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ABSTRAK 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya keinginan, 
kebutuhan dan sebuah harapan pelanggan terhadap jasa ataupun produk, dalam 
dunia industri perhotelan salah satu faktor penentunya kepuasan pelanggan ialah 
kualitas pelayanan dan fasilitas. Kualitas pelayanan yang baik akan membuat para 
pelanggan bahagia, nyaman dan aman, tentu ini akan mendorong pelanggan agar 
senantiasa mengunakan jasa itu berulang-ulang, kemudian fasilitas yang bagus 
dan memadai akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi pelanggan yang 
mengunakan fasilitas tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengatahui dan 
memahami pengaruh dari kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan 
pelanggan yang menginap di Hotel Sahid Batam Center baik itu secara parsial 
maupun simultan. Populasi yang diambil untuk penelitian ini merupakan tamu 
yang menginap di Hotel Sahid Batam Center. Untuk pengambilan sampel 
mengunakan teknik nonprobability sampling yang memakai metode sampling 
insidental, sehingga diperoleh sampel sebanyak 149 sampel. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan (X1), fasilitas (X2) dan 
kepuasan pelanggan (Y). Metode dalam menganalisis data menggunakan metode 
analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukan kualitas pelayanan 
secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pelanggan, 
kemudian fasilitas secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan 
pelanggan, serta kualitas pelayanan dan fasilitas secara simultan berpengaruh 
signifikan positif terhadap kepuasan pelanggan. 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Fasilitas; Kepuasan Pelanggan 
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ABSTRACT 

Customer satisfaction is a condition in which the wishes, needs and expectations 
of a customer for a service or product are met. In the hotel industry, one of the 
determining factors for customer satisfaction is the quality of service and 
facilities. Good quality service will make customers happy, comfortable and safe, 
of course this will encourage customers to always use the service repeatedly, then 
good and adequate facilities will provide a sense of comfort and safety for 
customers who use these facilities. The purpose of this research is to know and 
understand the effect of service quality and facilities on customer satisfaction who 
stay at Hotel Sahid Batam Center, either partially or simultaneously. The 
population taken for this study were guests who stayed at Hotel Sahid Batam 
Center. For sampling using nonprobability sampling technique usingmethod 
incidental sampling, in order to obtain a sample of 149 samples. The variables 
used in this study are service quality (X1), facilities (X2) and customer 
satisfaction (Y). The method in analyzing data uses multiple linear regression 
analysis method with SPSS (toolStatistical Package for Social Sciences)version 
25. The results of this study indicate that service quality partially has a significant 
positive effect on customer satisfaction, then facilities partially have a significant 
positive effect on customer satisfaction. , as well as service quality and facilities 
simultaneously have a significant positive effect on customer satisfaction. 

Keyword: Customer Satisfaction; Facilities, Service of Qquality 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Industri perhotelan merupakan suatu bidang jasa yang menggabungkan 

produk serta layanan, disamping itu juga pembuatan dan pembangungan hotel di 

desain senyaman munkin untuk tamu, mulai dari bangunan hotel yang dibuat 

modern, elegant, serta juga dipadukan dengan interior dan eksterior yang menarik 

baik itu di room, restaurant, lounge, bar, meating room, and facility-facility pasti 

sangat membuat nyaman untuk para tamu yang berkunjung dan menginap, 

kemudian suasana yang sangat beda diciptakan ketika menginap disebuah hotel 

yang mana para karyawanya selalu menyapa, senyum, sopan dan santun dalam 

melayani serta fasilitas-fasilitas hotelnya yang bisa digunakan atau dimanfaatkan 

oleh para tamu, ini semua bertujuan agar semakin membuat para tamu sangat 

nyaman ketika menginap di hotel. Pada dasarnya industri perhotelan dikenal 

dengan menjual pelayanan yang keramah tamahan dan ditunjang dengan 

keterampilan (skill) karyawan hotel dalam hal memberikan layanan kepada tamu. 

Salah satu pertimbangan tamu dalam menentukan pilihannya untuk 

menginap disebuah hotel dari layanan yang berkualitas diberikan oleh staff / 

karyawan tersebut, kemudian juga dengan fasilitas hotel yang bisa di gunakan dan 

nikmati oleh tamu yang mempermudah segalah kebutuhan tamu tersebut. Jadi 

persepsi yang dibuat oleh tamu terhadap pelayanan yang berkualitas melingkupi 

kesan yang berkaitan dengan bukti fisik, kehandalan, daya tangkap, jaminan, 

empati, yang diukur melalui instrumen SERVEQUAL (Sufriadi, 2018: 122). 
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Dengan baiknya kualitas pelayanan dan fasilitas hotel maka tamu akan merasa 

senang, nyaman dan puas saat menginap dihotel, dan jika tamu telah merasa puas 

oleh pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan maka tamu tersebut kemunkinan 

balik lagi untuk menginap kembali dihotel tersebut. Karena kualitas pelayanan 

sangatlah penting dan merupakan salah satu kunci suskes dari setiap layanannya, 

dan semakin kualitas pelayanan itu tinggi atau memiliki standarnya maka jasa 

tersebut akan selalu digunakan, karena kualitas dan kepuasan adalah hal yang 

berkaitan. Pelayanan yang berkualitas adalah kunci dalam merebut kesuksesan, 

bagus tidaknya sesuatu kualitas pelayanan sangat bergantung pada keahlian oleh 

penyedia jasa buat perihal memenuhi harapan dari para konsumen (Jayanti, 2016: 

2). 

Disamping pelayanan yang berkualitas, sebuah fasilitas juga sangat berperan 

dalam menjaring pelanggan. Yang dimana fasilitas merupakan prasarana yang 

tujuanya mempermudah pelanggan dalam melakukan  aktivitas-aktivitasnya. Para 

pelanggan sekarang lebih dominan mempertimbangkan faktor-faktor dalam hal 

untuk menentukan sebuah produk atau jasa yang mereka inginkan termasuk jasa 

yang bergerak dibidang perhotelan. Fasilitas menjadi suatu pertimbangan oleh 

seorang pelanggan dalam menentukan pilihannya untuk menginap dihotel. Seperti 

hal dalam tingkat harga yang sama atau tidak jauh beda, fasilitas yang bagus, 

keren, dan lengkap yang disediakan oleh pihak hotel, maka dari itu akan timbul 

rasa puas dan nyaman yang dirasakan para pelanggan, semua itu akan membuat 

para pelangga memilih hotel tersebut, karena kelengkapan fasilitas nya. Fasilitas 

sebuah alat yang penting dalam kehidupan, jadi fasilitas harus dirawat dan 
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dikelola secara benar dan baik selama masa gunanya, agar senantiasa dapat 

berguna dengan benar dan baik secara efektif, efisien dan ekonomis (Aryani 

Soemitro & Suprayitno, 2018: 1). 

Kepuasan pelanggan / tamu merupakan tujuan utama atau prioritas dari 

sebuah usaha industri perhotelan maupun usaha yang bergerak dibidang jasa 

lainnya, kenapa demikian karena dengan pelanggan atau tamu merasa puas 

terhadap layanan dan fasilitas yang ditelah sajikan, semua itu bertujuan membuat 

hubungan antara pelanggan dengan penyedia jasa tersebut akan baik dan 

memberikan efek jangka Panjang dalam hubungan bisnis nya serta dapat 

memberikan citra yang baik mengenai hotel. Timbulnya rasa puas pada pelanggan 

bisa memberikan berupa manfaat seperti, terdapat pengaruh antara perusahaan 

bersama pelanggan, yaitu dapat menimbulkan hubungan yang lebih harmonis, 

serta juga dapat memberikan suatu hal dasar yang bagus untuk pembelian 

selanjutnya kemudian akan timbulnya rasa loyalitas pelanggan (Efnita, 2017: 107-

115). 

Melihat perkembangan saat ini dengan bertambah banyaknya jumlah hotel 

jelas mengakibatkan semakin ketatnya dan kompetitifnya persaingan antara hotel 

yang satu dengan yang lainnya, baik persaingan dari kualitas pelayanan dan 

fisilitas hotel tersebut. Terdapat suatu hotel yang berbintang tiga berada di kota 

Batam, beralamat di JL.Raja Fisabilillah Komplek Raffles City Blok E No 6-9 

Batam center, yaitu Hotel Sahid Batam Center, Hotel Sahid Batam Center  

merupakan bagian dari Sahid Group Hotel & Resort  yang ada di Indonesia, Hotel 

Sahid Batam Center sudah beroperasional sejak 08 agustus 2016, dengan memiliki 
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jumlah 143 kamar yang siap di huni dan memiliki 6 type kamar yaitu ( Superior, 

Modern Deluxe, Grand Modern Deluxe, Modern deluxe Triple, Junior Suite dan 

Suite ), kemudia dilengkapi fasilitas kamar seperti Air Conditioner (AC), Safety 

Deposit Box, Mini Cooler, Lemari Pakaian, kamar mandi yang memiliki bathtub 

dan standing shower serta air yang bisa di atur suhu nya, Televisi LED, Meja 

Kerja yang dilengkapi Note Paper, beserta Kettle Jug & Amenities nya yaitu ada 

Tea, Coffe, Sugar, Creamer yang berkamasan Sachset, Serta disediakan jaringan 

Wifi, dan di lengkapi dengan tiga lift untuk tamu menuju ke kamar, ruang meeting, 

dan Rooftop SKY 8. Kemudian selain itu juga memiliki restaurant yang bernama 

SBK (Sahid Batam Kitchen) restaurant, dan juga memiliki Lounge Bar yaitu 

Nongsa Bar, serta memiliki rooftop yang bernama SKY8 rooftop dan selain itu 

mempunyai sembilan meating room, dan juga memiliki facilities fitness center, 

swimming pool & swimming kids sauna, studio class yang dilakukan untuk yoga, 

zumba, line dance, muaythai & whirpool.  

