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ABSTRAK 

 

Kota batam kota wisata yang tidak lepas dari parawisata liburan bahkan 

menjalankan bisnis mendatangi kota ini.Industri pariwisata sedang berkembang, 

perlu bantuan industri perhotelan untuk mengambil bagian dalam mendorong 

penyediaan pariwisata.Hotel alternative tempat menginap yang sangat diminati 

oleh semua orang terutama untuk pendatang.Hotel menyediakan tempat 

menginap,layanan,makanan,minuman,fasilitas lainya sebagai pelengkap.Sekarang 

ini hotel dibuat semenarik mungkin,agar bisa mendapatkan hati konsumen dan 

kelengkapan peralatan serta layanan yang baik.Industri perhotelan memberikan 

gabungan dari produk dan jasanya.Dengan menigkatkan kepuasaan pelanggan 

salah satu usaha dalam menarik wisatawan menberikan fasilitas yang memadai 

dan pelayanan dihotel.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh 

parsial dan simultan kualitas layanan dan fasilitas pada kepuasan konsumen 

kaliban hotel Batam.Dalam menghitung variabel-variabel ini,peneliti 

menggunakan skala Likert, dan mengumpulkan data menggunakan kuesioner. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 

Populasi penelitian adalah pengunjung Hotel Kaliban Batam dari Juli hingga 

Desember 2020 dengan total 1.203. Menggunakan rumus Slovin, 300 responden 

diperoleh. Hasil uji T menunjukkan bahwa kualitas layanan (X1) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y), nilai variabel kualitas 

layanan (X1) dihitung sebesar 12.140> t tabel 1.968. Fasilitas (X2) memiliki 

hubungan positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) dimana nilai 

fasilitas variabel t (X2) adalah hitung 9,750> t tabel 1,968. Hasil Uji F 

menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan (X1) dan fasilitas (X2) secara 

bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan (Y). 
 

Kata kunci:Kualitas pelayanan; fasilitas; kepuasan konsumen 
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                          ABSTRACT 

 

Batam city, a tourist city that cannot be separated from holiday tourism and even 

running a business coming to this city. The tourism industry is developing, it 

needs the help of the hotel industry to take part in encouraging the provision of 

tourism. Alternative hotels where to stay are very much in demand by everyone, 

especially to provide newcomers. places to stay, services, food, drinks, other 

facilities as complementary. Now hotels are made as attractive as possible, in 

order to get the hearts of consumers and the completeness of equipment and 

good services. The hospitality industry provides a combination of products and 

services. By increasing customer satisfaction one of the businesses In attracting 

tourists to provide adequate facilities and services in hotels. The purpose of this 

study was to measure the partial and simultaneous effect of service quality and 

facilities on customer satisfaction in Batam hotel Kaliban. In calculating these 

variables, researchers used a Likert scale, and collect data using a questionnaire. 

The method used in this research is multiple linear regression. The study 

population was visitors to Hotel Kaliban Batam from July to December 2020 

with a total of 1,203. Using the Slovin formula, 300 respondents. T test results 

show that service quality (X1) has a positive and significant effect on customer 

satisfaction (Y), the value of the service quality variable (X1) is calculated as 

12,140> t table 1,968. Facility (X2) has a positive and significant relationship 

with customer satisfaction (Y) where the value of the variable t (X2) is 

calculated as 9.750> t table 1.968. The F test results show that the service quality 

(X1) and facilities (X2) variables together have a positive and significant effect 

on customer satisfaction (Y). 

 

Keywords: Customer satisfaction; Facilities; Service quality. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri pariwisata semakin berkembang,khusus di dikota batam provinsi 

kepulauan riau, Sehingga memicu pelaku industri perhotelan ikut perpartisipasi 

menyediakan perlengkapan untuk parawisata.Hotel alternative tempat menginap 

yang sangat diminati oleh semua orang terutama untuk pendatang.Hotel 

menyediakan tempat menginap,layanan,makanan,minuman,fasilitas lainya sebagai 

pelengkap.Sekarang ini hotel dibuat semenarik mungkin,agar bisa mendapatkan 

hati konsumen dan kelengkapan peralatan serta layanan yang baik.Industri 

perhotelan memberikan gabungan dari produk dan jasanya. 

Kota batam kota wisata yang tidak lepas dari parawisata liburan bahkan 

menjalankan bisnis mendatangi kota ini.Persaingan bisnis hotel sekarang sangat 

ketat,banyak nya jumlah hotel di kota batam membuat pengelola hotel saling 

bersaing menarik pariwisata supaya menginap di hotel yang disediakan.Dengan 

menigkatkan kepuasaan pelanggan salah satu usaha dalam menarik wisatawan 

menberikan fasilitas yang memadai dan pelayanan dihotel. 

Memberikan pelayanan yang sesuai harapaan pelanggan akan 

mempengaruhi kepuasanan konsumen.Citra perusahaan baik jika pelayanan yang 

diberikan berkualitas.Kualitas pelayanan merupahkan keadaan mempengaruhi 

seseorang yang bisa melampaui harpan-harapan (Pambudy, 2016:12). Kualitas 

pelayanan meliputi keramah – tamahan dan keterampilan staf, dan kesigapan staf 
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dalam memberikan membantu keperluan dari konsumen.Kualitas pelayanan juga 

sangat berpangaruh untuk kemajuan Hotel,bagaimna cara perusahaan meberikan 

pelayanan supaya bisa menimbulkan kenyamanan untuk konsumen. Pelayanan 

yang baik akan terjadi ketika keinginan dan harapan konsumen terpenuhi,sehingga 

mereka tidak akan berpindah ke jasa lain dan kan tetap kembali menggunakan jasa 

yang sama.Layanan yang diberikan juga sebagai kekuatan untuk bersaing dengan 

Hotel-hotel lainya.perusahaan mempertahankan konsumen mereka dengan cara 

memberikan pelayanan yang baik Dengan memberikan layanan ekstra dan baik 

membuat para konsumen tidak mudah berpaling.Ketika mereka sudah menerima 

layanan yang begitu baik maka tidak akan mungkin mereka tidak akan datang 

menggunakan jasa kembali,dan ketika mereka sudah menerima pengalaman dari 

hasil apa yang telah diterima baik,maka tanpa disadari mereka akan sangat 

membawa keuntungan karena mereka akan membawa pengalaman baik ini ke 

orang yang mereka kenal ataupun untuk orang lain sehingga sangat 

menguntungkan bagi hotel dan dapat membantu memberikan informasi ke 

masyarakat banyak. 

Tidak hanya pelayanan baik,fasilitas juga harus ikut berperan untuk 

menjaring konsumen.Demi terciptanya kepuasaan tamu fasilitas dalam bisnis jasa 

hal terpenting demi kemajuan bisnis,apalagi menyangkut langsung apa yang 

dirasakan oleh pengguna jasa.Sebab fasilitas sebagai sarana untuk melancarkan 

dan mempermudah melakukan aktivitas (Indrayani & Welia, 2018:132).Dengan 

adanya kelengkapan dan desain yang menarik membuat konsumen puas. Dari 

sudut pandang konsumen pada suatu perusahaan didasari pada hasil dan 
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pengalaman yang didapatkan setelah memakai jasa tersebut.Kepuasan konsumen 

bisa tercapai apabila perusahaan menyediakan fasilitas memadai untuk menambah 

nilai dari pelayanan. Fasilitas disediahkan untuk digunakan oleh pengunjung 

selama menggunakan jasa. Maka dari itu jasa yaitu suatu hal yang tidak berwujud 

tapi bisa dirasakan maka konsumen lebih menilai dri kenyataan – kenyataan. 

