalam hal ini, 

kualitas jasa lebih menekankan pada aspek kepuasan 

pelanggan. Kualitas jasa memiliki hubungan yang erat 

dengan kepuasan pelanggan, dimana dari kepuasan 

pelanggan dapat menciptakan kesetiaan dan loyalitas 

pelanggan kepada perusahaan. 

Pada jaman sekarang ini dengan semakin berkembangnya 

teknologi, telah dikembangkan sistem in room check-in 

yang dapat mendukung dunia perhotelan untuk 

meningkatkan kualitas jasa yang diberikan. Sistem In 

room check-in merupakan suatu sistem manajemen hotel 
yang memungkinkan tamu hotel untuk melakukan proses 

check-in ini di dalam kamar hotel, dimana pada 

umumnya tamu harus melakukan check-in di counter 

hotel. 

Dalam kajian ini, peneliti ingin mengeksplorasi peranan 

sistem in room check-in yang merupakan salah satu trend 

baru dalam dunia perhotelan untuk meningkatkan 

kualitas jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Obyek 

penelitian adalah Hotel Shangri-La Jakarta, yang 

merupakan salah satu hotel yang menerapkan sistem in 

room check-in pertama kali di Jakarta. Diharapkan hasil 
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penelitian dapat maksimal dengan asumsi waktu 

penerapan sistem in-room check-in ini sudah cukup dapat 
dilihat hasilnya yaitu selama 3 bulan sejak tanggal 1 Mei 

2013 sampai dengan Agustus 2013. 

2. TUJUAN 

Tujuan kajian ini untuk mengetahui pengaruh sistem in 

room check-in terhadap tingkat kepuasan tamu hotel. 

Hasil kajian ini akan memberikan rekomendasi bagi 

manajemen untuk meningkatkan layanan bagi pelanggan. 

3. STUDI PUSTAKA 

Bagian ini merupakan studi pustaka tentang teori-teori 

pendukung yang digunakan dalam analisis dan 

pembahasan penelitian. 

3.1 In-room Check In 

Check-In pada dasarnya adalah suatu proses dimana 

seseorang memberitahukan kedatangan, contohnya pada 

hotel, bandara udara, atau pelabuhan. Di hotel, seorang 

pelanggan yang akan menginap biasanya diharuskan 

untuk check-in, dimana pelanggan memberikan atau 

mengkonfirmasi informasi personal pelanggan di kartu 

registrasi dan menuliskan tandatangan. Dalam proses ini, 

pelanggan dimungkinkan untuk menyediakan jaminan 

kartu kredit untuk menutupi biaya yang berpotensi 

seperti room service selama masa menginap. Pada akhir 

proses nya, staf penerima tamu akan menyediakan 
sebuah kunci kamar kepada tamu. 

In room check-in merupakan suatu prosedur yang 

disediakan hotel untuk memberikan layanan lebih pada 

pelanggan, khususnya pelanggan penting. Pada proses ini, 

pelanggan yang datang akan langsung diantarkan ke 

kamar oleh seorang staf penerima tamu. Proses 

administrasi seperti pengisian kartu registrasi dan 

jaminan kartu kredit dilakukan di dalam kamar, sehingga 

pelanggan terbebas dari antrian check-in dan 

mempercepat proses yang ada. 

3.2 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan sendiri tidak mudah didefinisikan. 

Ada berbagai macam pengertian yang di berikan oleh 

banyak pakar. Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan 

senang atau kecewa seorang yang muncul setelah 

membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap 

kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan harapannya 
[3]. Pakar lain [7], menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) kinerja actual 

produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

3.3 Kualitas Jasa 

Definisi kualitas jasa berkaitan dengan upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelangaan. 

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, 

yaitu expected service dan perceived service. Apabila 
jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) 

sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

dipersepsikan baik dan memuaskan.  Jika jasa yang 

diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas 

jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. 

Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada 

yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. 

Dengan demikian, baik tidaknya kualitas jasa tergantung 

pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi 

harapan pelanggannya secara konsisten [6]. 

Pada dasarnya,  ada lima dimensi pokok yang berkaitan 

dengan kualitas jasa [8], yaitu: 

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 

2. Kehandalan (reability), yakni kemampuan 

memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para 

staf dan karyawan untuk membantu para pelanggan 

dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, 

kemampuan,kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya; risiko 
atau keragu-raguan. 

