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ABSTRAK 

Museum sebagai penyedia layanan informasi yang bersifat ilmiah, artinya informasi 

yang diberikan melalui koleksi merupakan bagian dari hasil penelitian. Keberhasilan dari 

museum tergantung dengan kualitas pengalaman layanan yang diberikan kepada pengunjung. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas layanan museum house of 

sampoerna Kota Surabaya. Analisis kualitas layanan museum ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode HISTOQUAl (History Quality) yang 

dimodifikasi dari metode SEVQUAL. Pada metode ini menggunakan lima dimensi yaitu 

Responsiveness (Daya Tanggap), Tangibel (Bukti Fisik), Communications (Komunikasi), 

Consumables (Barang Habis Pakai) dan Empathy (Empati). Dari hasil penelitian ini dapat 

diketahui (1) kualitas layanan museum house of sampoerna dalam skala cukup dengan 

perolehan skor rata-rata 3,39 (2) dimensi yang cukup berpengaruh pada kualitas layanan 

museum adalah Tangibel (Bukti Fisik) dengan perolehan skor rata-rata 3,56 yang termasuk 

dalam skala baik. (3) dimensi yang mendapatkan nilai skor rata-rata terrendah adalah 

Empathy (Empati) dengan perolehan 3,03.  

Kata kunci: Museum house of sampoerna, HISTOQUAL, Kualitas Layanan 

PENDAHULUAN  

Pada saat ini informasi berkembang dengan sangat cepat, perkembangan informasi 

didukung dengan pesatnya kemajuan teknologi. Hal ini menyebabkan kebutuhan masyarakat 

akan informasi semakin meningkat, dan dengan memanfaatkan teknologi moderen 

mempermudah seseorang untuk mencari informasi dan pengetahuan dengan cepat, mudah 

dan terpercaya, artinya informasi tersebut dapat dibuktikan kebenaranya. Sumber informasi 

yang terpercaya dapat ditemukan diberbagai lembaga informasi seperti museum. Museum 

sebagai lembaga informasi sangat berperan dalam pengembangan kebudayaan nasional, 

terutama dalam pendidikan nasional. Informasi yang terdapat dalam museum merupakan 

informasi ilmuiah karena informasi yang terdapat dalam museum merupakan bagian dari 

hasil penelitian sehingga menjadikan museum menjadi tempat studi wisata dan edukasi yang 

bermanfaat bagi masyarakat.  

Museum house of samperna merupakan museum yang menarik untuk dikunjung di 

Surabaya, museum ini memberikan informasi terkait tentang roko sampoerna muali dari awal 

pembuatan, barang-barang antik, hingga ke bangunan yang bersejarah sebagai bukti tentang 

perjalanan rokok sampoerna. Kedepan museum house of samperna menjadi setor pariwisata 

yang menguntungkan bagi pemerintahan, karena banyak turis yang mulai sadar akan budaya. 

Hal ini sejalan dengan evolusi turisme di mana turisme akan bergeser ke arah in-depth 
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tourism oleh Chen, Chen, Ho, dan Lee1. Chen, Chen, Ho, dan Lee menyebutkan bahwa 

terjadi evolusi turisme yang didasarkan pada bentuk produk turisme, yaitu dimulai dari 

traditional tourism, leisure tourism, thematic tourism, dan terakhir in-depth tourism. Ke 

depan, in-depth tourism banyak dikembangkan di mana menekankan pada: individual 

traveling, pendidikan/pembelajaran, kualitas dan pengalaman. Turis juga akan semakin 

sensitif dengan isu lingkungan, dan semakin memiliki kesadaran akan budaya. 

Masa yang akan datang banyak orang yang sadar akan kepentingan peninggalan 

sejarah pada masa dulu untuk dipelajari dan dikenang, sehingga semakin banyak orang yang 

akan berkunjung ke museum house of sampoerna untuk melihat peninggalan bersejarah 

tentang rokok. Oleh karena itu, museum perlu melakukan inovasi layanan dengan merancang, 

mengembangkan, dan memberikan pengalaman layanan yang berkualitas tinggi kepada 

pengunjung. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengunjung dapat 

meningkatkan perkembangan museum menuju keberhasilan yang ingin dicapai.  