Fasilitas ialah nilai ukur baik tidaknya kualitas suatu jassa,fasilitas sangat 

berpengaruh terhadap sudut pandang konsumen.Apabila fasilitas yang diberikan 

berkualitas dapat menyenangkan konsumen lebih baik dan sesuai yang 

harapakan,besar peluang konsumen akan datang kembali.Hal ini sangat perlu 

diperhatikan untuk perusahaan agar tetap mempertahankan citra 

perusahaan,meraih loyalitas pelanggan,perusahaan harus senantiasa memberikan 

kebutahan dengan cara mengetahui pelayanan fasilitas sesuai price biaya 

pengeluaran konsumen. 

Kepuasan konsumen merupahkan tanggapan emosioanal dan respon yang 

membangun dalam diri konsumen,hasil yang didapat dari produk atau jasa telah 

melampaui keinginan,bisa dsimpulkan konsumen puas.Kepuasaan konsumen 

ditentukan dari ekspektasi harapan konsumen sebelum pengguna jasa 

dibandingkan dengan sudut pandang setelah merasakan hasil jasa (Mahrawati, 

2016:2). Dari respon tersebut dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dalam 

mengoptimalkan kepuasan konsumen. Tapi untuk membangun dan 

mempertahankan kepuasan konsumen tidaklah mudah. Andaikan hasil tidak 

sesuai dari yang diharapan konsumen maka bisa dibilang kepuasan konsumen 

belum bisa dibilang tercapai. Maka dari itu dengan cara upaya mengoptimalkan 
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pelayanan dan fasilitas terbaik yang akan meberikan hasil kepuasan terhadap 

pelanggan. Untuk memuaskan konsumen harus melakukan cara yang 

menguntungkan dimana kedua bela pihak merasa senang tidak merugikan.Respon 

rasa puas sangat lah diharpakan oleh perusahaan,ketika pelanggan meraskan 

kepuasaan damfaknya tanpa disadari mereka akan memperomosikan jasaini 

karena telah sesuai harapan dan keinginan,dan mereka juga akan menjadi tamu 

yang loyal. Dari ini bisa dilihat citra dari perusahaan kedapnya baik atautidaknya. 

Hotel Kaliban perusahaan yang bergerak dibidang jasa,mulai berdiri tahun 

2015 yang merupahkan Hotel berbintang dua dan memiliki 5 lantai terdapat 50 

kamar yang mempunyai 20 oarang karyawan. Hotel yang berada di komplek 

Purimas Residence blok C25 Batam Center dengan lokasi bagus yang sangat 

dekat dengan pelabuhan kota batam,kantor imigrasi,serta pusat perbelanjaan 

seperti mega mall.Di bawah ini Terdapat beberapa data – data dari Hotel Kaliban: 

Tabel 1.1 Pelayanan Hotel kaliban 

Pelayanan Keterangan 

Pelayanan 24 jam Proses check-in chek-out pelayanan 

lambat,ketidak sesuaian pesanan kamar 

lewat web,dan lama bantuan tambahan. 

Makanan Lambat follow-up orderan makanan 

Menu tidak bervariatif, 

Kenyaman kamar Sirkulasi udara kamar buruk, 

Aroma ruangan buruk. 

Kebersihan Sprei yang kurang bersih,area toeilet 

kotor,lantai yang kurang bersih. 

Sumber: Kaliban Hotel Batam (2020) 

Adapun ulasan dari data diatas terdapat berbagai masalah yang dikeluhkan 

oleh konsumen mengenai pelayanan yang kurang maksimal seperti proses chek-in 

dan chek-out pelayanan yang lamban dari karyawan,kelalaian dari pihak hotel 
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terjadi saat tamu memesan kamar melalui website dan masalah terjadi saat tamu 

chek-in,tidak sesuai dengan ruangan dipesan,ini terjadi karena kelalaian pihak 

hotel sebab kurangnya pengecekan dari pihak hotel akan memicu kekecewaan 

tamu.Kemudian lambatnya bantuan tambahan diinginkan tamu seperti tamu 

membutuhkan enginer dikarenakan AC yang kurang dingin,dan tamu memerlukan 

tambahan handuk,sandal,tisu dan lain sebagainya. 

Kemudian Telat pada saat pengorderan makanan tamu memerlukan waktu 

hingga 30 menit menunggu setelah pengorderan direstoran untuk mendapatkan 

makanan dan minuman.Dan menu sarapan yang tidak bervariatif, kemudian 

sirkulasi udara buruk karena kamar hotel yang tidak memiliki jendela,sehingga 

ruangan jadi bau,lembab,menimbulkan ketidaknyamanan ketika berada didalam 

ruangan kamar.Kabersihan tempat tidur di hotel masih kotor,dan masih ada bekas 

kotoran yang menepel di area tempat tidur,seperti sprei kasur,lantai,toilet. 

Berdasarkan ulasan diatas kulaitas pelayanan di hotel Kaliban ada 

permasalahan sebagaimana kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap 

kepuasan konsumen.Jika masih banyak keluhan –keluahan negatif  yang  ada 

maka sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan akan sangat 

berdampak konsumen akan berpindah menggunakan jasa lain dan akan 

menceritakan hasil pengalaman nya meliputi tentang permasalahan-permasalahan 

seperti kekecewanan yang telah diterima,sehingga bisa memperburuk citra dan 

eksestensi perusahaan 
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Tabel 1.2 Fasilitas – Fasilitas Hotel Kaliban 

Fasilitas Keterangan 

Parkiran Parkiran yang tersedia untuk konsumen 

Sempit 

Koneksi internet Jaringan internet yang tersedia kurang 

Terkoneksi 

Area Kamar Mesin air mandi hangat  tidak 

berfungsi,pemanas air tidak tersedia 

Kamar 

Ruang Lobby Ruang lobby tersedia terdapat kurang 

nya kursi yang disediakan untuk 

pengunjung 

Sumber: Kaliban Hotel batam (2020) 

Berdasarkan ulasan dari tabel diatas terdapat Fasilitas yang kurang seperti 

tempat parkir yang tidak memandai atau tidak begitu luas.Dengan adanya 

keterbatasan parkiran akan membuat ketidak nyamanan untuk tamu yang 

menggunakan mobil,masih ada tamu yang parkir ditempat lain didekat hotel saat 

parkiran penuh.Kemudian jaringan internet yang kurang cepat atau kurang 

terkoneksi sehingga para tamu tidak biasa sepenuhnya menggunakan wifi yang 

telah disediakan,dan tidak tersedianya pemanas air disetiap kamar dan air mandi 

hangat yang sering tidak berfungsi,dan juga ruang lobby kursi yang 

tersedia.Kurang sehigga ketika konsumen datang untuk menunggu harus berganti-

gantian untuk duduk.Ini bisa terjadi karena ketidak telitian dari penyedia jasa 

menyediaan facilities untuk konsumennya. 
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Tentu kurangnya fasilitas ini sangat berpengaruh terhadap 

perusahaan.dimana fasilitas sebagai alat untuk memberikan kemudahan bagi 

konsumen kaliban hotel.Jika sering muncul masalah – masalah akan sangat 

mempengaruhi kepuasan konsumen yang mengunakan jasa,semenetara konsumen 

yang kurang puas atau tidak puas akan berpindah mengunakan jasa yang lain.Ini 

akan berdampak pada penurunan konsumen untuk berkunjung kembali.Hal ini 

Bbsa dilihat dari data dari kaliban hotel. 