Pada daerah Batam Center sendiri banyak hotel-hotel lama maupun baru 

yang masuk sebagai pesaing atau kompetitor Hotel Sahid Batam Center tersebut, 

seperti Hotel berbintang 4 yaitu Hotel Harmoni One, Hotel Harris, kemudian juga 

banyak Hotel Budget contohnya Lovina inn, Beverly inn, Sky View,Venesia. 

Peningkatan jumlah pesaing atau kompetitor hotel ini dapat memotivasi Hotel 

Sahid Batam Center untuk lebih berinovatif dan berkompetitif dalam persaingan 

mendapat tamu, terutama dalam menentukan dan menerapkan kualitas 

pelayanannya dan fasilitas hotel  yang terbaik serta bertujuan agar dapat 

memuaskan para tamu yang menginap.  
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Melihat masing-masing kebutuhan tamu, fasilitas yang tersedia pada hotel 

pasti memiliki banyak perbedaan dan kekurangan yang menyebabkan penurunan 

pada jumlah tamu yang menginap. Sebagai perusahaan jasa seharusnya 

memperhatikan apa yang bisa membuat tamu puas sehingga dapat membuat tamu 

melakukan tindak promosi kepada para tamu lainnya, apa yang mereka rasakan 

selama menginap dihotel tersebut. Peneliti akan melakukan penelitianya 

berdasarkan salah satu tipe kamar saja, yang akan diteliti ialah kamar bertipe 

Suite, tipe kamar ini merupakan tipe kamar yang paling tinggi dan bagus, baik itu 

dari fasilitasnya didalam kamar, kemudian juga cara menghadapi atau melayani 

tamunya, tipe kamar ini akan dihuni biasanya tamu VIP/VVIP, dan orang-orang 

penting baik itu dari pemerintahan maupun perusahaan untuk para petinggi-

petingginya. 

Berikut disajikan data tamu yang menginap ditipe Suite room Hotel Sahid 

Batam Center, mulai dari periode Agustus 2019 – Agustus 2020 :           

       Tabel 1. 1 Jumlah tamu yang menginap ditipe Suite room Hotel Sahid   
Batam Center pada periode Agustus 2019 - Agustus 2020 

NO BULAN JUMLAH 
TAMU 

PERSENTASE 

1 Agustus 2019 37 15,61% 

2 September 2019 31 13,08% 

3 Oktober 2O19 27 11,40% 

4 November 2019 47 19,83% 

5 Desember 2019 52 21,94% 

6 Januari 2020 17 7,17% 

7 Februari 2020 15 6,33% 

8 Maret 2020 7 2,95% 
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9 Agustus 2020 4 1,68% 

 Total 237 99,99% 

             Sumber : (Hotel Sahid Batam Center, 2019-2020) 

Berdasarkan hasil dari data tamu tabel 1.1 diatas, dapat dijelaskan yakni 

terdapat penurunan dan kenaikan di periode bulan Agustus 2019 hingga Agustus 

2020, pada bulan Agustus terlihat jumlah tamu yang menginap di tipe kamar Suite 

cukup banyak, karena dibulan Agustus terjadi school holidays yang dimana para 

tamu Singapore & Malaysia sebagian berlibur ke Batam, kemudian pada bulan 

September terjadi penurunan jumlah tamu dikarenakan para tamu yang berlibur 

membawa keluarga sudah pulang, karena anak-anak mereka sudah memulai 

kembali bersekolah, pada bulan Oktober mengalami penurunan kembali yang 

pesat pada jumlah tamu yang menginap, melihat data tamu yang menginap di 

bulan Oktober, terlihat banyak tamu lokal yang menginap di hotel jadi sulit untuk 

bisa menjual kamar Suite, dibulan November mengalami tingkat kenaikan yang 

cukup pesat, melihat data tamu yang menginap di bulan tersebut banyak dari 

pemerintahan (Goverment) yang mengadakan meeting dimana kamar Suite banyak 

ditempatin oleh kepala pemerintahan, kemudian diakhir tahun yang pada bulan 

Desember mengalami kenaikan pesat jumlah tamu yang menginap di kamar Suite, 

ini disebabkan karena banyak tamu yang berlibur dari mancanegara hingga lokal 

dalam rangka menyambut tahun baru. Kemudian berlanjut di awal tahun 2020 

yaitu pada bulan Januari tingkat jumlah tamu yang mulai menurun karena berita 

mengenai covid-19 di Wuhan, China sudah meningkatnya tingkat korban yang 

terkena virus corona tersebut, pada bulan Februari juga mengalami tingkat jumlah 

tamu yang sangat turun drastis, penyebabnya sama yaitu karena pandemic virus 
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corona dimana Negara China melakukan LOCKDOWN yang mengakibatkan 

matinya industri didunia, kemudian berlanjut di bulan Maret tingkat jumlah tamu 

yang menginap dikamar Suite semakin menurun, di bulan April tingkat hunian 

pada tipe kamar Suite bahkan tidak ada terjual satupun tamu yang menginap, di 

Indonesia virus corona sudah menyebar dan juga sudah menimbulkan korban 

jiwa, melihat meningkat nya korban yang positif terkena virus corona yang ada di 

Batam, jadi Hotel Sahid Batam Center mendukung gerakan pemerintah kota 

Batam memutuskan rantai penyebaran virus corona, yang pada tanggal 28 April 

2020 Hotel Sahid Batam Center untuk tidak menerima tamu atau di tutup sampai 

waktu yang di tentukan. Kemudian pada bulan Juli 2020 dan tepatnya tanggal 18 

Juli 2020 Hotel Sahid Batam Center mulai kembali menerima tamu karena 

melihat perkembangan COVID-19 sudah mulai menurun tingkat korban positif 

dan korban jiwa, dan pada bulan Agustus jumlah hunian kamar Suite sudah mulai 

dihuni oleh tamu dibandingkan bulan Juli, karena pada bulan Agustus terjadi hari 

libur sekolah dan banyaknya acara kemerdekaan Indonesia banyak tamu yang 

ingin berlibur, tetapi tetap juga melakukan protokol kesehatan dihotel. 

Beberapa permasalahan yang terkait dengan kualitas pelayanan yaitu adanya 

keluhan dari tamu hotel yang merasa kecewa seperti hal nya pelayanan yang di 

berikan oleh departemen Housekeeping dalam membersihkan kamar yang masih 

menyisahkan kotoran di dalam kamar mandi dan ada sampah, kemudian lama 

dalam pengerjaan membersihkan kamar sehingga tamu lain lama menunggu untuk 

check in, serta dalam melayani permintaan atau request tamu contohnya  

permintaan sajada, mukenah, kopi, teh dan lain-lainnya itu lama dalam 
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memberikan permintaan tamu tersebut bahkan harus meminta kedua kali nya dan 

sering terjadi kelupaan mengenai permintaan tamu tersebut. 

Kemudian juga banyak keluhan dari tamu yang menginap di Hotel Sahid 

Batam Center mengenail fasilitas hotel nya seperti hal nya toilet bowl yang 

tersumbat, sama juga dengan westafel nya yang tersumbat, Air Conditioner (AC) 

yang kurang dingin bahkan panas, serta air panas yang sering mengalami masalah 

ketika tamu mau mandi, dan bahkan fasilitas salah satu kamar nya tidak lengkap 

seperti untuk kamar Grand Modern Deluxe yang satu nya ada sofa kemudian yang 

lain nya tidak ada pada hal tipe kamar nya sama, begitu juga dengan setrikaan 

yang stock nya terbatas hanya beberapa saja, yang dimana ketika tamu ingin 

meminjam harus menuggu tamu lain selesai dan pastinya itu membuat tamu 

kecewa dengan hal tersebut.   