Kualitas layanan di museum menjadi hal utama yang perlu diperhatikan guna 

meningkatkan kepuasan pengunjung dan memberikan daya tarik tersendiri untuk berkunjung 

kembali ke museum. Museum harus terus memperbaiki layanannya guna mencapi tujuan dari 

museum yaitu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Masyarakat sebagai 

pengguna museum ingin merasakan pelayanan yang baik dan berkualitas, karena saat ini 

masih banyak museum yang tidak memperhatikan kenyamanan dan kualitas layanannya. 

Oleh karena itu museum harus sadar akan pentingnya melakukan evaluasi layanan yang 

sesuai dengan harapan dari pengunjung, karena kedepan museum akan menjadi tempat 

berwisata yang baik dan beredukasi yang digemari masyarakat, sehingga museum perlu 

meningkatkan layanannya.  

Pelayanan yang baik dapat dilakukan museum dengan meningkatkan layanan dari 

berbagai aspek seperti fasilitas, sumber daya petugas, pemandu museum dan kenyamanan 

saat berkunjung ke museum. Kecepatan pelayanan di museum juga menjadi hal yang perlu 

diperhatikan, pelayanan yang lambat di museum membuat persepsi yang negatif dari 

pengunjung terhadap kualitas pelayanan museum. Pengunjung akan merasa kuarang puas 

dengan lambatnya pelayanan yang diberikan di museum sehingga mengurangi minat untuk 

mengunjungi museum. Pengunjung yang datang ke museum menjadi suatu keberhasilan yang 

ingin dicapai oleh museum, sehingga museum perlu evaluasi dalam menarik perhatian drai 

masyarakat untuk berkunjung ke museum serta memberikan pelayanan yang baik agar 

masyarakat yang telah berkunjung mau berkunjung kembali dilain waktu. Berdasrakan latar 

belakang masalah yang telah diuaraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan merumuskan masalah “ bagaimana kualitas layanan museum house of sampoerna 

Kota Surabaya?” 

 

KAJIAN TEORI 

Kualitas layanan itu berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggannya2. Kualitas 

pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas 
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pelayanan yang benar-benar mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang 

sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu 

perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang 

diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, namun jika jasa 

yang diterima melampaui harapan konsumen maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat 

baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang 

diharapkan maka kualitas pelayanan buruk. 

Kualitas layanan dalam pengaturan museum adalah konsep kompleks yang mengacu pada 

beberapa aspek pengalaman museum. Hal ini berhubungan dengan pameran museum dan 

presentasi pelayanan, serta kompetensi personil dan empati yang diberikan oleh museum. 

Gilmore dan Rentschler tahun 2002 dalam Markovic3 mengungkapkan bahwa pendidikan, 

aksesibilitas, komunikasi, relevansi dan frekuensi  pameran khusus adalah elemen penting 

untuk memberikan kualitas layanan di museum. Di  Selain itu, Phaswana-Mafuya dan 

Haydam tahun 2005 dalam Markovic4 mengemukakan bahwa kualitas layanan di Indonesia  

museum terdiri dari aksesibilitas, keamanan, kebersihan, dan penyediaan informasi. 

Model kualitas jasa yang paling populer dan hingga kini masih banyak diajadikan 

acuan dalam riset manajemen dan pemasaran jasa adalah model SERVQUAL (Service 

Quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry tahun 1985, 1988, 

1990,1991,1993 dan tahun 19945.  Skala SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman 

digunakan secara luas dan terdiri dari instrumen umum untuk mengukur berbagai kualitas 

masalah kualitas layanan, yang diwakili oleh lima dimensi yaitu bukti fisik, tanggung jawab, 

jaminan, daya tanggap dan empati.  

 Untuk mengukur kualitas layanan dalam konteks warisan termasuk museum, pada 

tahun 2000 Frochot dan Hughes6 telah memodifikasikan kembali model SERVQUAL 

menjadi model baru yang disebut HISTOQUAL. Model ini termasuk 24 item dan 

dikelompokan berdasarkan lima dimensi yaitu responsif, bukti fisik, komunikasi, bahan habis 

pakai dan empati, dan telah diuji di tiga properti bersejarah yang terletak di inggris dan 

skotlandia. Modifikasi dari  Frochot dan Hughes untuk pengukuran kualitas layanan museum 

menggunakan HISTOQUAL yang memiliki lima dimensi yaitu:   