Tabel 1.3 Data pengunjung pada tahun 2019 

NO Bulan Jumlah 

1 Juli 223 

2 Agustus 215 

3 September 206 

4 Oktober 210 

5 November 212 

6 Desember 137 

7 Total 1.203 

Sumber: Hotel Kaliban (2020) 

Terlihat dari tabel data diatas pengunjung mengalami kenaikan penurunan 

terjadi mulai bulan agustus,di bulan juli jumlah pengunung sebanayak 

223,penurunan di bulan Agustus 215,hingga di bulan September 206,terjadi 

peningkatan di bulan Oktober 210 tamu yang menginap,dan terjadi penurun 

kembali pada bulan Desember 137.Berdasarkan uraian diatas terjadinya 

penurunan pelanggan yang menginap bisa terjadi karena disebabkan pengaruh 

dari masalah masalah dari kualitas pelayanan dan Fasilitas yang kurang baik 

setiap bulanya. 
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Dari penjabaran permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dan menjadikan permasalahan yang terjadi menjadi topik penelitian 

karya ilmiah berjudul “ PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN 

FASILITAS TERHADAP KEPUASAAN KONSUMEN KALIBAN 

HOTEL”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sehubungan penjabaran latar belakang masalah,dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen 

pada Kaliban Hotel? 

2. Apakah Fasilitas Berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen pada Kaliban 

Hotel? 

3. Apakah Kualitas pelayanan dan Fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen Kaliban Hotel? 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarakan uraian diatas,pada penilitian ini penulis mengidentifikasikan 

permasalahan-permaslahannya sebagai berikut: 

1. Lambat nya proses chek-in dan chek-out sehingga konsumen menunggu 

lama 

2. Terdapat ketidak sesuaian ketika pemesanan kamar dari web,dan lama 

bantuan tambahan. 

3. Lambat follow-up pengorderan makanan,menu makanan tidak bervariatif. 

4. Sirkulasi udara ruangan buruk,kebersihan area kamar dan tempat tidur,toelit 

hotel masih kurang bersih. 



9 
 

 

 

5. Parkiran yang tetrsedia sempit. 

6. Tidak tersedinya pemanas air dikamar,air mandi hangat tidak berfungsi. 

7. Koneksi Internet yang kurang cepat terkoneksi. 

8. Lobby yang tersedia kursinya sedikit. 

1.4 Batasan Masalah 

Disebabkan besarnya permasalahan yang ada,beserta terbatasnya waktu juga 

kemampuan untuk penelitian dan supaya pembahasan tidak meluas,untuk itu 

penulis membuat batasan masalah pada Kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap 

kepuasan konsumen Kaliban Hotel,pada penelitian ini difokuskan pada: 

1 Pengunjung pelanggan Hotel kaliban. 

2 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu kualitas pelayanan 

dengan fasilitas dan kepuasan konsumen variable terikat. 

3 Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini bersumber dari 

Kaliban Hotel Batam,periode juli 2019 – desesmber 2019. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas,penelitian bertujuan supaya mengetahui: 

1. Untuk mengetahui   Pengaruh   Kualitas  Pelayanan  terhadap Kepuasan 

Konsumen pada jasa Kaliban Hotel. 

2. Untuk mnegtahui Pengaruh Fasilitas terhadap Kepuasan Konsumen pada 

jasa Kaliban Hotel. 

3. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan,fasilitas,secara stimulant 

terhadap Kepuasan Konsumen pada jasa Kaliban Hotel. 



10 
 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Harapan penulis agar bisa memberikan manfaat,ilmu pengetahuan serta 

wawasan terkhusus di sektor jasa 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagipenulis 

Sebagai penambah wawasan pada penelitian apakah memang berpengaruh 

apabila konsumen diberi pelayanan yang berkualitas,fasilitas terhadap 

kepuasan konsumen dan agar dapat meningkatkan wawasan dan ilmu 

penegtahuan tentang ilmu usaha dibidang jasa berdasarkan pada teori-teori 

yang dipelajari. 

2. Bagi institusi 

Penelitian berharap dapat menanbah referensi Universitas Putera Batam 

3. Bagi perusahaan 

Supaya bisa memberi gambaran,solusi dan bahan pertimbangan buat 

perusahaan disaat akan mengambil keputusan dalam hal meningkatkan 

kepuasan pelanggan. 

4. Bagi peneliti lanjut 

Agar bisa memperluas variabel yang sudah ada sebagai penambah wawasan 

bagi pembaca lainnya.termasuk bagi peneliti sebagai bahan untuk dipelajari. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan teori 

2.1.1  Kualitas Pelayanan 

2.1.1.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Menurut Endang & Sugiyanto (2019:1033) kualitas pelayanan adalah hal 

wajib ada pada perusahaan atau pihak yang menawarkan produk atau jasa,karena 

adanya kualitas pelayanan kepada konsumen,bisa mengukur tingkat hasil kinerja 

yang dicapai. 

Kualitas pelayanan Menurut Noor & Musdalifah (2019:499) merupahkan 

usaha untuk memenuhi keinginan dan harapan pengguna jasa juga kesesuaian 

penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen.Kualitas Pelayanan 

Menurut Haryoko & Rabani (2019:150) adalah aktivitas bisa menghasiilkan 

tempat,waktu,kebutuhan,bentuk dan kebutuhan dan keperluan psikolog. 

Menurut Raharja et al. (2018:60) Kualitas Pelayanan yaitu perbandingan 

antara harapan konsumen dengan kenyatataan.yang diterima.Menurut 

Nugrahaningsih (2019:77) Mendefinisikan Kualitas pelayanan adalah gambaran 

keadaan konsumen saat memiliki keinginan dari promosi dari satu orang dan 

kelainnya ataupun perbandingan antara yang diharapkan dan yang didapatkan dari 

jasa itu. 

Dari penjelasan-penjelasan pendapat para ahli ditas kesimpulannya kualitas 
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pelayanan ialah nilai keunggulan dari jasa diberikan perusahaan upaya untuk 

pemenuhan atau melampaui harapan-harapan konsumen dengan  ketepatan 

layanan untuk memuaskan konsumen. 

2.1.1.2 Unsur – Unsur Kualitas Pelayanan 

Menurut Rokhman (2016:333) unsur – unsur dari Kualitas pelayanan 

meliputi: 

1. Kecepatan merupahkan waktu yang dimanfaatkan memberikan pelayanan 

kepada konsumen sebagaimana sudah ditetapkan aturan aturan perusahaan. 

2. Ketepatan,dalam bekerja tidak menjamin kepuasan konsumen tanpa 

kecepatan, ketepatan.Supaya terwujudnya puasnya konsumen ketepatan 

sangat terpenting padalayanan. 

3. Aman memberikan layanan,harapan perusahaan bisa memberikan rasa aman 

untuk menanfaatkan prudok jasanya. 

4. Ramah dalam layanani konsumen,bagi penyedia jasa keramah tamahan 

sangat diperlukan,maka dari itu perusahaan menuntut karyawan agar 

bersikap sopan serta ramah. 

5. Rasa nyaman,jika perusahaan bisa menerima konsumen apa adanya 

perasaan nyaman akan timbul pada konsumen.Maka perusahaan harus bisa 

memberikan rasa aman pada konsumen. 
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2.1.1.3 Faktor – Faktor Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Menurut Dewi (2016:538) Stategi meningkatkan kualitas pelayanan untuk 

memuaskan konsumen yaitu: 

1. Manajemen ekspektasi pelanggan,ialah memberikan pengetahuan kepada 

konsumen supaya bisa mengerti hak ataupun kewajiban yang berhubungan 

dengan jasa yang diterima.. 