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti dengan ini berupaya 

melaksanakan studi untuk meneliti dari dimensi-dimensi mana saja yang hendak 

mempengaruhi kebutuhan serta kepuasan tamu dalam menginap di Hotel Sahid 

Batam Center serta bertujuan untuk dapat memajukan pelayanan jasa di 

kedepannya. Maka dari itu peneliti akan melakukan studi penelitian berjudul 

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP 

KEPUASAN TAMU MENGINAP DI HOTEL SAHID BATAM CENTER “ 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berlandaskan hasil dari latar belakang masalah yang sudah dibahas, peneliti 
membuat identifikasi masalah pada studi ini, yaitu: 

1. Kurang bersihnya departemen Housekeeping dalam membersihkan 

kamar di Hotel Sahid Batam Center. 
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2. Lamanya pengerjaan kamar yang di lakukan oleh departemen 

Housekeeping di Hotel Sahid Batam Center. 

3. Lamanya memberikan permintaan atau request dari tamu yang di lakukan 

oleh departemen Housekeeping di Hotel Sahid Batam Center. 

4. Tersumbatnya westafel dan toilet bowl di Hotel Sahid Batam Center. 

5. Tidak dinginnya air conditioner (AC) di dalam kamar Hotel Sahid Batam 

Center 

6. Adanya perbedaan kelengkapan fasilitas di tipe kamar yang sama pada 

Hotel Sahid Batam Center. 

7. Fasilitas setrikaan yang sangat terbatas di Hotel Sahid Batam Center. 

8. Adanya jumlah penurunan tamu di Hotel Sahid Batam Center. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar studi bisa dikerjakan dengan fokus serta lebih baik, jadi peneliti 

menentukan masalah-masalah apa saja yang perlu diangkat serta dibatasi, yaitu: 

1. Variabel pada studi ini adalah : Kualitas Pelayanan (X1), Fasilitas(X2), 

dan Kepuasan Tamu (Y) 

2. Waktu yang diteliti mulai dari Agustus 2019 sampai Agustus 2020. 

3. Peneliti melakukan studi ditipe kamar Suite pada Hotel Sahid Batam 

Center. 

4. Responden studi adalah tamu yang menginap pada Hotel Sahid Batam 

Center. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Berlandaskan hasil dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah, 

jadi peneliti membuat rumusan masalah yang akan dikaji pada studi ini, yaitu: 

1. Apakah secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

tamu yang menginap di Hotel Sahid Batam Center? 

2. Apakah secara parsial fasilitas hotel berpengaruh terhadap kepuasan 

tamu yang menginap di Hotel Sahid Batam Center? 

3. Apakah secara simultan kualitas pelayanan dan fasilitas berpengaruh 

terhadap kepuasan tamu yang menginap di Hotel Sahid Batam Center? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan hasil dari rumusan masalah, jadi peneliti membuat tiga tujuan 
studi, yaitu: 

1. Untuk mengatahui secara parsial pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan tamu yang menginap. 

2. Untuk mengatahui secara parsial pengaruh fasilitas secara terhadap 

kepuasan tamu yang menginap. 

3. Untuk mengatahui secara simultan pengaruh kualitas pelayanan dan 

fasilitas terhadap kepuasan tamu yang menginap. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh pada studi ini, yakni: 
1. Manfaat Teoritis 

Semoga hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu 

tambahan pengetahuan dan referensi bagi kajian ilmu, khususnya yang 

berhubungan dengan manajemen bisnis. 

2. Manfaat Praktis 
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a Bagi Universitas Putera Batam 

Semoga penelitian ini bisa menambah salah satu karya ilmiah dan 

referensi perpustakaan di Universitas Putera Batam terkait materi 

mengenai fakultas ilmu sosial dan humaniora terkhusus pada prodi 

manajemen bisnis. 

b Bagi Perusahaan 

Semoga penelitian ini bisa memberi sebuah masukan dan informasi untuk 

Hotel Sahid Batam Center, sehingga dapat tetap memuaskan para tamu 

yang menginap dan dapat tetap bersaing dengan para kompetitor yang 

ada. 

c Bagi Peneliti Selanjutnya 

Semoga penelitian yang telah dikerjakan bisa berguna sebagai suatu 

bahan untuk mengenal tentang perusahaan yang bergerak di bidang 

pariwisata atau dunia perhotelan, jika pada suatu hari nanti menginginkan 

untuk membuka usaha yang berkaitan dengan penelitian tersebut 

sedikiktnya sudah mengerti cara menjalankanya. 

d Bagi Peneliti 

Sebagai penambahan ilmu pengatahuan dan serta dapat mengetahui cara 

dalam membuat karya ilmiah, kemudian syarat untuk menyelasaikan 

pendidikan sarjana manejemen bisnis di Universitas Putera Batam. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Kualitas Pelayanan 

2.1.1.1. Pengertian Kualitas Pelayanan  

Pada prinsipnya kualitas jasa adalah befokus dengan upaya dalam 

kebutuhan dan kemauan yang ingin dipenuhi pelanggan kemudian ketepatan 

pada penyampaiannya dan untuk mengimbangi suatu harapan dari 

pelanggan (Tjiptono, 2019: 290). 

Konsep kualitas sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif, 

dimana akan bergantung pada penglihatan dan pemikiran yang akan dipakai 

dalam penentu ciri-ciri serta spesifikasi, tiga orientasi terdapat pada kualitas 

yang semestinya tidak berubah satu dengan yang lainnya, yakni pertama 

perception pelanggan, yang kedua mengenai product (barang atau jasa), dan 

ketiga sebuah  process (Lupiyoadi, 2013: 212). 

Kualitas pelayanan ialah sesuatu hal yang diharapakan dari pelanggan, 

pada intinya pelayanan yang bagaimanakah seharusnya diberikan oleh 

perusahaan terhadap para pelangganya (Lupiyoadi, 2013: 216). 

Service quality pada prinsipnya ialah untuk mengamankan sebuah 

janji dari para pelanggan, agar pelanggan yang akan dilayani dapat 

merasakan kepuasan. Kualitas mempunyai suatu hubungan yang begitu kuat 

pada kepuasan pelanggan yakni kualitas dapat memberikan sebuah 

dorongan terhadap para pelanggannya, agar timbul suatu ikatan hubungan 
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yang erat dan baik kepada organisasi yang memberikan pelayanan (Muharmi & 

Sari, 2019: 195). 

Service quality adalah suatu hal penilaian pelanggan pada tingkatan 

pelayanan yang diterima oleh pelanggan kemudian tingkatan pelayanan yang 

diharapkan pelanggan (Yuliana, 2018: 10). 

Jadi peneliti menyimpulkan kualitas pelayanan adalah suatu tindakan dari 

penyedia jasa mengenai bagaimana dia memberikan layanan yang prima terhadap 

pelanggannya, ini semua bertujuan untuk membuat pelanggannya puas dan balik 

lagi untuk mengkonsumsi jasa tersebut. 

2.1.1.2. Tingkat Pengukuran Kualitas Pelayanan 

Berlandaskan ungkapan dari Sviokla, selain dari faktor anggaran, faktor dari 

kualitas juga dapat mempengaruhi, berikut delapan faktor yang terdapat dari 

pengukuran kualitas pelayanan  (Lupiyoadi, 2013: 214-216): 

1. Kinerja, suatu kinerja yang mengarah pada karekter produk utama. 

2. Keistimewaan produk, bisa berupa dari suatu produk tambahan, produk 

utama yang bisa  menambahkan nilai pada produk. 

3. Reliabilitas, faktor ini berhubungan pada timbulnya kemunkinan pada 

suatu produk mengalami situasi yang tidak berguna pada periode 

tertentu. 

4. Kesesuaian, faktor ini berkaitan pada sebuah kualitas barang yaitu yang 

mengarah pada kesesuaian produk dengan standar industrinya. 

5. Ketahanan, tingkat ketahanan sebuah produk mulai dari segi ekonomis 

sampai pada segi teknis. 
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6. Kemampuan pelayanan, suatu kemampuan layanan yang dapat dikatakan 

dengan kompetensi. 

7. Estetika, yaitu faktor pengukuran yang paling terkhusus. 

8. Kualitas yang dirasakan, konsumen tidak mempunyai sebuah informasi 

yang komplet tentang atribut produk atau jasa. 

2.1.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan 

Faktor-faktor dalam mempengaruhi kualitas pelayanan sebagai berikut 

(Lupiyoadi, 2013: 223-224):  

1. Kerja tim, pada tim yang efektif, semua karyawan berguna pada tim 

kemudian secara serempak ingin meraih suatu tujuan. 

2. Kesesuaian karyawan pada tugas, masalah-masalah yang ada dikualitas 

jasa sering terjadi sebab karyawan yang berkaitan tidak mempunyai atau 

tidak diposisikan pada keahliannya. 

3. Kesesuain pekerja pada teknologi, kualitas pelayanan yang baik 

bergantung pada sejauh mana karyawan mengetahui mengenain 

teknologi yang ada, yang dioperasikan 

4. Kendali yang diterima, suatu kemampuan karyawan dalam mengelola 

sebuah suasana yang tertekan, dan dapat menentukan kualitas jasa yang 

diberikan. 