5. Empati (Empathy), meliputi kemudahan dalam 

melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

4. METODE PENELITIAN 

Bagian ini menguraikan mengenai metode penelitian 

yang akan dilakukan. Diawali dengan populasi dan 

sampel yang digunakan, metode pengumpulan data, dan 

hipotesis, serta alat analisis yang digunakan. 

4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah para tamu yang 

menginap di Hotel Shangri-La Jakarta yang 

menggunakan layanan in-room check in, sedangkan 

sampel penelitian-nya adalah para responden yang 

sedang menginap di Hotel Shangri-La Jakarta yang 

menggunakan layanan in-room check in. Pengambilan 

data dilakukan selama 2 minggu. 

4.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Wawancara (Interview); 

2. Observasi; 
3. Angket (Kuesioner). 

4.3 Hipotesis 

Untuk menjelaskan pengaruh sistem in room check-in 

terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Shangri-La Jakarta 
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berdasarkan 5 dimensi penentu kualitas jasa, maka dapat 

dibuat hipotesa sebagai berikut: 

H1: Sistem in room check-in berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Hotel 

Shangri-La Jakarta 

4.4 Alat analisis yang digunakan 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Skala Likert 

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang 

umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan 

skala yang paling banyak digunakan dalam riset 

berupa survei. Sewaktu menanggapi pertanyaan 

dalam skala Likert, responden menentukan tingkat 

persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan 

memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. 

Pertanyaan disediakan lima pilihan skala dengan 

format sebagai berikut: 

a) Sangat tidak setuju 

b) Tidak setuju 
c) Ragu-ragu 

d) Setuju 

e) Sangat setuju 
 

2. Metode Chi Quadrat/ Chi Square 

Chi square adalah pengujian hipotesis mengenai 

perbandingan antara frekuensi observasi atau yang 

benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi 

harapan. Yang dimaksud dengan frekuensi harapan 
adalah frekuensi yang nilainya dapat di hitung secara 

teoritis (e). sedangkan dengan frekuensi observasi 

adalah frekuensi yang nilainya di dapat dari hasil 

percobaan (o). Hasil jawaban dari responden akan 

disimpulkan menjadi dua tingkatan yaitu Puas bernilai 

1 dan Tidak Puas bernilai 0. 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menguraikan hasil dan pembahasan penelitian. 

5.1 Profil Responden 

Profil responden yang diambil berjumlah 40 orang 

dengan usia diatas 20 tahun dan telah menginap lebih 

dari satu kali di Hotel Shangri-La Jakarta. Riset ini 

dilakukan pada bulan Agustus 2013. Karakteristik dari 

responden dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Jenis kelamin, Pria (60%) dan Perempuan (40%);  

2) Umur, 20-25 (17,5%), 26-30 (57,5%), 31-35 (11,4%) 

dan >=36 (17,5%);  

3) Pendidikan terakhir, <=SMP (0%), SMA (0%), D3 

(0%), S1 (36%), S2 (49%), S3 (15%);  

4) Range Pendapatan, <Rp.2.000.000 (0%), 

Rp.2.000.000-Rp.5.000.000 (0%), Rp.5.000.000-

Rp.8.000.000 (0%), Rp.8.000.000-Rp.11.000.000 

(6%), >Rp.11.000.000 (94%). 

5.2 Validitas dan Reliabilitas 

Untuk memenuhi kriteria sebuah penelitian yang 

dianggap sebagai penelitian ilmiah, kecermatan 

pengukuran sangat diperlukan [2]. Ada dua syarat utama 

yang harus dipenuhi oleh alat ukur untuk memperoleh 

suatu pengukuran yang cermat, yaitu Validitas dan 

Releabilitas. 

Validitas artinya alat ukur yang digunakan dalam 

pengukuran, dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

hendak diukur [2]. Uji validitas dimaksudkan untuk 

menguji ketepatan item-item dalam kuesioner, apakah 

item-item yang ada mampu menggambarkan dan 

menjelaskan variabel yang diteliti. Jadi validitas adalah 

seberapa jauh alat dapat mengukur hal atau subjek yang 

ingin diukur. Validitas diusahakan dengan pikiran logis, 

meminta pendapat orang yang ahli, menggunakan 

kelompok yang telah diketahui sifatnya, kriteria 

independen [4]. Item yang digunakan dalam penelitian 

ini untuk selanjutnya diuji reliabilitasnya. 

Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya, yaitu 

apabila alat ukur digunakan berkali-kali oleh peneliti 

yang sama atau oleh peneliti lain tetap memberikan hasil 

yang sama [2]. Jadi reliabilitas adalah seberapa jauh 

konsistensi alat ukur untuk dapat memberikan hasil yang 

sama dalam mengukur hal dan subjek yang sama. 