2. Relation marketing and management,ialah usaha untuk menjalin kerja sama 

dalam waktu yang relatife lama sehingga menimbulkan simbiosis 

mutualisme dengan parastakeholder. 

3. After marketing,ialah pelayanan purnajual pada konsumen agar terciptanya 

repeat order . 

4. Strategi retensi pelanggan,strategi diperlukan untuk menjaga loyalitas 

konsumen dengan terlebih dahulu memahami penyebab konsumen 

berpindahpemasok. 

5. Layanan pelanggan yang unggul,direalisasikan seperti memberikan 

pelayanan ektra dibandingkan para pesaing. 

6. Strategi infus teknologi,berusaha menggunakan teknologi modern agar 

dapat menigkatkan serta memenuhi konsumen service accounter konsumen. 

7. Strategi      menyelesaikan    masalah    atau komplin cepat dan 

tepat,mengandalkan empat aspek,emphati kepada konsumen marah – 

marah,cepatnya menaggapi disetiap permasalahan,adil saat menyelesaikan 

masalah,memudahkan pembeli menghubungi perusahaaan. 

8.  Strategi untuk pembaharuan pelayanan,berupaya untuk mengatasi disetiap 

problem dan mengambil pelajaran dari gagalnya layanan,juga memperbaiki 
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untuk kesempurnaan struktur layanan. 

2.1.1.4 Indikator – indikator Kualitas Pelayanan 

Pendapat Haryoko & Rabani (2019:150) adapun indikator dari kualitas 

pelayanan sebagai berikut: 

1. Bukti fisik (Tangible), yaitu fasilitas fisik menarik,perlengkapan dan material 

yang dimanfaatkan perusahaan,serta tampilan pegawai. 

2. Kehandalan (Reliability), yaitu tingkat potensi dalam membagikan pelayanan 

maksimal sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. 

3. Daya Tanggap (Rensponsiviness) merupahkan,potensi atau keandalan pegawai 

dalam menanggapi konsumen melakukan layanan segera. 

4. Jaminan (Assurance) yaitu,wawasan dan prilaku karyawan bisa menyakinkan 

konsumen atas kualitas jasa yangditawarkan.. 

5. Empati (Emphaty) ialah,bentuk perhatian yang diberikan kepada konsumeen 

secara personal berkenaan dengan kepekaan keinginan pelanggan. 

2.1.2 Fasilitas 

2.1.2.1 Pengertian Fasilitas 

Menurut Iskandarsyah & Utami (2017:132) fasilitas yaitu sarana atau 

persedian peralatan fisik yang diberikan perusahaan jasa kepada  konsumen 

sebagai penunjang kenyamanan pada saat menggukan jasa. Zainaro et al., 

(2019:115) mendefinisiksn Fasilitas yaitu sarana yang berbentuk fisik  atau 

uang,berguna untuk kelancaran usaha. 

Fasilitas menurut Hartini (2017:408) merupahkan bentuk fisik  yang tersidia 

dalam penawaran jasa. Saputra (2018:76) mendefinisikan fasilitas ialah digunakan 

dan bermanfaat untuk mempermudah upaya untuk kelancaran kegiatan usaha 
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seperti barang atau alat tukar pembayaran. Indrayani & Welia (2018:98) Fasilitas 

merupahkan sesuatu yang bisa memudahkan dan mempercepat upaya bisnis agar 

bisa tercapanya tujuan. 

Dari pengertian diatas dapat diartikan Fasilitas adalah sarana atau 

persediaan yang berwujud yang harus disedikan perushaan dalam memberikan  

jasa sebelum ditawarkan,supaya bisa digunakan oleh konsumen,persediaan 

tentunya untuk mendukung menjalankan aktivitas serta kelancaran dan 

kenyamanan bagi pengguna. 

2.1.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fasilitas Kerja 

Menurtu Suyitno (2018:136) berapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

fasilitas: 

1. Kelengkapan,kelengkapan failitas dalam perusahan jasa pastinya sangat 

mendukung untuk memenuhi harapan kebutuhan konsumen,dengan adanya 

ketersedian kelengakapan fasilitas sangat mendukung kemudahan konsumen 

dalam melakukan kegiatannya. 

2. Praktikabilitas Fasilitas,Fasilitas pelayanan jasa berbagai jenis,bersifat 

trendi ada yang manual,akan tetapi fasilitas modern lebih mendukung 

konsumen menjalankan segala aktivitas,karena lebih praktis. 

cepat,dengan adanya kepraktisan sehingga memberikan semangat untuk 

menjalankan aktivitas . 

2 Penawaran kelengkapan diberikan mudah mempergunakannya 

3 Peralatan yang memadai. 

. 
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2.1.2.3 Unsur-unsur Fasilitas 

Menurut Saputra (2018:76) adapun bagian–bagian yang harus 

dipertimbangkan ketika menetukan fasilitas sebagai berikut: 

1. Pertimbangan aspek-aspek seperti tata letak,material,pewarnaan dan lainnya 

direncanakan dengan matang dan dikembangkan supaya menarik pelaku 

atau konsumen. 

2. Perencanaan ruang yaitu,perencanaan aksesoris ruang dan bangunan 

meliputi penetapan perlengkapan dalam ruangan dan perencanaan sirkulasi 

udara. 

3. Perlengkapan bermanfaat sebagai persediaan hiasan dan unsur tambahan 

tanda sambutan bagi para pelanggan. 

4. Tata cahaya yaitu penataan cahaya ruang yang baik agar cahaya mencukupi 

agar bisa mendapatkan suasana yang diharapkan. 

5. Warna yaitu dipergunakan dapat menimbulkan kesan rileks dan menarik 

efek emosional saat melihat pewarnaan interior dari sekitarnya. 

6. Perishabiliti ialah komiditas yang tidak awet dan tidak bisa disimpan 

2.1.2.4 Indikator – indikator Fasilitas 

Menurut Maydiana (2019:446) Indikator – indikator fasilitas adalah sebagai 

berikut : 

1. Perencanaa ruangan,hal – hal yang berhubungan dengan tata 

letak,pewarnaan dan lainnya,digabungkan untuk mengambil perhatian 

konsumen saat memakai dan melihatnya. 

2.  Perencanaan spasial,perencanaan yang meliputi aksesoris ruangan,serta 

desain bangunan seperti tempat perabotan dan perlengkapan dam 
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ruang,rancangan aliran udara,lainnya 

3. Perlengkapan,berguna persediaan untuk kelancaran aktivitas,pajangan atau 

sebagai infrastruktur. 

4. Tata warna dan cahaya,pewarnaan ruangan dan mengatura cahaya 

2.1.3  Kepuasan konsumen 

2.1.3.1 Pengertian Kepuasan Konsumen 

 Menurut Hermawan (2017:564) Kepuasan konsumen ialah umpan balik 

dari konsumen terhadap pelayanan yang diterima didasarkan atas tingkat harapan 

konsumen.Adapun menurut Harfika & Abdullah (2017:46) Mendefinisikan 

Kepuasan konsumen,rasa senang kecewa yang timbul pada konsumen setelah 

mendapatkan hasil yang diterima dari kinerja produk (jasa) sesuai harapan. 

Kemudian menurut Handoko (2017:65) Kepuasan konsumen merupahkan 

evaluasi setealah mendapatkan pelayanan jasa sekurang–kurang sama atau 

melampaui harapan konsumen.Adapun dari Marlina (2017:50) mendefiniskan 

Kepuasan konsumen merupahkan perasaan seseoarang muncul dari hasil yang 

diterima yang sesuai dengan diharapkan. Febriana (2016:152) Kepuasan 

konsumen merupahkan pandangan seseoarng bermula merbandingkan hasil 

kesesuaian dengan harapanya. 