5. Sistem pengendalian pengawasan, kinerja pada karyawan ditentukan oleh 

keluaran yang dihasilkan karyawan. Tapi karena produk pelayanan jasa 

tersebut tidak dapat dijangkau secara kuantitatif maka sistem pengawasan 

ini lebih terfokus pada pelayanan yang diberikan oleh karyawan. 
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6. Konflik peran, ini dapat terjadi ketika pihak manajemen menempatkan 

karyawannya pada posisi yang tidak dikuasainya, maka konflik tersebut 

akan terjadi karena karyawan tidak ditempatkan sesuai dengan 

keahliannya. 

7. Ambiguitas peran, terjadi saat para karyawan tidak cukup menerima 

informasi mengenai tujuan dan keinginan dari manajemen maka 

karyawan sangat sulit untuk dinillai kinerjanya. 

2.1.1.4. Indikator Kualitas Pelayanan 

Parasuraman, et al.,(1998) mengatakan ada lima dimensi utama didalam 

indikator-indikator kualitas pelayanan yaitu sebagai berikut (Tjiptono, 2019: 305):  

1. Rebliabilitas ialah keahlian dalam memberi sebuah pelayanan yang telah 

dijanjikan dengan secara langsung, memuaskan dan akurat. 

2. Daya tanggap ialah kemauan karyawan yang ingin menolong  para 

pelanggan serta dapat memberi suatu pelayanan yang lugas. 

3. Jaminan yakni sebuah pengatahuan serta kesoponan dan kompeten yang 

dimiliki oleh karyawan. 

4. Empati merupakan kemudahan untuk mengikat sebuah hubungan dengan 

pelanggan, dapat berkomunikasi secara baik, kemudian pemahaman atas 

keinginan individu pelanggan. 

5. Bukti fisik yaitu fasilitas yang berupa fisik, perlengkapan, pekerja, dan 

prasarana komunikasi. 
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2.1.2. Fasilitas 

2.1.2.1. Pengertian Fasilitas  

Fasilitas ialah seluruh suatu sarana pendukung yang dapat memberikan 

dukungan terhadap kenyamanan karyawan, pelanggan, pasien, pelajar, untuk 

meningkatkan rasa kepuasan hati ataupun kinerja dari perusahaan (Septyowati 

Ary, 2017: 5). 

Fasilitas adalah sebuah sarana penunjang yang meliputi semua jenis barang, 

jenis perlengkapan, kemudian peralatan yang mempunyai fungsi penting untuk 

perlengkapan bekerja (Nawawi & Puspitowati, 2015: 320-334). 

Fasilitas ialah semua jenis peralatan yang bersifat fisik kemudian disediakan 

oleh pihak penyedia jasa agar bisa membuat kenyamanan pelanggan, yang 

termasuk kategori dalam fasilitas bisa berbentuk sebuah alat-alat, perlengkapan, 

uang, terus ruangan tempat bekerja (Sugiyanto, 2019: 1033). 

Fasilitas adalah berupa semua sesuatu yang dapat mempermudahkan 

pelanggan dalam mendapatkan kepuasan, dikarenakan bentuk dari jasa tidak dapat 

dilihat, tidak dapat dicium, tidak dapat juga diraba maka aspek wujud fisik 

menjadi penting sebagai dari tingkat pengukuran pelayanan (Moha & Loindong, 

2016: 575-584). 

Jadi peneliti menyimpulkan fasilitas merupakan sesuatu benda yang dapat 

membantu pelanggan, pelanggan, pegawai kerja menjadi lebih mudah dalam 

mengerjakan aktivitas-aktivitasnya, serta fasilitas berperan dalam menentukan 

kualitas pelayan dan kepuasan tamu, jika fasilitas kita baik maka pelayanan yang 
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kita berikan dapat terlaksana dengan baik juga kemudian menimbulkan kepuasan 

kepada pelanggan. 

2.1.2.2. Jenis – Jenis Fasilitas Hotel 

Didalam menjalankan operasional jasa perhotelan, terdapat tujuh fasilitas 

yang harus dimemiliki oleh hotel agar membuat pelanggan/tamu senang dan 

nyaman yaitu sebagai berikut (Alma, 2018: 292): 

1. Khususnya pada bidang perhotelan: Fasilitas penyediaan/penyewaan 

kamar, fasilitas penyediaan ruangan rapat atau pertemuan. 

2. Menyangkut urusan pada keuangan: Menyediakan penukaran mata uang 

asing, brankas untuk keamanan harta pelanggan. 

3. Urusan pada makanan: Menyediakan kafetaria, restoran.  

4. Aspek rekreasi: Hiburan band, buku pengarah untuk objek wisata, kios 

souvenir, tempat bermainnya untuk anak-anak. 

5. Aspek hiburan: Band, nyanyi dan tari. 

6. Aspek olahraga: Swimming pool,  fitness. 

7. Aspek komunikasi untuk bisnis: Telepon, fax, foto copy. 

2.1.2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fasilitas 

Faktor–faktor dalam mempengaruhi fasilitas yakni (Tjiptono, 2019: 173-

174): 

1. Sifat dan maksud organisasi, sifat pada suatu jasa kerap terjadi pada 

menentukan berbagai persyaratan desainnya. 

2. Ketersedian sebuah tanah, setiap perusahaan jasa menginginkan tanah 

dalam membuat lokasi fasilitasnya sangat dibutuhkan untuk melihat 
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keadaan finansialnya, aturan pemerintah yang berkaitan dengan 

kepemilikan tanah, dan lain-lain. 

3. Fleksibilitas, fleksibel dalam mendesain sangat diperlukan apabila 

jumlah permintaan sering berganti-ganti dan dapat spesifik jasa itu cepat 

berkembang. 

4. Faktor estetis, suatu fasilitas jasa yang tertata baik dan rapi, tentunya 

akan menarik perhatian para pelanggan. 

5. Masyarakat dan lingkungan sekitar, masyaraka merupakan pemerhati 

masalah sosial, mulai dari lingkungan hidup dan lingkungan disekitarnya. 

6. Biaya konstruksi dan operasi, jenis dari biaya ini sangat berperan pada 

suatu desain fasilitas yang akan dibangun. 

2.1.2.4. Indikator Fasilitas 

Terdapat enam indikator tata letak fasilitas jasa menurut Mudie & Pirrie 

(2006) dalam buku (Tjiptono, 2019: 175-177) yaitu: 

1. Perencanaan spasial, aspek-aspek seperti proporsi, simetri, tekstur, dan 

warna. 

2. Perencanaan ruangan, faktor ini mempengaruhi dari perencanaan interior 

dan arsitektur. 

3. Perlengkapan ataupun perkakas, mempunyai sebagian fungsi antara lain 

sebagai sarana pelindung buat beberapa barang berharga. 

4. Tata cahaya, ini butuh dicermati dalam membuat tata cahaya sebab sinar 

cahaya siang hari, didalam ruangan pasti akan berbeda. 
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5. Warna, orang-orang mendeskripsikan bahwa warna mempunyai bahasa 

tersendiri, yaitu warna bisa menstimulasi peralatan dan emosi spesifik. 

6. Pesan-pesan yang disampaikan secara grafis, aspek yang saling berkaitan 

satu sama lain dalam faktor ini yakni penampilan visual, penempatan, 

pemilihan bentuk fisik, pemilihan warna, pencahayaan, dan pemilihan 

bentuk perwajahan lambang (misalnya penjunjuk arah atau tempat, 

keterangan/informasi, dan sebagainya). 

2.1.3. Kepuasan Pelanggan 

2.1.3.1. Pengertian Kepuasan Pelanggan  

Kata dari (satisfaction) berasal dari bahasa Latin yaitu “satis” (berarti cukup 

baik dan memadai) kemudian kata “facio” (berarti melakukan dan membuat). 

Kesimpulan sedarhananya kepuasan dikatakan sebagai ‘upaya dalam pemenuhan 

sesuatu’ atau ‘membuat sesuatu memadai’ (Tjiptono, 2019: 377). Kepuasan dapat 

juga didefinisikan sebagai upaya pemenuhan ataupun membuat sesuatu yang 

mencukupi (Prasastono et al., n.d. 2020: 77). 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu keadaan psikologis pelanggan saat 

berkenaan dengan kesamaan atau ketidaksamaan antara hasil yang didapat dan 

dibandingkan dengan upaya yang telah dikerjakan, menurut Howard & Sheth 

(1969) pada buku (Tjiptono, 2019: 377). 

Kepuasan pelanggan ialah bagaikan sikap menyeluruh terhadap sesuatu jasa 

ataupun barang yang setelah diterima dan dipakai dengan maksud lain yakni 

kepuasan merupakan penilaian evaluatif purnabeli yang diperoleh dari seleksi 

pembelian yang spesifik, Mowen (1995) pada buku (Tjiptono, 2019: 378). 
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 Kepuasan pelanggan yakni reaksi atau asumsi pelanggan mengenai sebuah 

kebutuhan, kepuasan yaitu evaluasi mengenai ciri atau keistimewaan produk dan 

jasa yang menyediakan tingkat kesenangan kosumen yang berhubungan dengan 

pemenuhan konsumsi kebutuhan konsumen (Dasriwahyuni dia, 2020: 85-102). 