5.2.1 Validitas 

Analisis validitas dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment. Item pernyataan atau pertanyaan 

dinyatakan valid jika mempunyai nilai r hitung yang 

lebih besar dari r tabel yaitu 0,312. Hasil pengujian 

validitas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Validitas Kuisioner 

Faktor Banyaknya Item Item Soal Keterangan 

Reliability 3 1 – 3 Semua Valid 

Responsiveness 3 4 – 6 Semua Valid 

Assurance 2 7 – 8 Semua Valid 

Empathy 2 9 – 10 Semua Valid 

Tangibles 4 11-14 Semua Valid 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengujian 

validitas seluruh item yang mempunyai nilai r hitung 

lebih besar dari 0,312. Sehingga item kuesioner valid dan 

dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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5.2.2 Reliabilitas 

Uji reliabilitas dari masing-masing faktor dengan 

menggunakan Uji Alpha-Cronbach. Kuesioner 

dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha 

yang lebih besar dari 0,6. Hasil penelitian selengkapnya 
dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 

 

Tabel 2. Reliabilitas Kuisioner 

Faktor Koef. Alpha Status 

Reliability 0,9966 Reliabel 

Responsiveness 0,6561 Reliabel 

Assurance 1 Reliabel 

Empathy 1 Reliabel 

Tangibles 0,9981 Reliabel 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuesioner 

penelitian untuk masing-masing indikator reliabel. 

5.3 Hasil Analisis  

Perhitungan dengan skala Likert: 

RS = 
   

 
 

Keterangan: 

RS = Rentang skala 

m = Angka tertinggi dalam pengukuran 

n = Angka terendah dalam pengukuran 

b = Banyaknya kelas/kategori yang dibentuk  

RS = 
   

 
 = 0,8 

Dengan rentang skala Likert 0,8 maka skala numerik 
adalah sebagai berikut: 

1. Sangat Tidak Setuju = 1 s/d 1,8 

2. Tidak Setuju = 1,8 s/d 2,6 

3. Netral = 2,6 s/d 3,4 

4. Setuju = 3,4 s/d 4,2 

5. Sangat Setuju = > 4,2 

Skor: Jumlah total dari masing – masing variabel 

Rata – rata: Skor dibagi dengan jumlah responden 

Tabel 3 berikut adalah perhitungan kepuasan pelanggan 

dengan skala likert. 

Tabel 3. Perhitungan Kepuasan Pelanggan 

Dimensi Pertanyaan Skor 
Rata-

rata 
Keterangan 

Reliability 

1. Pelayanan yang diberikan oleh karyawan Hotel Shangri-La Jakarta pada 

saat mengoperasikan sistem in-room check in terhadap konsumen 
memuaskan. 

138 3.45 Puas 

 
2. Kemampuan pelayanan karyawan Hotel Shangri-La Jakarta dalam 

menggunakan sistem in-room check in cepat dan memuaskan. 
137 3.425 Puas 

 3. Tablet yang digunakan untuk sistem in-room check mudah digunakan. 159 3.975 Puas 

Responsiveness 
4. Karyawan Hotel Shangri-La Jakarta sigap dalam mengatasi keluhan 

konsumen. 
141 3.525 Puas 

 
5. Karyawan Hotel Shangri-La Jakarta memberikan solusi dan jawaban 

atas komplain dari konsumen. 
142 3.55 Puas 

 
6. Karyawan Hotel Shangri-La Jakarta bertindak cepat dan sigap saat 

konsumen membutuhkan bantuan. 
136 3.4 Puas 

Assurance 
7. Keakuratan data dan kerahasiaan data pelanggan dengan sistem in-room 

check in sangat terjamin dan dapat dipercaya. 
155 3.875 Puas 

 
8. Sistem in-room check in memberikan jaminan kenyamanan lebih 

daripada check in di counter. 
174 4.35 Sangat Puas 

Empathy 
9. Karyawan Hotel Shangri-La Jakarta bersikap ramah dan sopan kepada 

pelanggan. 
156 3.9 Puas 

 
10. Karyawan Hotel Shangri-La Jakarta sangat peduli dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen. 
125 3.125 Netral 