Pengertian – pengertian diatas bisa diartikan Kepuasaan Konsumen adalah 

perasaan yang timbul dari dalam diri konsumen dan penilaian konsumen terhadap 

suatu prestasi yang dirasakan konsumen dari apa yang ia terima dari hasil 

perbandingan kinerja membandingkan dengan harapan,sehingga kepuasaan yang 

timbul membuat konsumen terus menggunakan jasa yang sama.
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2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Menurut Wahab (2017:57:58) faktor puasnya konsumen dipengaruhi oleh: 

1. Citra,Citra dan merek simbol perusahaan yang perlu dijaga sehingga 

mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen dari sisi positif. 

2. Performa produk atau jasa,keunggulan maupun kualitas dimiliki produk dan 

merupahkan salah satu unsur penting dalam pelayanan. 

3. Sistem pengiriman,pemindahan barang dari pemberi jasa ke konsumen. 

4.  Hubungan harga - nilai,konsumen mengaharapkan nilai sesuai dengan 

harga barang sehingga saling mengguntungkan atau tidak ada pihak yang 

dirugikan. 

5. Persaingan,kekuatan dan kekuatan pesaing bisa menjadi peluang bagi 

perusahaan dalam memberikan pelyanan atau jasa yang lebih unggul. 

6. Kinerja atau prestasi karyawan,potensi dari organisasi dalam bekerja sama 

supaya bisa memenuhi kepuasan konsumen 

2.1.3.3 Manfaat  Kepuasan Konsumen 

Menurut Adib (2019) kepuasan konsumen bermanfaat: 

1. Mempererat hubungan perusahaan dengan konsumen 

2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. 

3. Menciptanya loyalitas konsumen. 

4. Rekomendasi dari mulut ke mulut menguntungkan perusahaan. 

5. Meningkatkan keuntungan. 
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2.1.3.4 Indikator – Idikator Kepuasan Konsumen 

Menurut (DJ, 2019:893) indikator – indikato kualitas pelayanan sebagai 

berikut: 

1. layanan yang sudah sesuai dengan harapan konsumen. 

2. Kesedian pelanggan untuk merekomendasikan orang lain. 

3. Puas dan ingin menggunakan jasa hotel dikemudian hari 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian sebelumnya bisa digunakan sebagai referensi untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai variable yang diusulkan,pencarian yang digunakan sebagai 

pencarian lebih lanjut untuk meneliti.Cara yang digunakan dan pemprosesan 

dengan menggunakan para ahli ialah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No 

 
Nama, 

& 

Tahun 

 

Judul 

Penelitian 

 

Alat 

Penelitian 

 

Hasil 

Penelitian 

1 (Chusniati et 

al., 2017) 

Analisis kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen 

pada uber taxi 

Surabaya(studi kasus 

di SMA Trimurti 

Surabaya) 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hipotesa  Kualitas 

pelayanan berpengaruh 

secara positif terhadap 

kepuasan konsumen 

adalah   terbukti 

kebenaranya.hipotesa 

variabel   fasilitas 

berpengaruh secara 

positif pada kepuasan 

konsumen adalah 

terbuktikebenaranya. 

  2 (S. 

Syaifullah & 

Mira, 2018) 

Pengaruh citra merek 

dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan 

nasbah PT pegadaian 

(persero batam) 

Analisis 

regresi linear 

berganda 

kualitas layanan 

berpengaruh terhadap 

kepuasanpelanggan. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (Loekito & 

Hukama, 

2017) 

Pengaruh kualitas 

Pelayanan terhadap 

Kepuasan konsumen 

Laboratorium klinik 

(Studi kasus 

Laoratorium Klinik 

XJakarta) 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variabel bukti 

langsung / bukti fisik 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kepuasan konsumen 

 

 

4 (Arianto, 

2018) 
Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Dan Loyalitas 

Pengunjung Dalam 

Menggunakan Jasa 

Hotel Rizen Kedaton 

Bogor 

Analisis 

Linier 

Berganda 

Sesuai dengan rumusan 

masalah maka terdapat 

pengaruh yang positif 

dan signikan dari 

kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan 

pengunjung hal ini 

dilihat dari uji 

Hipotesis bahwa nilai t 

hitung 9,582> t tabel 

1,985 dan sig < 0,05. 

 

5 (Hasbi, 

2018) 

Pengaruh kualitas 

pelayanan administrasi 

terhadap kepuasan 

peserta didik di MTs 

Negeri 1 Model 

Palembang 

Analisis 

regresi 

Linier 

Berganda 

Kualita pelayanan 

berpengaruh  siginfikan 

terhadap kepuasan 

peserta didik MtsN 

model palembang 

 

 

 

6 (Engkus, 

2019) 

Pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan pasien 

di puskesmas cibitung 

kabupaten sukabumi 

Analisi 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Secara parsial terdapat 

pengaruh signifikan 

antara kualaitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan pasien di 

puskesmas cibitung 

kabupaten sukabumi. 

 

7 (N. 

Syaifulla h, 

2019) 

Pengaruh promosi dan 

kualitas peayanan 

terhadap kepuasan tamu 

PT tri sukses go sejati 

massege batam 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

Variabel Kualitas 

Layanan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan tamuPT 

tri sukses go sejati 

massege batam. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan dan landasan teori 

yang telah dikemukakan diatas,maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah 

kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan konsumen Hotel Kaliban. 

8 (Miranti & 

Yuliana, 

2020) 

Pengaruh fasilitas 

kamar terhadap 

kepuasan tamu di hotel 

pangeran beach 

padangj 

Analisis 

regresi Linier 

Bergan da 

Fasilitas kamar di Hotel 

Pangeran Beach Padang 

menunjukkan secara 

keseluruhan dengan 

nilai persentase sebesar 

73,7% termasuk 

kategori baik.Kepuasan 

tamu menginap di Hotel 

Pangeran Beach Padang 

menunjukkan secara 

keseluruhan dengan 

nilai persentase sebesar 

61,05% termasuk 

kategori baik. 

9 (Izzah, 2019) Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen 

(Studi pada Restoran 

Hotel Yusro Jombang) 

Aqidatul 

Analisis 

regresi linear 

Bergan da 

Tangibles, 

reliability.responsivenes

s,assurance.dan 

empathy secara 

simultan (secara 

bersama-sama) 

memiliki pengaruh 

secara positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan konsumen di 

Restoran Hotel Yusro 

Jombang 

 

10 (Nugrahaning

s ih, 2019) 

Pengaruh kualitas 

pelayanan dan citra 

merekterhadap 

loyalitas konsumen 

dengan kepuasan 

konsumen sebagai 

variabel interving pada 

PT Pipilaka tour and 

travel di tenggerang. 

Analisis 

regresi linear 

bergand a 

Fasilitas 

pelayanan 

secara parsial 

maupun bersama– 

 sama 

berpengaruh 

signinfikan terhadap 

kepuasan 

konsumen 
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Kepuasan Konsumen 
 

(Y) 

H3 

H1 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Peneliti (2020) 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas,hipotesis yang 

ditetapkan pada penelitian ini adalah: 

H1: Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan 

konsumen Kaliban Hotel 

H2: Fasilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan konsumen Kaliban 

Hotel 

H3: Kualitas pelayanan dan Fasilitas berpengaruh signifikan positif terhadap 

kepusan konsumen kaliban hotel. 