 Jadi peneliti menyimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah sebuah 

harapan atau ekspetasi pelanggan mengenai barang atau jasa yang dikonsumsi 

atau digunakan, dengan ekspetasi dan harapan yang tinggi pada suatu barang atau 

jasa tersebut, agar dapat membuat perasaan pelanggan puas dan senang kemudian 

pelanggan ingin mengkonsumsi jasa itu kembali.  

2.1.3.2. Tingkat Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Tidak ada satupun ukuran tunggal “terbaik” mengenai kepuasan konsumen 

yang disepakati secara umum. Meskipun demikian, di tengah beragamnya cara 

untuk mengukur kepuasan konsumen, terdapat enam kesamaan dalam konsep inti 

mengenai objek pengukuran (Tjiptono, 2019: 394-395): 

1. Kepuasan konsumen keseluruhan, cara yang amat sedarhana untuk 

pengukuran tingkat kepuasan konsumen yaitu dengan segera memberi 

pertanyaan pada konsumen mengenai pengatahuan mereka tentang jasa 

ataupun produk. 

2. Aspek Kepuasan konsumen, terdiri dari empat cara yakni. Pertama, 

mengenali kunci dari aspek kepuasan pada konsumen. Kedua, mintaklah 

pada konsumen untuk menilai suatu jasa ataupun produk secara 

karekteristik per-item, seperti kecepatan layanan, layanan fasilitas, dan 

layanan keramah tamahan karyawan pada konsumen. Ketiga, minta pada 
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konsumen untuk menilai produk dan jasa pesaing berdasarkan 

karekteristik item-item yang sama. Dan keempat, minta pada konsumen 

untuk menentukan dimensi-dimensi yang pandangan mereka paling 

berguna dalam menilai suatu kepuasan pelanggan secara keseluruhan. 

3. Kofirmasi Harapan, pada konsep ini sebuah kepuasan tidak bisa lansung 

diukur, tapi disimpulkan berdasarkan kesesuaian atau ketidaksesuaian 

antara hari dari konsumen terhadap kinerja dari produk tersebut. 

4. Niat Beli Ulang, kepuasan dari konsumen yang diukur secara behavioral 

yang lansung menanyakan kepada konsumen apakah akan mengunakan 

jasa ini lagi. 

5. Kesedian Untuk Merekomendasi, dalam kasus produk yang pembelian 

ulangnya relatif lama atau bahkan hanya terjadi satu kali pembeliaan 

(seperti pembelian mobil, broker rumah, asuransi jiwa, dan sebagainya). 

6. Ketidakpuasan konsumen, sebeberapa macam bidang yang sering 

ditelaah untuk mengatahui ketidakpuasan pada konsumen meliputi: (1) 

complain; (2) retur; (3) product recall; (4) gethok tular negatif; dan (f) 

defection. 

2.1.3.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Terdapat tujuh faktor dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu 

(Tjiptono, 2019: 383-386): 

1. Barang dan jasa yang berkualitas, perusahaan yang mau menerapkan 

program kepuasan pelanggan wajib mempunyai produk yang berkualitas 

dan layanan yang baik. 
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2. Relitionship marketing, usahakan menjalin hubungan yang berjangka 

panjang dengan para konsumen 

3. Program promosi loyalitas, banyak dari perusahaan menerapkan guna 

mengikat hubungan antara penyedia jasa dan pelanggan, terkadang 

program ini akan memberikan sesuatu “rewards”. 

4. Fokus terhadap pelanggan terbaik (best customers), ini mengacu pada 20 

persen dari pelanggan yang secara sering mengkonsumsi, kemudian 80 

persen dari penjualan. 

5. Sistem penangganan komplain secara efektif, penangganan komplain 

berhubungan erat pada kualitas produk, perusahaan harus terlebih dahulu 

memastikan semuanya aman sebagaimana fungsinya. 

6. Unconditional guarantees, ialah sebuah janji yang diberikan oleh 

perusahaan kepada pelanggan tentang produk dan jasanya yang bakal 

nanti digunakan. 

7. Program pay-for-performance, sebagai usaha perusahaan yang beriteraksi 

atau ketemu secara lansung dengan pelanggan dan mempunyai kewajiban 

membuat puas mereka, tetapi karyawan mesti juga diperhatikan tentang 

kebutuhan yang mereka butuhkan. 

2.1.3.4. Indikator Kepuasan Pelanggan  

Terdapat indikator-indikator dari kepuasan pelanggan ialah sebagai berikut 

(Dharma, 2017: 351): 

1. Kenyamanan yang dirasakan pelanggan ketika pelayanan yang diberikan. 

2. Keyakinan pelanggan atas pelayanan yang telah diberikan penyedia jasa. 
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3. Munculnya minat yang selalu ingin mengkonsumsi atau mengunakan 

jasa itu lagi. 

4. Kepuasan atas perhatian yang telah diberikan sepenuhnya oleh penyedia 

jasa. 

2.2. Penilitian Terdahulu 

Berdasarkan teori yang telah diperoleh dari berbagai sumber pustaka, untuk 

mendukung studi ini maka diperlukan studi sebelumnya atau yang terdahulu. 

Studi terdahulu ialah studi-studi yang berhubungan dan dapat dijadikan sebagai 

refrensi dasar untuk suatu penelitian. 

Studi yang telah diteliti oleh (Mutmainnah, 2017), berjudul “Pengaruh 

Kualitas Layanan Dan Citra Peruhahaan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas 

Nasabah”. Hasil dari dalam studi ini menjelaskan yakni Kualitas Pelayanan Dan 

Citra Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Dan 

Loyalitas Nasabah. 

Studi yang dibuat oleh (Noerchoidah,2017), yang berjudul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Orenztaxi) Di 

Surabaya” . Menjelaskan bahwa hasil pada studi ini ialah Kualitas Pelayanan 

berpangaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi 

Orenztaxi) Di Surabaya. 

Studi oleh (Gofur, 2019), yang memiliki judul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan”. Studi ini mendapatkan 

hasil, yaitu bahwa Kualitas Pelayanan Dan Harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 
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Studi dari (Rialdy, 2017), berjudul “ Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Dan Strategi Harga Terhadap Kepuasan Penumpang Jasa Angkutan Umum 

Trayek 120 Pada PT.Rahayu Medan Ceria Medan”. Dari hasil studi ini 

dijelaskan bahwa Kualitas Pelayanan Dan Strategi Harga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kepuasan Penumpang Jasa Angkutan Umum 

Trayek 120 Pada PT.Rahayu Medan Ceria Medan. 

Studi yang dibuat (Moha and Loindong, n.d., 2016), yang memiliki 

judul “ Analisis Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan 

Konsumen Pada Hotel Yuta Di Kota Manado”. Peneliti menyimpulkan 

bahwa Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas berpengaruh positif dan signifikan 

Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Yuta Di Kota Manado. 

  Studi yang dilakukan  oleh (Endang, 2019), yang mengambil judul 

“Pengaruh Fasilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna 

Gudang Komoditi Sistem Resi Gudang Kabupaten Bojonegoro”. Hasil pada studi 

ini menjelaskan yakni Fasilitas Dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepuasan Pengguna Gudang Komoditi Sistem Resi Gudang 

Kabupaten Bojonegoro. 

 Studi yang dikerjakan oleh (Pitri Nainggolan, 2019), berjudul “ Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pengguna Perpustakaan (Di 

Politeknik Negeri Batam)”. Kesimpulan pada studi ini menyatakan Kualitas 

Pelayanan Dan Fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan 

Pengguna Perpustakaan (Di Politeknik Negeri Batam). 
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Studi yang dibuat (Suwanda and Siregar, 2015), yang berjudul “Analisis 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Braja Mustika Hotel & 

Convetion Centre, Bogor”. Peneliti menyimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen Pada Braja 

Mustika Hotel & Convention Centre, Bogor. 

 Studi dari (Darmawan and Ridlwan, 2018), dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah”. Dari hasil 

studi ini menyimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah. 

 Berikut terdapat sebagian studi terdahulu yang membahas mengenai 

pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan tamu yang memiliki 

kesamaan dengan judul penelitian ini: 

Tabel 2. 1  Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  Judul  Hasil Analisis 

1. (Mutmainnah, 2017) 

(Sinta) 

Pengaruh Kualitas Layanan 
Dan Citra Perusahaan 

Terhadap Kepuasan Dan 
Loyalitas Nasabah 

Kualitas Layanan Dan Citra 
Perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 
Kepuasan Dan Loyalitas 

Nasabah. 