Tangibles 
11. Karyawan Hotel Shangri-La Jakarta mengenakan seragam yang rapi 

dan bersih. 
161 4.025 Puas 

 12. Kamar hotel di Hotel Shangri-La Jakarta bersih dan rapi. 161 4.025 Puas 
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Dimensi Pertanyaan Skor 
Rata-

rata 
Keterangan 

 
13. Harga kamar Hotel Shangri-La Jakarta sesuai dengan kepuasan 

pelanggan yang diberikan. 
103 2.575 Tidak Puas 

 14. PC Tablet yang digunakan untuk sistem in-room check in bersih. 165 4.125 Puas 

Perhitungan Chi Square:  

1. Taraf nyata (α): 5% = 0,05 

2. Derajat bebas (Db) = (Baris-1)*(Kolom-1) 

3. Nilai hitung: 

X
2
 = 

        

  
 

Rangkuman Hasil Perhitungan Chi square dapat dilihat 

pada Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Chi Square 

No. Dimensi Derajat bebas 
(Db) 

X
2
 Tabel X

2
 Hitung Keputusan 

1 Reliability 4 9,488 22,713 H1 diterima, H0 ditolak 

2 Responsiveness 4 9,488 2,2233 H1 ditolak, H0 diterima 

3 Assurance 2 5,991 7,4397 H1 diterima, H0 ditolak 

4 Empathy 2 5,991 48,7652 H1 diterima, H0 ditolak 

5 Tangibles 6 12,592 150,6545 H1 diterima, H0 ditolak 

6 Keseluruhan  26 38,885 231,8 H1 diterima, H0 ditolak 

5.4 Pembahasan Hipotesis 

Jika dilihat dari nilai indeks kerja yang didapat dalam 

perhitungan dengan menggunakan metode skala likert 

sebesar 73.32% dapat diketahui bahwa pada umumnya 

pelanggan merasa puas atas layanan sistem in room 

check-in yang diberikan oleh Hotel Shangri-La Jakarta. 

Selain itu, berdasarkan hasil nilai indeks kerja itu maka 

variabel yang paling menonjol terdapat pada Dimensi 

Jaminan yaitu sebesar 82.25%. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode 

Chi Square dengan tingkat signifikan (α) 5% atau 0,05, 

ditemukan bahwa X
2
 hitung = 231,7958, lebih besar dari 

X
2
 tabel = 28.869, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan H1 diterima. 

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa 

kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan dan 

dipertahankan dengan dukungan teknologi informasi. 
Terbukti kenyamanan yang ‘sangat memuaskan’ 

dirasakan oleh pelanggan dengan penerapan in room 

check-in dibandingkan counter check-in (rata-rata skor 

4.35). 

Hotel, sebagai salah satu bisnis jasa yang sangat 

mengedepankan experience bagi pelanggan sangat 

membutuhkan dukungan teknologi informasi untuk 

memenuhi atau bahkan melampaui harapan. 

Hal ini menjadi keunggulan berkompetisi (competitive 

advantage) bagi organisasi dalam jangka panjang. Riset 

ini dapat digunakan sebagai landasan pemahaman, bahwa 

teknologi informasi mampu sebagai enabler untuk 

peningkatan kepuasan pelanggan pada bisnis perhotelan 

pada umumnya, dan Hotel Shangri-La, khususnya. 

 

6. SIMPULAN & SARAN 

Merujuk hasil penelitian diatas, dengan hasil bahwa H1 

diterima, maka penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara adanya sistem in room check-in 

terhadap kepuasan pelanggan secara signifikan. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem in room 

check-in menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan 

bagi suatu hotel saat ini dan pada masa mendatang. Hal 
ini terkait dengan peranan sistem ini dalam memberikan 

layanan yang menjadi nilai tambah dan membuat 

pelanggan sangat puas akan jasa yang ditawarkan. 

Saran terhadap riset lanjutan: 

a. Perlu melakukan perbandingan terhadap hasil riset di 

organisasi sejenis untuk memastikan bahwa peran 
teknologi informasi berkorelasi positif terhadap 

kepuasan pelanggan. 

b. Hasil riset ini dapat diadopsi dan diterapkan pada 

sebagian besar bisnis yang mengedepankan 

experience bagi pelanggan, misalnya perusahaan 

transportasi seperti: maskapai penerbangan, kapal laut, 

dan kereta api. 

c. Dapat menambahkan faktor lain, misalnya keamanan 

(security) untuk diuji sebagai hal yang mempengaruhi 

tingkat kepuasan, terutama kepercayaan konsumen. 

Karena hal ini dapat menjaga loyalitas konsumen 

terhadap jasa yang ditawarkan. 
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