H2 

 

Kualitas Pelayanan 
 

(X1) 

  

 
 

 Fasilitas 
 

(X1) 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini gunanya untuk seluruh yang melakukan proces 

penelitian.Penlitian ini menggunakan penelitian kuatitatif.Penelitian 

kuatitatif adalah metode penelitian berlandaskan filsafat positivise,yang 

dipakai untuk meneliti populasi dan sampel tertentu,dan bersifat statistik 

(Sugiyono, 2012:8). Desain penelitian ini merupahkan desain penelitian 

deskriftif dengan pedekatan kuantitatif. 

3.2 Operasional Variabel 

Variabel penelitian ialah sifat atau nilai dari orang,objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulnya (Sugiyono, 2012).Dalam 

penelitian ini digunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan 

dependen dijabarkan tertera sbagai berikut: 

3.2.1 Variabel Independen (independentVariabel) 

Varibel independen (variebel bebas ) dalam penelitian ini yaitu 

variabel Kualitas pelayanan (X1),Fasilitas (X2). 

1. Kualitas Pelayanan(X1) 

Indikator kualitas pelayanan ditulis dibawah ini (Haryoko & Rabani, 

2019:150)  

a. Bukti fisik(Tangible) 

b. Kehandalan(Reliability) 

c. Daya Tanggap(Rensponsiviness) 
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d. Jaminan(Assurance) 

e. Empati(Emphaty) 

2. Fasilitas(X2) 

Indikator fasilitas adalah sebagai berikut (Maydiana, 2019:446)  

a. Perencanaa Ruangan. 

b. PerencanaanSpasial 

c. Perlengkapan 

d. Tata Warna dancahaya 

3.2.2 Variabel Dependen (Dependent Variable) 

Di penelitan ini yang menjadi variabel dependen (Variabel terikat) 

kepuasan konsumen (Y). Adapun beberapa indikator kepuasan konsumen 

ditulis dibawah ini (DJ, 2019:893): 

1. Pelayanan sudah sesuai dengan harapan 

2. Kesediaan Konsumen untuk merekomendasikan kepada orang lain. 

3. Puas dan ingin menggunakan jasa hotel dikemudianhari 

Peneliti akan melampirkan data kesuluran variabel mulai dari 

pengertian,indikator variabel,dan skala pengukuran variabel pada tabel 3.1 

sebagai berikut 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

Kualitas pelayanan yaitu hal 

yang wajib ada pada 

perusahaan atau pihak yang 

menawarkan  produk 

jasa,karena dengan adanya 

kualitas pelayanan kepada 

konsumen,bisa mengukur 

tingkat hasil kinerja yang telah 

tercapai. 

(Endang & Sugiyanto, 

2019:1033-1034) 

1. Bukit fisik 

(Tangible) 

2. Keandalan 

(Realibility) 

3. Daya Tanggap 

(Rensponsivin 

e) 

4. Jaminan 

(Assurance) 

5. Empati 

(Emphaty) 

Likert 

Fasilitas 

(X2) 

Sarana atau persedian yang 

berwujud yang (berupa barang) 

yang   disediakan   oleh 

perusahaan,sebelum 

ditawarkan   kepada 

konsumen,sebagai penunjang 

untuk  mempermudah    dan 

mempalancar usaha (Zainaro et 

al.,2019) 

1. Perencanaa 

ruangan 

2. Perencanaan 

pasrial 

3. Perengkapan 

4.    Tata warna dan 

cahaya 

Likert 

Kepuasan 

konsumen 

(Y) 

Perasaan senang yang 

dirasakan konsumen setelah 

membandingkan dari hasil 

produk atau hasil kerja yang 

sesuai dengan harapan 

konsumen(Hermawan,2017). 

1. Pelayanan 

sudah sesuai 

dengan 

harapan 

2. Kesediaan 

Konsumen 

untuk 

merekomendas 

ikan kepada 

orang lain. 

Likert 
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3.1 Tabel lanjutan 

  3. Puas dan ingin 

menggunakan 

jasa hotel 

dikemudian 

hari 

 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah total objek & subjek dan objek penelitian memiliki kualitas 

dan karakteristik tersendiri akan dipelajari dan diambil kesimpulnanya oleh 

peneliti (Sugiyono, 2012:80).Populasi pada penelitian ini yang berjumlah 1.203 

orang responden dengan priode data yang diambil dari bulan juli sampai bulan 

desember. 

3.3.2 Sampel 

Sampel ialah elemen dari populasi yang memiliki karakteristik dijadikan 

untuk pengambilan data penelitian (Sugiyono, 2012:81).Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini adalah Non-Probability Sampling yang memakai 

purposive sampling dengan kriteria pelanggan yang aktif.Pada penelitian ini 

menggunakan rumus slovin,slovin memasukan unsur kelonggaran ketidaktelitian 

karena kesalahan pengambilan sampel masig dapat ditoleransi. 

Perhitungan jumlah sampel penlitian yang digunakan dalam penelilitian ini 

dengan total populasi 1.203 responden menggunakan rumus slovin sebagai 

berikut:
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                                         Rumus 3.1 Rumus Slovin 

Sumber : (Sugiyono, 2012) 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran Populasi 

e = Eror level 5% 

Sehingga sampel bisa dihitung dengan teknik: 

 

𝑛 = 
𝑁 

 
 

1 + 𝑁. 𝑒2

 

𝑛 = 
1.203 

 
 

1 + 1 . 203(0.05)2 
 

 

𝑛 = 
1.203 

 
 

1 + 1.203. (0,0025) 
 

 

𝑛 = 
1.203 

 
 

4,0075 

 

𝑛 = 300,18 

𝑁 
𝑛 = 

1 + (𝑁. 𝑒2) 
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Berdasarkan hitungan diatas dengan total populasi sejumlah 1.203 orang 

sehingga jumlah sampel diperoleh yaitu sebanyak 300 responden.Maka sampel 

pada riset ini yaitu 300 responden. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan data 

Sasaran utama dari suatu karya ilmiah yaitu untuk mendapatkan data dari 

beberapa sumber dana dengan berbagai cara,oleh karena itu teknik pengumpulan 

data begitu penting dalam penelitian (Sugiyono, 2012:224).  

ini,teknik pengumpulan data oleh peneliti ialah dengan memberikan pernyataan 

berbentuk kuesioner lalu disebarkan ke pengunjung penelitian. 

3.4.1 Teknik pengumpulan data 

Pendapat dari Sanusi (2012:105) langkah – langkah untuk mengumpulan 

data bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti cara survey ,cara observasi,dan 

cara dokumentasi. 

1. Cara survei 

Menurut Sanusi (2012:105) Cara survei merupahkan langkah pengumpulan 

data dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik 

dalam secara langsung secara tidak langsung.Jika pernyataan diajukan dalam 

bentuk lisan maka dinamakan wawancara,kalau diajukan secara tertulis disebut 

kuesioner. Survei dibagi jadi dua: wawancara,dan kuesioner. 

a. Wawancara 

Wawancara merupahkan teknik pengumpulan data dengan cara bertemu 

langsung dam memeberikan pertanyaan langsung pada subjek penelitian. 
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b. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data bisa tanpa tidak dihadiri 

peniliti,hanya mnyebarkan daftar pertanyaan yang telah disusun dahulu 

dengan rapi. 

2. Observasi 

Menurut Sanusi (2012:112) Observasi yaitu langkah pengumpulan data 

melalui pengamatan tersendiri,dicatat disetiap kejadian yang ada,tanpa harus 

bertanya,berkomunikasi pada subjek penelitian . 

3. Dokumentasi 

Menurut Sanusi (2012:114) dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan 

data sekunder dari beragam sumber,selaku personal ataupun kelembagaan.Data 

seperti laporan keuangan,rekapitulasi persoanalia,struktur organisasi,peraturan- 

peraturan,data produksi,surat wasiat,riwayat hidup,riwayat perusahaan,dan 

sebagainya,biasanya sudah tesedia dilokasi penelitian. 