2. (Noerchoidah, 2017) 

(Sinta) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Studi 
Orenztaxi) Di Surabaya 

Kualitas Pelayanan 
berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepuasan 
Pelanggan (Studi Orenztaxi) 

Di Surabaya. 

3. (Gofur, 2019) 

(Sinta) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Dan Harga Pada 

Kepuasan Pelanggan 

Kualitas Pelayanan Dan 
Harga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kepuasan 

Pelanggan. 

4. (Rialdy, 2017) 

(Sinta) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Dan Strategi 

Harga Terhadap Kepuasan 
Penumpang Jasa Angkutan 

Kualitas Pelayanan Dan 
Strategi Harga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 
Kepuasan Penumpang Jasa 
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Umum Trayek 120 Pada 
PT.Rahayu Medan Ceria 

Medan 

Angkutan Umum Trayek 120 
Pada PT.Rahayu Medan Ceria 

Medan. 

5. (Moha and Loindong, 
2016) 

(Scholar) 

Analisis Kualitas Pelayanan 
Dan Fasilitas Terhadap 

Kepuasan Konsumen Pada 
Hotel Yuta Di Kota Manado 

Kualitas Pelayanan Dan 
Fasilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 
Kepuasan Konsumen Pada 

Hotel Yuta Di Kota Manado. 

6. (Sugiyanto, 2019) 

(Scholar) 

Pengaruh Fasilitas Dan 
Kualitas Pelayanan 
Terhadap Kepuasan 

Pengguna Gudang Komoditi 
Sistem Resi Gudang 

Kabupaten Bojonegoro 

Fasilitas Dan Kualitas 
Pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 
Kepuasan Pengguna Gudang 

Komoditi Sistem Resi 
Gudang Kabupaten 

Bojonegoro. 

7. (Pitri Nainggolan, 2019) 

(Scholar) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Dan Fasilitas 

Terhadap Kepuasan 
Pengguna Perpustakaan (Di 
Politeknik Negeri Batam) 

Kualitas Pelayanan Dan 
Fasilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 
Kepuasan Pengguna 

Perpustakaan (Di Politeknik 
Negeri Batam). 

8. (Suwanda and Siregar, 
2015) 

(Doaj) 

Analisis Kualitas Pelayanan 
Terhadap Kepuasan 

Konsumen Pada Braja 
Mustika Hotel & 

Convention Centre,Bogor 

Kualitas Pelayanan 
berpengaruh positif dan 

signifikan terhada Kepuasan 
Konsumen Pada Braja 

Mustika Hotel & Convention 
Centre, Bogor. 

9. (Darmawan and 
Ridlwan, 2018) 

(Doaj) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Nasabah 
Perbankan Syariah 

Kualitas Pelayanan 
berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepuasan 
Nasabah Perbankan Syariah. 

 

2.3. Kerangka Konseptual 

Kerangka pemikiran pada studi ini mendeskripsikan hubungan antara 

independent variable, yaitu Kualitas Pelayanan (X1), Fasilitas (X2) terhadap 

dependent variable, yakni Kepuasan Tamu (Y).   
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2.3.1. Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Tamu 

 Kualitas pelayanan merupakan hal penting dalam memberikan kepuasan 

terhadap tamu yang menginap, jika tamu mengalami kualitas pelayanan yang 

buruk maka dapat dipastikan tamu akan berpaling terhadap jasa yang sediakan 

karena mereka akan merasa tidak puas pada suatu pelayanan yang sudah 

diberikan. Seperti yang dikatakan (Gofur, 2019: 44), menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2.3.2. Fasilitas Terhadap Kepuasan Tamu 

Fasilitas sebagai salah satu faktor penting dalam memberikan tingkat 

kepuasan terhadap tamu, jika fasilitas yang disediakan oleh pihak jasa itu baik dan 

lengkap maka tamu akan dengan senang mengunakan fasilitas yang disediakan 

untuk mempermudah segalah aktivitas yang dilakukannya, ini akan membuat 

tamu senang dan puas terhadap fasilitas yang diberikan. Seperti yang dikatakan 

oleh (Pitri Nainggolan, 2019: 37) terdapat suatu pengaruh fasilitas secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna perpustakaan. 

2.3.3. Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Tamu  

 Kualitas pelayanan dan fasilitas akan selalu berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap kepuasan pelanggan. Kenapa,karena sudah menjadi satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan, pelanggan akan menilai dimana tingkat kepuasannya 

mulai dari tingkat pelayanannya serta fasilitas yang disediakan oleh pihak 

penyedia jasa. Seperti yang dikatakan menurut (Hanim, 2020: 72) menyebutkan 

bahwa secara simultan kualitas pelayanan dan fasilitas berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap kepuasan jamaah umroh. Dari penjelasan ini dapat diperoleh 

hipotesis, yaitu: 

 

 

                                               

 

 

                            

                                                

            

      Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 
       Sumber : (Peneliti, 2020) 

2.3.4. Hipotesis 

Hipotesis yaitu dugaan atau jawaban sementara pada rumusan masalah pada 

studi. Berdasarkan uraian gambar diatas maka : 

H1 : Secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap  kepuasan tamu menginap di Hotel Sahid Batam Center. 

H2 : Secara parsial fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan  yang menginap di Hotel Sahid Batam Center. 

H3 : Secara simultan kualitas pelayanan dan fasilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan tamu menginap di Hotel Sahid 

Batam Center. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Desain pada studi ini mengunakan jenis studi kuantitatif. Kemudian 

mengunakan metode kausalitas, metode kausalitas suatu metode yang digunakan 

untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. 

Dalam desain ini, secara umum dapat diperkirakan sebab akibat-nya oleh peneliti, 

jadi peneliti bisa melaporkan klasifikasi variabel bebas dan variabel terikat 

(Sanusi, 2011: 14). Studi akan dilakukan di Hotel Sahid Batam Center.  

3.2. Operasional Variabel 

3.2.1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Dependent Variable ialah variabel yang diperngaruhi atau yang menjadi 

suatu akibat, ini karena adanya independent variable (Sugiyono, 2019: 69). Pada 

studi ini kepuasan pelanggan merupakan bentuk variabel terikatnya. 

3.2.1.1. Kepuasan pelanggan/tamu (Y)  

Kepuasan pelanggan yakni respon atau tanggapan pelanggan mengenai 

kebutuhan, kepuasan yaitu penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk dan 

jasa yang menyediakan tingkat kesenangan kosumen berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen (Dasriwahyuni dia, 2020: 85-102). 

Indikator kepuasan pelanggan/tamu adalah sebagai berikut (Dharma, 2017: 

351) : 

1. Kenyamanan. 

2. Keyakinan. 
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3. Munculnya minat. 

4. Kepuasan atas perhatian. 

3.2.2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Independent variable ialah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

suatu sebab perubahan ataupun timbulnya dependent variable (Sugiyono, 2019: 

69). Pada penelitian ini mempunyai independent variable terdiri dari (X1) kualitas 

pelayanan dan (X2) fasilitas.  

3.2.2.1. Kualitas pelayanan (X1)  

Kualitas pelayanan merupakan suatu hal yang diharapakan dari pelanggan, 

pada intinya pelayanan yang bagaimanakah seharusnya diberikan oleh perusahaan 

terhadap para pelangganya (Lupiyoadi, 2013: 216). 

Indikator kualitas pelayanan yakni sebagai berikut (Tjiptono, 2019: 305) : 

1. Reliabilitas. 

2. Daya tanggap. 

3. Jaminan. 

4. Empati. 

5. Bukti fisik . 

3.2.2.2. Fasilitas (X2) 

Fasilitas ialah segala sesuatu sarana pendukung yang dapat mendukung 

kenyamanan karyawan, pelanggan, pengunjung, pasien, pelajar, pada 

meningkatkan rasa kepuasan hati maupun kinerja dari perusahaan (Septyowati 

Ary, 2017: 5). 

Indikator fasilitas yaitu sebagai berikut (Tjiptono, 2019: 175-177):  
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1. Perencanaan spasial. 

2. Perencanaan ruangan. 

3. Perlengkapan ataupun perkakas. 

4. Tata cahaya. 

5. Warna. 

6. Pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. 

Tabel 3. 1 Definisi Operasional variabel 

No Variabel Defenisi Operasi Variabel Indikator Skala 

1 Kualitas 
Pelayanan 

(X1) 

Menurut (Lupiyoadi, 2013: 216) 
Kualitas pelayanan adalah sesuatu 
yang diharapakan oleh pelanggan, 
pada intinya pelayanan yang 
bagaimanakah seharusnya 
diberikan oleh perusahaan terhadap 
para pelangganya. 

1. Reliabilitas. 
2. Daya tanggap. 
3. Jaminan. 
4. Empati. 
5. Bukti fisik. 

 

Likert 

2 Fasilitas 
(X2) 

Menurut (Septyowati Ary, 2017: 5) 
Fasilitas ialah seluruh suatu sarana 
pendukung yang dapat memberikan 
dukungan terhadap kenyamanan 
karyawan, pelanggan, pasien, 
pelajar, untuk meningkatkan rasa 
kepuasan hati ataupun kinerja dari 
perusahaan. 