1. Responsiveness (Daya Tanggap)  

Pada dimensi ini berkaitan dengan efisiensi dan kemampuan petugas untuk mengenali 

kebutuhan pengunjung. Pentingnya respon petugas ditekankan karena dimensi ini 

mengacu pada ketersediaan dan kesediaan petugas untuk menyambut,  membantu, 

menginformasikan serta melayani langsung dengan pengunjung. Pada dimensi ini juga 

mengacu pada kualitas kunjungan dalam hal kebebasan pengunjung untuk mengakses ke 

semua layanan museum serta kenyamanan jam buka yang sesuai dengan kebutuhan 

pengunjung. 
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2. Tangibel (Bukti Fisik)  

Pada dimensi ini berkaitan dengan lingkungan museum seperti pemeliharan umum, 

kebersihan, keaslian koleksi, daya tarik lahan, berbagai tanaman fasilitas, sarana 

komunikasi (petunjuk arah) dan interior-eksterior  museum. Pada dimensi ini pihak 

museum dituntut untuk menyediakan fasilitas, sarana prasarana, dan tampilan fisik 

petugas yang menarik sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung dalam 

menggunakan museum. 

3. Communications (Komunikasi)  

Pada dimensi ini mengambarkan dengan detail sejarah dan informasi yang disediakan 

museum. Penyediaan dimensi ini sangat membantu pengunjung untuk mengetahui 

informasi terkait sejarah yang ada di museum. Komunikasi berupa gambar, tulisan, 

selebaran dan arsitektur koleksi museum sangat dibutuhkan supaya pengunjung yang 

datang dapat dengan mudah mengetahui informasi dan sejarah yang ada di museum. 

4. Consumables (Barang Habis Pakai)  

Dimensi ini berkaitan dengan layanan tambahan habis pakai yang disediakan oleh 

museum seperti restoran dan toko-toko asesori (souvenir shop). Barang-barang yang 

disediakan di restoran maupun toko souvenir merupakan barang yang diproduksi dari 

museum atau produk hasil kerja sama dengan pihak luar yang sesuai dengan tema 

museum. Dimensi ini digunakan sebagai daya tarik museum untuk dikunjungi oleh 

pengunjung. 

5. Empathy (Empati)  

Empati merupakan kepedulian dan rasa penuh perhatian kepada setiap individu 

pengunjung. Dimensi ini berkaitan dengan mengelompokkan dua hal terkait ketersediaan 

fasilita bagi anak-anak dan pengunjung berkebutuhan khusus. Selain itu dimensi ini juga 

berkaitan dengan kemampuan petugas untuk dapat menjalin hubungan yang baik serta 

memberikan perhatian yang bersifat individual atau pribadi. 

 

METODE PENLITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan tipe deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa suatu 

hasil peneitian guna mengeksplorasi suatu fenomena atau kenyataan sosial.7 Penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi, memahami dan mengungkapkan gambaran kualitas 

pelayanan yang diterapkan di museum house of sampoerna kepada pengunjung.   Penelitian 

ini menggunakan sampel non random sampling (sampel tidak acak) dengan kriteria purposive 

sampling dengan tujuan mendapakan hasil yang akurat dan baik. Penelitian ini menggunakan 

100 responden dengan kriteria pernah menggunakan seluruh layanan yang ada di museum 

house of sampoerna.  

 

HASIL PENELITIAN  

Kualitas layanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengunjung 

serta ketepatan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan dari pengunjung. 

                                                             
7 Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 



Untuk mengukur kualitas layanan museum terdapat 5 dimensi yang perlu diukur yaitu 

dimensi responsiveness, tangible, communication, consumable dan empathy.  

1. Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap)  

Dimensi Responsiveness merupakan salah satu dimensi yang mampu menjadi tolak 

ukur penilaian pada kualitas layanan berdasarkan metode HISTOQUAL. Pada dimensi 

ini berkaitan dengan efisiensi dan kemampuan petugas untuk mengenali kebutuhan 

pengunjung. Pentingnya respon petugas ditekankan karena dimensi ini mengacu pada 

ketersediaan dan kesediaan petugas untuk menyambut,  membantu, menginformasikan 

serta melayani langsung dengan pengunjung. Dimensi ini merupakan sikap tanggap 

dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat 

dan tanggap dalam memberikan pelayanan. Kecepatan pelayanan yang diberikan 

merupakan sikap tanggap dari petugas dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan 

pengunjung. Sikap tanggap ini berkaitan dengan kemampuan petugas dalam membantu 

pengunjung. Singkatnya, dimensi ini berkaitan dengan sikap petugas dalam merespon 

kebutuhan pengunjung. Berdasarkan hasil temuan data yang telah dipaparkan pada tabel 

1, maka dapat dilihat bahwa dari segi (responsiveness) daya tanggap petugas dinilai 

cukup yakni dengan nilai rata-rata sebesar 3,41 yang masuk dalam skala cukup 

berkualitas.  