3.4.2 Alat Pengumpulan Data 

Metodelogi dipakai menganalisis,untuk mengumpulkan data adalah 

menggunakan koesioner untuk mendapatkan tanggapan dari responden.Peneliti di 

Kaliban Hotel akan memberikan koesioner kepada konsumen.Dalam analisis ini 

skala yang dipakai adalah skala likert. 

Penelitian ini menggunakan koesioner untuk mengumpulkan data kuesioner 

selanjutnya diuji memakai aplikasi SPSS 22.Jawaban dari setiap pertanyaan diberi 

skor atau nilai menggunakan skala likert.Skala likert digunakan sebagai pengukur 

prilaku,pendapat,sudut pandang manusia,sekelompok orang tentang kejadian 

lingkungan sosial. Dengan adanya indikator bisa dugunakan acuan dalam 

menyusun instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan.Berikut skala likert : 
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1. Setuju  skornya5 

2. Setuju  skornya4 

3. Ragu-ragu  skornya3 

4. Tidak setuju skornya2 

5. Sangat tidak setuju diberi skornya. 

3.5 Metode Analisis Data 

Ialah penjabaran tentang analisa dipakai oleh peniliti untuk menganalisa 

data,yang telah dikumpulkan,termasuk pengujianannya (Sanusi, 2012:115). 

Operasi anilisa data terdiri dari pengelompokan data berlandaskan variabel juga 

kategori responden,tabulasi data berlandaskan variabel pada semua 

responden,penyajian data untuk setiap variabel yang diteliti,memakai hitungan 

untuk mengatasi rumusan pernyataan juga memakai hitungan untuk memeriksa 

hipotesis yang dipakai. 

3.5.1 Analisis Deskriftif 

Menurut Sugiyono (2012:147) statistik deskriftif ialah dipergunakan untuk 

menganalisis data beserta model mencerminkan yang sudah terangkai bagaimana 

ada Tiada maksud membentuk kesimpulan yang bertindak bagi umum serta 

generalisasi.Tergolong pada statistik deskriftif adalah penyampaian data melewati 

tabel,grafik,diagramlingkaran,pictogram,perhitunganmodus,median,mean,perhitu 

ngan desil,persentil,perhitungan penyebaran memakai kalkulasi rata serta standar 

deviasi serta perhitungan persentase. 

Kajian ini berlandaskan program statistik yaitu program spss versi 

22.Dengan program spss berikut,sebagian tes tersebut dapat diketahui hasil dan 

pengaruh antar variabel dipengaruhi juga variabel mempengaruhi yang 

dilampirkan pada riset ini. 
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𝑟 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌) 

𝑥𝑦 
√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋2)}{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌2)} 

 

 

3.5.2 Uji Kualitas Data 

Agar pengujian validitas dan reliabilitas lebih mudah penelitian 

menggunakan alat bantu SPSS versi 22 pengujian hipotesis pembentukan garis 

regresi beserta pengujian hipotesis. 

3.5.2.1 Uji Validitas Data 

Menurut Wibowo (2012:35) validitas adalah satu hasil atau pengukuran 

yang memperlihatkan tingkatan sempurnanya sebagai perangkat.Suatu perangkat 

dibilang valid jika alat ukur tersebut sanggup mengukur seberapa pasti atau cocok 

sesuai pada keadaan responden yang diukur. 

 

Rumus 3.2 Korelasi Product Moment 

 

Sumber:(Wibowo, 2012:35-36) 

𝑟𝑥𝑦= Koefesien dari korelasi 

i = Skoritem 

x = Skor total dari x 

n = Jumlah dari banyaknya subjek 

Agar dapat mengetahui valid tidaknya data koesioner bisa dilihat dari 

koefisien korelasi product moment.analisis melakukan menghubungkan masing – 

masing item dengan skornya.Setiap nilai memiliki skor total item.Item yang 

memiliki hubungan signifikan antara nilai skor total dapat diartikan bahwa item 

tersebut memiliki makna serta memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa 

yang ingin diteliti oleh peneliti (Wibowo, 2012:35-36). 
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Menurut Wibowo (2012:37) teknik demi memeriksa tingkat korelasi ialah 

korelasi pearson product moment dirumuskan pengecekan memakai uji dua sisi 

juga traf signifikansi 0,05 .Kriteria pengecekan yakni: 

1. Jika r hitung ≥ r tabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen  

ataupun item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakanvalid). 

2. Jika r hitung < r tabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen  

ataupun item pertanyaan tak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan takvalid). 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Hasil pengukuran memiliki tingkat reliabilitas yang akan memberikan hasil 

terpercaya,angka realibilitas insturmen dilihat dari koefisien reliabilitas.Untuk 

instrument yang digunakan lebih dari dua kali dan dapat menunjukan hasil serta 

pengukuran yang sama,ini lah yang dinamakan reliabel. 

Reliabilitas adalah istilah digunakan dalam menunjukkan seberapa jauh 

hasil suatu penilaian relative konsisten apabila penilaian diulang dua kali atau 

lebih (Wibowo, 2012:52). Metode Uji Reliabilitas sering dipakai untuk uji 

instrument dalam mengumpulkan data ialah metode Cronbach’sAlpha. 

Data yang dikatakan reliabel apabila r alpha positif dan r alpha > r table df = (α,,n- 

2).Untuk mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan motode 

Cronbach’s Alpha dapat digunakan suatu rumus sebagai berikut : 
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Rumus 3.3 Cronbach’Alpha 

 

Sumber:(Wibowo, 2012) 

Keterangan: 

r = Reliabilitas instrument 

k = Banyaknaya item pertanayaan dan pernyataan. 

Σσb2 = jumlah varian butir 

σt2 = jumlah varian total 

Pembuktian niali uji menggunakan uji dua sisi pada taraf signifikansi 0,05.              

Kriteria diterima dan tidaknya suatu data reliabel atau tidak jika (Wibowo, 2012:52): 

1. Nilai alpha lebih besar daripada nilai kritis product moment ,atau nilai r 

table. 

2. Dapat pula dilihat dengan menggunakan nilai batasan tertentu misalnya 0,6 

dianggap memiliki reliabilitas yang cukup sedangkan 0,7 dapat diterima dan 

nilai diatas 0,8 dianggapbaik. 

 Dari banyaknya peneliti sudah berpengalaman menyarankan dengan cara 

membandingkan nilai dengan table kriteria indeks koefisien reliabilitas berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒓 =( 𝟏𝟏 
𝒌 

𝒌−𝟏 

∑ 𝝈𝒃 
)[𝟏− ] 

𝟐 

𝝈𝒕𝟐 
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Nilaiinterval Kriteria 

< 0,20 Sangat rendah 

0,40 – 0,599 Cukup 

0,60 -0,799 Tinggi 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

 

Sumber :(Wibowo, 2012:53) 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Digunakan dalam memberikan tahap uji awal terhadap suatu perangkat 

maupun instrument yang diperlukan didalam mengumpulkan data,bentuk data,dan 

jenis data yang di proleh untuk di proses lebih lanjut,sehingga syarat mendapatkan 

data yang tidak bisa terpenuhi,bisa menggunakan prinsip Best Linier Unbiased 

Estimator atau BLUE terpenuhi (Wibowo, 2012:87)  

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Uji ini dipakai agar mengetahui nilai dari residu yang diteliti memiliki 

normal atau tidak normal.Nilai residu yang berdistribusi normal berbentuk kurva 

yang menggambarkan lonceng bell-shapes curve (Wibowo, 2012:61) 

Agar bisa diketahui normalitas data yang diuji bisa diuji dengan 

menggunakan uji nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (Wibowo, 2012:62).Dasar 

pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1 Sample K- 

S) adalah: 
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1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak.Hal ini 

berarti data terdistribusi tidaknormal. 