1. Perencanaan 
spasial. 

2. Perencanaan 
ruangan. 

3. Perlengkapan 
ataupun perkakas 

4. Tata cahaya. 
5. Warna. 
6. Pesan-pesan yang 

disampaikan secara 
grafis. 

Likert 

3 Kepuasan 
Pelangann 

(Y) 

Menurut (Dasriwahyuni dia, 2020: 
85-192) Kepuasan pelanggan yakni 
reaksi atau asumsi pelanggan 
mengenai sebuah kebutuhan, 
kepuasan yaitu evaluasi mengenai 
ciri atau keistimewaan produk dan 
jasa yang menyediakan tingkat 
kesenangan kosumen yang 
berhubungan dengan pemenuhan 
konsumsi kebutuhan  konsumen 

1. Kenyamanan. 
2. Keyakinan. 
3. Munculnya minat. 
4. Kepuasan atas 

perhatian. 

Likert 

Sumber : (Lupiyoadi, 2013), (Dasriwahyuni dia, 2020), (Septyowati Ary, 2017), 

(Dharma, 2017), (Tjiptono, 2019) 
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3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi ialah sebuah wilayah generalisasi terdiri atas: objek dan subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari, tetapi meliputi seluruh karekteristik dan sifat yang dipunyai oleh 

objek dan subjek itu (Sugiyono, 2019: 126). 

Populasi pada studi ini merupakan pelanggan yang menginap ditipe kamar 

Suite pada Hotel Sahid Batam Center, sejak dari periode bulan Agustus 2019 

sampai Agustus 2020, sehingga jumlah populasi dihitung dalam studi ini 

sebanyak 237 pelanggan.  

3.3.2. Sampel 

Sebuah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dipunyai oleh populasi 

disebut dengan sampel (Sugiyono, 2019: 127). Pada studi ini, teknik untuk 

pengambilan sampelnya menggunakan teknik nonprobability sampling, teknik ini 

meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball 

(Sugiyono, 2019: 131). 

 Metode dalam penarikan sampel studi ini mengunakan teknik sampling 

insidental. Karena tamu hotel berjumlah begitu banyak jadi akan sangat sulit 

untuk diidentifikasi dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan 

data tersebut, jadi peneliti mengunakan teknik sampling incidental. Pengertian 

dari sampling insidental sendiri merupaka teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, maksudnya siapa saja yang secara berkebetulan atau insidental bertemu 
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dengan peneliti, dapat digunakan sebagai sampel, jika dipandang orang yang 

kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2019: 133). 

Agar sampel dapat mewakili, jadi jumlah sampel pada studi ini akan 

dihitung melalui rumus Slovin, yaitu:  

     

  

Sumber: (Sanusi, 2012:101)   

Dimana: 

n = total sampel 

N = total populasi adalah 237 

e2= kelonggaran ketidaktelitian disebabkan salah mengambilan sampel yang dapat 

ditolerir 5%; 

1 = konstanta 

Berdasarkan studi ini jumlah populasi responden pada bulan Agustus 2019 

sampai dengan Agustus 2020 sebanyak 237 tamu yang menginap di Hotel Sahid 

Batam Center pada tipe kamar Suite, toleransi kelonggaran ketidaktelitian 

ditentukan sebanyak 5%. Kemudian akan mengunakan rumus slovin untuk 

mendapatkan sampel nya, yaitu sebagai berikut: 

n = 
𝑁

1+(𝑁.𝑒2)
 

n = 
237

1+237(5%)2 

n = 
237

1+237(0.05)2 

𝑛 =
𝑁

1 + (𝑁. 𝑒2) 

 

  Rumus 3. 1 Rumus Slovin 
 

                  Rumus Solvin 
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n = 
237

1+237(0.0025)
 

n = 
237

1+0,5925
 

n = 
237

1,5925
 

n = 148,82 

Berdasarkan perhitungan mengunakan rumus slovin, jadi sampel pada studi 

ini sebanyak 148,82 responden, kemudian disempurnakan menjadi 149 responden. 

Total sampel di studi ini sebanyak 149 responden. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Alat Pengumpulan Data 

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bisa dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 

dan berbagai cara, yakni salah satu contoh dari teknik pengumpulan data seperti 

dengan cara interview, kuisioner, observasi, kemudian gabungan dari tiga cara 

tersebut (Sugiyono, 2019: 194). 

3.4.2. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini ialah berupa 

kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 2019: 199). Kuesioner tersebut akan disebarkan kepada responden dan 

langsung dikumpulkan kembali setelah responden selesai mengisi semua 

kuesioner, kemudian pada proses selanjutnya data akan di olah menggunakan 

SPSS veris 25. Kemudian pada penelitian ini akan mengunakan skala Likert, 
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pengertian dari skala likert ialah hal yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Tabel 3. 2 Skala Likert 

Skala Likert Kode Skor 

Sangat setuju SS 5 

Setuju S 4 

Netral N 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

    Sumber : (Sugiyono, 2019) 

3.5. Metode Analisis Data 

Menganalisis data yakni sesuatu langkah yang sangat kritis dalam studi. 

Peneliti wajib memastikan pola analisis mana yang hendak digunakannya, apakah 

analisis statistik ataukah analisis non-statistik. Pemilihan ini bergantung kepada 

tipe data yang dikumpulkan, analisis statistic  cocok dengan data kuantitatif atau 

data yang dikuantifikasikan, ialah data dalam wujud bilangan, sebaliknya analisis 

non-statistik cocok buat data deskriptif ataupun data textular. Data deskriptif 

kerap cuma dianalisis menurut isinya, serta sebab itu analisis macam ini juga 

disebut analisis isi (Suryabrata, 2015: 40). 

3.5.1. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif adalah data statistik yang akan dipakai pada waktu 

mengnalisis data dengan cara memaparkan data yang sudah terkumpul, 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat suatu kesimpulan berlaku 

untuk umum(Sugiyono, 2019: 206). 
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 Pada analisis deskriptif akan membahas tentang informasi dan 

menggambarkan independent variable yakni Kualitas Pelayanan (X1) dan 

Fasilitas (X2) kemudian dependent variable yaitu Kepuasan Pelanggan(Y). Dalam 

menganalisis deskriptif menggunakan pengujian hipotesis deskriptif. 

Penyajiannnya dalam bentuk tabel atau grafik termasuk dalam perhitungan rata- 

rata juga, standar deviasi. 

Hal yang perlu dilakukan untuk mencari rentang skala pada studi ini yaitu 

dengan mengunakan rumus rentang skala yaitu sebagai berikut :  

 

Rumus 3. 2 Rentang Skala 

Sumber : (Peneliti, 2020) 
Dimana: 

n = total sampel 

m = total pengganti jawaban tiap item 

RS = rentang skala 

 Sampel responden dari studi ini berjumlah 149, untuk dapat menentukan skor 

rentang skala pada studi ini maka dapat dihitung sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =
149 (5 − 1)

5  

       =
149(4)

5  

       = 119 

 Terdapat hasil dari perhitungan rentang skala diatas maka dapat ditentukan 

rentang skor pada penelitian ini yakni sebagai berikut: 

𝑅𝑆   
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
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Tabel 3. 3 Rentang Skor 
Rentang Skala Kriteria Pernyataan 

149-268 Sangat Tidak Setuju 

269-388 Tidak Setuju 

389-508 Netral 

509-628 Setuju 

629-748 Sangat Setuju 

Sumber : (Peneliti, 2020) 

3.5.2. Uji Kualitas Data  

3.5.2.1. Uji Validitas Data 

Uji validitas data pada studi sering ditekankan pada uji validitas dan 

reliabilitas. Dalam studi kuantitatif, tolak ukur utama terhadap data hasil studi 

ialah valid, reliabel dan objektif. Uji validitas data ialah derajat ketepatan antara 

data yang terjadi pada objek studi dengan data yang dapat dilaporkan  oleh 

peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang konsisten” antar data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian (Sugiyono, 2019: 361).  

Untuk membuktikan pengujiannya dapat memakai uji dari dua sisi dengan 

nilai signifikan 0,05. Kemudian untuk melihat diterima atau tidak diterima suatu 

data, dan data tersebut dapat dikatakan valid atau tidak valid dari kriterianya yakni 

sebagai berikut penjelasannya (Sanusi, 2012: 123): 

1. Jika rhitung ≥ rtabel, maka item pernyataan dapat dinyatakan mempunyai 

hubungan yang signifikan, jadi kesimpulannya item dapat dinyatakan valid. 
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2. Jika rhitung ≤ rtabel, maka item peryataan dapat dinyatakan tidak mempunyai 

hubungan yang signifikan, jadi kesimpulannya item dapat dinyatakan tidak 

valid. 