2. Dimensi Tangibel (Bukti Fisik) 

Dimensi tangibel merupakan salah satu pengukuran kualitas layanan berdasarkan 

ketersediaan sarana di museum. Serupa dengan pendapat dari Frochot8 pada metodel 

HISTOQUAL yang menyatakan bahwa dimensi tangibel merupakan dimensi yang 

berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, sarana prasarana, dan tampilan fisik petugas yang 

menarik sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung dalam menggunakan 

museum. Sebagai aspek yang mendukung dalam jasa pelayana museum, maka dimensi 

tangibel dianggap sebagai aspek yang perlu juga mendapatkan penilaian. Pelayanan 

fasilitas museum merupakan salah satu hal yang vital dalam mendukung serta 

menunjung pengunjung dalam pemenuhan kebutuah informasinya. Berdasarkan hasil 

dari pengukuran kualitas layanan museum house of sampoerna yang dipaparkan pada 

tabel 1, dimanan pada bagian dimensi ini dinilai berkualitas dibandingkan dengan 

dimensi yang lain karena perolehan angka kualitas layanan sebesar 3,56 dan termasuk 

dalam skala berkualitas.  

Penilaian baik pada dimensi tangible di museum house of sampoerna tersebut bukan 

tanpa alasan, pengunjung merasa cukup puas terhadap aspek-aspek yang terdapat pada 

dimensi ini. Hanya saja pengunjung merasa kurang puas pada desain ruang museum 

terutama bagian pencahayaan yang tidak merata ke seluruh ruangan, artinya masih ada 

bebrapa bagian ruangan yang pencahayaannya tidak merata kesetiap sudut ruangan. 

Aspek yang mendapatkan nilai kurang memuasakan berikutnya terdapat pada aspek 

pengambilan gambar di museum.  

Secara umum dimensi tangible di museum house of sampoerna telah berada pada 

taraf kualitas baik, namun tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan perbaikan oleh 

pengunjungnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh museum adalah dengan melakukan 
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perbaikan secara terus menerus terhadap kualitas layanan yang diberikan, karena dengan 

adanya peningkatan kualitas layanan akan menimbulkan kepuasan pengunjung yang 

kemudian akan berdampak pada loyalitas pengunjung. Hal ini didukung dengan 

penelitian So9 pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa untuk membangun loyalitas 

pengunjung, museum harus menciptakan persepsi pengalaman layanan yang postitif. 

Artinya, museum dituntut untuk selalu memperhatikan kualitas layanan yang diberikan 

agar dapat menciptakan pengalaman yang positif dan dapat mencapi kepuasan serta 

loyalitas dari pengunjung.  

3. Dimensi Communications (Komunikasi) 

Dimensi ini merupakan salah satu aspek inti dalam penilaian kualitas layanan 

museum dikarenakan pada aspek ini kehandalan pemandu dalam memberikan informasi 

terkait daya tarik museum sangat diperlukan untuk meningkatakan kepuasan pengunjung. 

Tidak hanya itu pada aspek ini juga dilihat dari bagaiman museum memberikan 

informasi yang jelas melalui keterangan gambar  maupun tulisan yang ada di musem. 

Sehingga dimensi ini sangat penting dalam pengukuran kualitas layanan musem.  

Dimensi ini melihat bagaiman tingkat pemberian informasi museum house of 

sampoerna kepada pengunjung. Pada penelitian ini dimensi komunikasi berdasarkan 

metode HISTOQUAL terdapat empat indikator yaitu leaflet yang memberikan informasi 

terkait museum, informasi tentang koleksi  yang jelas dan terperinci, kemampuan 

pemandu untuk memberikan informasi secara jelas dan leaflet berbahasa asing yang 

berguna bagi pengunjung luar negeri. Berdasrakan hasil dari pengukuran kualitas 

layanan museum house of sampoerna pada tabel 1, bagian dimensi ini dinilai cukup 

berkualitas yakni dengan perolehan angka kualitas layanan sebesar 3,49 dan termasuk 

dalam skala berkualitas. Indikator yang sudah melebihi harapan dari pengunjung antar 

lain koleksi yang sudah memenuhi kebutuah informasi pengunjung, kejelasan keterangan 

informasi, penyedian leaflet berahasa asing dan kemampuan pemandu dalam 

memberikan informasi. Indikator yang sudah memenuhi harapan pengunjung ini sangat 

membantu museum untuk meningkatkan kualitas layanannya.  