2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini 

berarti data terdistribusinormal. 

Selain dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov metode lain yang 

digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik normal probability 

plot 

3.5.3.2 Uji multikolinearitas 

Tidak boleh terjadi multikolinearitas dalam persamaan regresi,berarti tidak 

terdapat hunbunggan yang sempurna,mendekatisempurna antara variabel bebas 

yang membentuk persamaan tersebut (Wibowo, 2012:87). 

Tanda – tanda terjadinya multikolinearitas bisa dijunkkan melaui uji yang 

bisa mencari dan menguji persamaan yang dibentuk terjadi tanda – tanda 

multikolinearitas.Adapun langka - langkah untuk mencari tanda - tanda terjadinya 

multikolinearitas ialah dengan memakai atau melihat tool uji bisa disebut tidak 

terdapat tanda –tanda terjadinya multikolinearitas, maksunya ialah tidak terdapat 

hubungan antar variabel bebas. 

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Jika terdapat varian terdapat variabel bentuk tidak serupa artinya terjadi 

massalah heteroskedastisitas.Terdapat berbagai jenis variabel dalam model yang 

berbeda.Bisa dipahami didalam bentuk terjadi perbedaan variasi dari residual pada 

pengamatan model regresi tersebut.Dalam pengujian heteroskedastisitas dipakai 

uji Park Gleyser digunakan langkah menghubungkan nilai absolute residualnya 

dengan masing-masing variabel independen. Jikalau hasil nilai probabilitasnya 

memiliki nilai signifikasi>nilai alpha-nya (0,05),maka model tidak mengalami 

heteroskedastisitas (Wibowo, 2012:93). 
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3.5.4 Uji Pengaruh 

Penelitian ini,memakai uji seperti uji regresi linear berganda, uji koefisien 

determinasi R2, uji t dan uji f. 

3.5.4.1 Koefisien Determinasi R2 

R Squere (R2),R2 yaitu nilai yang dipakai untuk mengetahui seberapa jauh 

model yang terbentuk bisa menjelaskan kondisi sebenarnya.Nilai ini merupahkan 

ukuran kococokan garis regresi yang dperoleh dari pendugaan data yang 

diovservasi.Nilai R2 dapat diinterprestasikan sebagai pengukuran nilai untuk 

menjabarkan varian nilai,sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti (Wibowo, 2012:121). 

R2 dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Rumus 3.4 Koefisien Dertiminan R2 

Sumber :(Wibowo, 2012:121) 

Kete:rangan: 

R2 :Koefisien Determisasi 

SSR :Sum of Square Regression 

SST :Sum Of SquareTotal 

Adjusted R Squere ,ini merupahkan R2 yang disesuiakan,nilai ini 

merupahkan besaran angka yang berusaha mengoresi R2 untuk lebih mendekati 

ketepatan model daam populasi.Nilai digunakan jika variabel independen lebih 

dari dua buah atau pada regresi berganda. 

 

 

 

𝑆𝑆𝑅 
𝑅2 = 

𝑆𝑆𝑇 
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3.5.4.2 Regresi Linear Berganda 

Bentuk hubungan linear pada satu ataupun banyak variabel independen 

dengan variabel dependenya.Ada beberapa cara dapat dibuktikan yaitu bentuk 

arah dan terjadinya hubungan antarar variabel independen dan variabel 

dependen,dan bisa diketahui nilai dari masing – masing vaariabel indpenden 

terhadap variabel dependennya jika suatu kondisi terjadi (Wibowo, 2012:126). 

Lenier berganda dinotasikan sebagai berikut: 

 

 

Sumber :(Wibowo, 2012:127) 

Keterangan : 

Y´ = Variabel dependen (variabel respons) 

a = Nilai konstanta 

b = Nilai koefisien regresi 

x1 = Variabel independen pertama 

x2 = Variabel independen kedua 

xn = Variabel independen ke-n 

3.5.5 Rancangan Uji hipotesis 

3.5.5.1 Uji statistik T 

 

 

Rumus 3.5 Rumus Linear Regesi 

Berganda

Setiap pengujian koefisien regresi dikatakan signifikan apabila thit > 

ttabel,nilai probabilitas signifikansi uji t 0,05.Pengujian parsial berguna mengetahui 

secaraparsialanataravariabelbebasterhadapvariabelterikatnya.Mencarittabel 

Y´ = a+b1x1+b2x2+…+bnxn 
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̅𝒙 −  𝝁𝑶 
=  𝒔 

√𝒏 

 

 

 

di tabel statistik dengan taraf signifikan 0,05/2 = 0,025 (uji dua sisi ) dengan df 

(deraja  kebebasan) df = n-k-1.Rumus uji t adalah sebagai berikut: 

 

 

Rumus 3.6 Uji t hitung 

Sumber :(Sugiyono, 2018:96) 

Keterangan: 

t = nilai t yang dihitung 

𝑥̅ = rata – rata xi 

𝜇𝑂= nilai yang dihipotesiskan 

s = simpangan baku 

n = jumlah anggota sampel 

t hitung akan diabndingkan nilai t tabel dengan taraf keslahan tertentu.Kaidah 

yang digunakan dalam uji ini: 

1. Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai thitung > ttabel dan nilai sugnifikansi< 

0,05 

2. Ho diterima apabila Ha ditolak apabila nilai thitung < ttabel dan nilai 

signifikansi> 0,05 

3.5.5.2 Uji statistik F 

Untuk pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama – sama terhadapa 

variabel terikat.Tingkat signifikan uji f 0.05.Mencari nilai f tabel dapat dilihat 

diabel statistik dengan tingkat signifikan 0.005.Dengan df 1(jumlauh variabel -1) 

= 2 dan df 2 = (n –k-1) n yaitu jumlah data dan k yaitu jumlah variabel 

bebas).Rumus agar mendapatkan variabel uji f sebagai berikut: 
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Rumus 3.7 Uji F Hitung 

 

Sumber :(Sugiyono, 2018)  

Keterangan: 

F = nilai yangdihitung 

MKant =Mean kuadrat antarkelompok 

Nilai f hitung akan dibandingkan dengan nilai f tabel dengan pembilang (n –k ) 

juga df penyebut (k-1).Uji ini menggunakan hasil sebagai berikut: 

1. Ho diterima dan Ha ditolak jika f hitung < f tabel atau signifikansi >0,05 

2. Ho ditolak dan Ha diterima jika f hitung > f tabel atau signifikansi <0,05 

3.6 Lokasi Dan Jadwal Penelitian 

3.6.1 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat pada Hotel Kaliban berada di komplek 

Purimas Residence blok C25 Batam Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑀𝐾𝑎𝑛𝑡 
F = 

𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙 



40 
 

 

 

3.6.2 Jadwal penelitian 

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian 

 
Nama 

Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan (2020) 

Maret 

2020 

April 

2020 

Mei 

2020 

Juni 

2020 

Juli 

2020 

Agustus 

2020 

Menentukan 

Judul 

      

Bimbingan 

Skripsi 

     

Perumusan 

Penelitian 

     

Studi Kasus 

 

      

Metodeologi 

Penelitian 

      

Rancangan 

Kuesioner 

      

Penyebaran 

Kuesioner 

      

Pengumpulan 

Data 

      

Penyusunan 

laporan akhir 

 

      