 

 𝑟𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋2)}{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌2)}

 

Sumber : (Sanusi, 2012: 122) 

Dimana: 

𝑟𝑥𝑦= Koefesien dari korelasi 

i   = Skor item 

x  = Skor total dari x  

n = Jumlah dari banyaknya subjek 

3.5.2.2. Uji Reliabilitas Data 

Dalam uji reliabilitas, Susan Stainback (1988) membuat pernyataan kalau 

reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi serta stabilitas data. Dalam 

pemikiran positivistic (kuantitatif), sesuatu data dinyatakan reliabel apabila dua 

ataupun lebih peneliti dalam objek yang sama mengahasilkan data yang sama, 

ataupun sekelompok data apabila dipecah menjadi dua menunjukan data yang 

sama (Sugiyono, 2019: 362). 

Untuk menemukan jumlah angka reliabilitas yaitu dengan menggunakan 

rumus Conbrach Alpha (Agung, 2012: 52) : 

  𝑟11 = [ 𝑘
𝑘−1

] [1 − ∑𝜎𝑏2

𝜎2𝑡
] 

Sumber : (Agung, 2012: 52) 

Dimana:  

 Rumus 3. 3 Korelasi Product 
Moment 

Rumus 3. 4 Conbrach Alpha 
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r11 = Reabilitas instrumennya 

∑𝜎𝑏2 = Jumlah variasi pada butirannya 

𝜎2𝑡 = Varian totalnya  

𝑘 = Jumlah butiran pertannyaan 

Dalam membuktikan uji reliabelitas yang memakai uji dari dua sisi dengan 

taraf signifikan 0,05. Diterima dan ditolak suatu data reliabel maka, nila alpha ≥ 

nilai kritis product moment atau nilai r tabel. Bisa dilihat dengan menggunakan 

nilai batas penentuan contohnya 0,6 nilai yang dibawah dari 0,6 dinyatakan 

mempunyai reliabilitasnya kurang sedangkan nilai 0,7 diterima dan nilai diatas 

0,8 dianggap baik (Agung, 2012: 53). Adapun indeks koefisien reliabilitas 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas 

Nilai Interval Kriteria 

0,80-1,00 Sangat Tinggi 

0,60-0,799 Tinggi 

0,40-0,599 Cukup 

0,20-0,399 Rendah 

<0,20 Sangat Rendah 

Sumber : (Agung, 2012: 53) 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Dalam menguji regresi & korelasi data mesti memenuhi syarat BLUE (Best 

Linier Unbiased Estimator). Suatu model regresi yang bisa memberikan suatu 

nilai estimasi linier yang sangat baik dihasilkan dari metode kuadrat terkecil yang 

umum, atau Ordinary Least Square. Untuk mendapatkan BLUE mempunyai 
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syarat minimum yang wajib ada didata tersebut, diketahui dengan nama uji 

asumsi klasik (Agung, 2012: 87). 

3.5.3.1. Uji Normalitas 

Hipotesis yang sudah diformulasikan hendak diuji dengan statisktik 

parametris, antara lain dengan mengunakan t-test buat satu sampel, korelasi serta 

regresi, analisis varian dan t-test untuk dua sampel. Sebelum melakukan uji 

hipotesis, yang akan dilakukan terlebih dahulu yakni uji normalitas data. Ada 

beberapa teknik yang dapat digunakan buat menguji normalitas data antara lain 

dengan kertas kesempatan dan chi kuadrat (Sugiyono, 2019: 234). 

3.5.3.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan pengujian data yang bertujuan guna 

melihat nilai dari Variance Inflating Factor (VIF), bermaksud melihat korelasi 

tiap independent variable. Jika suatu nilai VIF > 10 jadi dapat disimpulkan 

terdeteksi gejala multikoliearitas yang tinggi (Sanusi, 2012: 136).  

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas ialah uji yang dapat mengunakan metode Glejser 

yaitu dengan mentata regresi antara nilai absolut residual dan independet 

variable. Apabila tiap-tiap variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

absolut residual (a=0,05),  jadi pada studi tersebut tidak terdampak bentuk gejala 

heteroskedastisitas (Sanusi, 2012: 135). 
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3.5.4. Uji Pengaruh  

3.5.4.1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda, bertujuan guna mengukur dampak dari tiap 

independent variable (X) terhadap dependent variable (Y), berikut rumus regresi 

linear berganda (Sanusi, 2012: 134-135): 

 

Rumus 3. 5 Regresi Linear Berganda 

Sumber : (Sanusi, 2011: 134-135) 

Dimana: 

Y = variabel dependen 

a  =  konstanta 

b1,b2 = nilai koefesien regresi  

x1= kualitas pelayanan 

x2 = fasilitas 

3.5.4.2. Analisis Koefisien Determinasi 𝐑𝟐  

Koefisien determinasi (R2) sering dikatakan dengan koefisien determinasi 

majemuk (multiple coefficient of determination) yang hampir sama dengan 

koefisien R juga hampir sama dengan r, tapi kedua-duanya berbeda dalam bentuk 

fungsinya (kecuali regresi linear sedarhana). R2 membahas proporsi variasi pada 

dependent variable (Y) yang dijelaskan suatu independent variable (lebih dari 

satu variabel : X; i = 1,2,3,4.....k) ialah secara bersama-sama. Sedangkan r2 

mengukur kebaikan sesuai (goodness-of-fit) dan persamaan regresi, yaitu 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +… + bnxn 
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memberikan persentase pada variasi total dalam dependent variable (Y) yang 

dijelaskan hanya satu independent variable (X) (Sanusi, 2012: 136). 

Rumus cara mendapatkan Koefisien Determinasi secara umum yaitu sebagai 

berikut: 

                                            

      

 Sumber : (Sanusi, 2012: 136)  

Dimana: 

R2  =  koefisien determinasi 

SSR = Sum of squares regression 

SST = Sum of squares Total 

3.5.5. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan uji yang mengemukakan konsep awal pada 

penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian mempunyai hipotesis yang 

berwujud Ho dan Ha dari setaip variabel penelitian (Sanusi, 2012: 144). 

3.5.5.1. Uji T (Uji Signifikansi Regresi Secara Parsial) 

Uji signifikan setiap koefisien regresi diperlukan untuk menentukan suatu 

signifikansi tidaknya pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y). Uji signifikansi secara parsial berguna untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian (Sanusi, 2012: 138). Nilai yang bias digunakan untuk pengujian ialah 

nilai thitung. 

Jika : -ttabel < thitung < ttabel maka Ho diterima 

         thitung < -ttabel atau thitung > ttabel maka Ho ditolak atau  

𝑅2 =  
𝑆𝑆𝑅
𝑆𝑆𝑇 

 

Rumus 3. 6 Koefisien 
Determinan 



44 
 

 
 

          nilai Pr≥a = 1%; maka Ho diterima dan  

          nilai Pr<a = 1%; maka Ho  ditolak. 

3.5.5.2. Uji F (Uji Signifikan Seluruh Koefisien Regresi Secara Simultan) 

Uji model nama lain yang sering disebut dengan menguji signifikansi 

seluruh koefisien regresi secara simultan. Uji F menerangkan berapa persen 

dependent variable dijelaskan oleh seluruh independent variable secara bersama-

sama, dijawab oleh R2, sedangkan signifikan atau tidaknya dijawab oleh uji f 

berdasarkan pengertian diatas, nilai koefesion determinasi (R2) dan uji f untuk 

menentukan baik tidaknya model yang digunakan. Makin tinggi nilai koefesien 

determinasi (R2) dan signifikansi maka semakin baik model tersebut (Sanusi, 

2011: 137). 

Jika : Fhitung < ttabel maka Ho diterima 

        Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak atau  

         nilai Pr≥a = 1%; maka Ho diterima dan 

         nilai Pr<a = 1%; maka Ho  ditolak. 

3.6. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitiaan 

3.6.1. Lokasi penelitian 

Studi akan dilakukan di Hotel Sahid Batam Center, yang beralamat Jl. Raja 

H. Fisabilillah Komplek Raffles City Blok E No. 6-9 Batam Centre – Batam. 

3.6.2. Jadwal penelitian 

Peneliti memulai studi terhitung sejak dari bulan September 2020 hingga 

selesainya studi ini pada bulan Februari 2021. Peneliti akan menguraikan studinya 

dalam bentuk jadwal penelitian dibawah ini: 
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Tabel 3. 5 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 2020-2021 
Sep Okt Nov Des Jan Feb 

1 Studi Pustaka             

2 
Perumusan 
Judul             

3 

Pengajuan 
Proposal 
Skripsi             

4 
Pengambilan 
Data             

5 
Pengolahan 
Data             

6 

Menyusun 
Laporan 
Skripsi             

7 

Menguji 
Laporan 
Skripsi             

8 
Menyerahkan 
Skripsi             

9 
Penyelesaian 
Skripsi             

10 
Menerbitkan 
Jurnal             

 

 

 