Kejelasan keterangan informasi museum seperti gambar, tulisan, simbol dan lain 

sebagainya sudah memenuhi harapan pengunjung. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

Bernard Berelson dan Gary A Steiner dalam Mulyana10  yang mengatakan transmisi 

informasi, gagasan emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan symbol-

simbol, kata-kata, gambar, figure, grafik dan sebagainya merupakan salah satu dalam 

meningkatakan kualitas informasi itu sendiri. Museum house of sampoerna di nilai sudah 

cukup baik dalam penyampian informasi terkait sejarah rokok.  

4. Dimensi Consumables (bahan habis pakai) 

Dalam pengukuran kualitas layanan museum dengan menggunakan metode 

HISTOQUAL terdapat lima dimensi yang dijadikan sebagai bahan penilaian, salah 

satunya yaitu dimensi consumables (bahan habis pakai).  Dimensi consumables 

merupakan dimensi yang mengukur kualitas layanan museum pada segi bahan habis 
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pakai yang ada dimuseum. Menurut Frochot11  dimensi consumables merupakan layanan 

yang disediakan museum untuk memenuhi kebutuah pengunjung dalam segi makanan 

dan asesoris sebagai oleh-oleh saat berkunjung ke museum.  

Dimensi ini berkaitan dengan layanan tambahan habis pakai yang disediakan oleh 

museum seperti restoran dan toko-toko asesori. Barang-barang yang disediakan di 

restoran maupun toko souvenir merupakan barang yang diproduksi dari museum atau 

produk hasil kerjasama dengan pihak luar yang sesuai dengan tema museum. Dimensi ini 

digunakan sebagai daya tarik museum untuk dikunjungi. Berdasarkan hasil temuan data 

yang telah dipaparkan pada tabel 1, maka dapat dilihat bahwa dari segi layanan 

consumables (bahan habis pakai) di museum house of sampoerna dinilai cukup 

berkualitas, yakni dengan perolahan angka kualitas layanan sebesar 3.40. Pengukuran 

kualitas layanan pada dimensi ini terdapat lima indikator yaitu variasi barang, harga, 

kemenarikan serta pelayanan di souvenir shop maupun restoran museum. 

5. Empathy 

Model HISTOQUAL dari Frochot12 dimensi empathy ini berkaitan dengan 

mengelompokkan dua hal terkait ketersediaan fasilita bagi anak-anak dan pengunjung 

berkebutuhan khusus.  Dimensi ini juga berkaitan dengan kemampuan petugas untuk 

menjalin hubungan serta memberikan perhatian yang baik kepada pengunjung. Pada 

dimensi ini diukur dengan tiga indikator yaitu penyediaan fasilitas untuk disabilitas dan 

anak-anak kemudian keramahan petugas serta ketersediaan petugas untuk mambantu 

pengunjung berkebutuhan khusus.  

Berdasarkan hasil temuan data yang telah dipaparkan pada bab 3, dimensi empathy 

mendapatakn skala cukup. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang telah dipaparkan pada 

tabel 1 dimana pada tabel tersebut mendapatakan hasil rata-rata skor 3,03. Artinya masuk 

dalam skala cukup  berkualitas, sehingga pada dimensi ini masih belum sesuai dengan 

harapan dari pengunjung. Dimensi ini mendapatkan skor rata-rata terrendah 

dibandingkan dengan dimensi lain, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya beberapa 

indikator yaitu penyediaan fasilitas untuk pengunjung berkebutuhan khusus dan anak-

anak. Dikatakan demikian karena perolehan angka rata-rata masuk dalam skala sangat 

buruk dan buruk.  

Pada aspek empaty tentang penyediaan ram (jalur melandai) yang mendapatkan rata-

rata skor 2,00 yang termasuk dalam skala tidak berkualitas, kemudian disusul pada 

penyediaan toilet khusus untuk penyendang disabilitas yang mendapatkan rata-rata skor 

1,78 yang termasuk kedalam indikasi sangat tidak berkualitas. Dan pada penyediaan play 

groud yang mendapatkan rata-rata skor 1,89 yang mengindikasikan dalam skala tidak 

berkualitas. Indikator-indikator itulah yang masih perlu perbaikian agar museum house 

of sampoerna mampu mencapai kualitas layanan yang diharapkan oleh pengunjung tanpa 

memandang fisik pengunjug.  

                                                             
11 I. Frochot, H. Hughes. 2000. HISTOQUAL: The development of a historic houses assessment. Tourism 

Management 21  157-167. 
12 I. Frochot, H. Hughes. 2000. HISTOQUAL: The development of a historic houses assessment. Tourism 

Management 21  157-167. 



Tabel dibawah merupakan hasil keseluruhan nilai rata-rata dari keseluruah dimensi 

HISTOQUAL yang telah disebutkan diatas, guna mengetahui skor kualitas layanan yang ada 

di museum house of sampoerna. 

Tabel 1 

Nilai rata-rata kualitas layanan museum house of sampoerna 

No Dimensi  Nilai rata-rata Kriteria 

1 Responsiveness 3,41 Cukup berkualitas  

2 Tangible   3,56 Berkualitas 

3 Communication  3,49 Berkualitas 

4 Consumable  3,40 Cukup berkualitas 

5 Empathy 3,03 Cukup berkualitas 

Rata-rata 3,39 Cukup berkualitas 

 

 

KESIMPULAN  

Berdasrakan hasil temuan data dapat disimpulkan bahwa  pada dimensi 

Responsiveness (daya tangggap) menunjukkan skor rata-rata keseluruhan 3,41 yang mana hal 

tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh museum kepada pengunjung 

cukup berkualitas. Dimensi Tangibel (bukti fisik) mendaptakan keseluruhan rata-rata skor 

3.56, yang mana pada hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh museum 

kepeda pengunjung berkualitas. Dimensi Communication mendapatkan rata-rata skor 3,49 

dimana pada nilai tesebut mengindikasikan dalam skala penilaian pelayanan yang berkualitas. 

Dimensi Consumable (bahan habis pakai) mendapatkan nilai keseluruahan rata-rata sebesar 

3,40 dimana pada nilai tersebut mengindikasikan dalam skala penilaian cukup berkualitas. 

Dimensi Empahty mendapatakan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3.03 dimana pada nilai 

tersebut mengindikasikan dalam skala cukup berkualitas. Sehingga keseluruhan dari 

penelitian ini dapat diketahui bahwa layanan yang ada di museum house of sampoerna dinilai 

cukup berkualitas dengan rata-rata keseluruhan 3,39.  

SARAN  

Berdasarkan kesimpulan dan hasil pendalamam penilitian melalui proses penyebaran 

kuesioner dan wawancara, maka saran yang dapat diajukan peneliti terkait peningkatan 

kualitas layanan museum House OF Sampoerna sebagai berikut :  

1. Saran untuk museum house of sampoerna diharapkan meningkatkan kualitas sarana dan 

prasarana untuk pengunjung berkebutuah khusus dan anak-anak terutama pada dimensi 

empathy karena pada dimensi tersebut memperoleh nilai terredah. Rendahnya nilai 

empathy disebabkan oleh tidak tersedianya ram atau jalur melandai untuk ke lanati 2 

yang dinilai buruk oleh pengunjung dengan perolehan rata-rata 2.00 kemudian toilet 

khusus dengan nilai rata-rata 1.78 yang dinilai sangat buruk, dan taman untuk anak-anak 

yang memperoleh rata-rata 1,89 sehingga pihak museum perlu memberikan fasilitas 

tersebut guna layanan museum dapat dinikmati oleh seluruh kalangan pengunjung, tanpa 

melihat fisik maupun umur. Selain itu museum juaga perlu meningkatkan kualitas 



layanan dengan mengoptimalkan kinerja pemandu museum dalam berinteraksi yang baik 

pada pengunjung. 

2. Saran bagi penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan adanya keterbaruan dari 

penelitian sejenis. Maka untuk menghadirkan pembaruan tersebut diharapkan peneliti 

selanjutnya menambah instrumen kuesioner dan wawancara agar dapat memperoleh 

lebih banyak informasi yang dibutuhkan terkait kualitas layanan di museum, sehingga 

penelitian selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu penelitian 

selanjutnya dan memperluas jangkauan penelitian ke seluruh museum Indonesia guna 

mengetahui kualitas museum yang ada di Indonesia.  
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