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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini menganalisis customer value creation (penciptaan nilai 

pelanggan) dan customer satisfaction (kepuasan pelanggan). Objek penelitian 

yang menjadi Independent variabel atau variabel bebas yaitu customer value 

creation yang terdiri dari Functional/Instrumental value, Cost/sacrifice value, 

experential/hedonic value. Selanjutnya yang menjadi dependent variabel atau 

variabel terikat yaitu kepuasan pelanggan. 

Unit analisis dari penelitian ini adalah semua jenis tamu yang menginap di 

Anggrek Shopping Hotel Bandung. Penelitian ini menggunakan metode 

pengembangan cross sectional methode, menurut Husein Umar (2008:131) cross 

sectional methode  adalah “Metode penelitian dengan cara mempelajari objek 

dalam satu kurun waktu tertentu/tidak berkesinambungan dalam jangka waktu 

panjang”. 

 Rancangan cross sectional methode meliputi pengumpulan data mengenai 

sampel yang telah ditentukan dari elemen populasi hanya satu kali. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Februari 2013 sampai Juni 2013. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang digunakan 

Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti maka jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2012:53) penelitian 

deskriptif adalah “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan 
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variabelmandiri baik satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri tanpa 

membuat perbandingan dan atau mencari hubungan variabel satu sama lain)”. 

Menurut Sugiyono (2012:54), “Penelitian verifikatif adalah penelitian 

yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih 

sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda”. Berdasarkan jenis 

penelitiannya yaitu penelitian deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui 

pengumpulan data dilapangan, maka metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode explanatory survey. Menurut Mark Saunders. et al . 

(2009:591) mengungkapkan bahwa explanatory survey adalah “Research that 

focuses on studying a situation or problem in order to explain the relationship 

between variables” 

3.2.2 Operasional Variabel 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi adalah customer value 

creation dan kepuasan pelanggan. Adapun sebagai variabel X adalah customer 

value creation yang terdiri dari, Functional/Instrumental value, Cost/sacrifice 

value, experential/hedonic value. sedangkan kepuasan pelanggan sebagai variabel 

Y yang terdiri dari expected (harapan) dan perceived (kenyataan). 

Robert & Richard (2008:16) mengemukakan bahwa, “Operasional variabel 

adalah cara bagaimana kita mengukur suatu variabel” suatu penelitian agar dapat 

membedakan konsep teoritis dengan konsep analitis maka perlu adanya 

penjabaran konsep melalui operasional variabel. Secara lebih rinci operasional 

variabel dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut: 
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TABEL 3.1 

OPERASIONAL VARIABEL 
Variabel/ Sub 

Variabel 

(1) 

Konsep Variabel 

(2) 

Indikator 

(3) 

Ukuran 

(4) 

Skala 

(5) 

No 

Item 

(6) 

Customer 

Value Creation 

(Penciptaan 

Nilai 

Pelanggan) 

Customer get (benefits, quality, worth, utility) from the 

purchase and use of a product versus what they pay (price, 

costs, sacrifice) resulting in an attitude toward, or an 

emotional bond with the product. 

 

Gale et al dalam Ivarsson L, Nilson A and Rimfalt T 

(2010:9) 

  

Functional/Inst

rumental Value 

Berkaitan dengan 

sejauh mana suatu 

produk/ jasa 

memiliki 

karakteristik yang 

dinginkan, 

berguna, atau 

melakukan fungsi 

yang dinginkan 

 

J.Brock Smith and 

Mark Colgate 

(2007) 

Quality 

Tingkat kualitas room, 

welcome food/ 

welcome fruit, 

breakfast yang 

didapatkan 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal  III 

A.1 

Realibility 

Tingkat ketepatan 

pegawai hotel dalam 

memberikan pelayanan 

yang meliputi 

(reservation, chek-

in,chek-out) 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal  III 

A.2 

Tingkat kehandalan  

pegawai hotel dalam 

menghandel complaint 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal  III 

A.3 

Security 

Tingkat keamanan 

yang didapat saat 

menginap di Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal  III 

A.4 

Tingkat keamanan 

yang diberikan hotel 

dalam menjaga 

kerahasiaan 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal  III 

A.5 

Acces 

Tingkat kemudahan 

dalam pencarian 

alamat/letak hotel, 

pusat kota  atau dengan 

adanya transportasi 

yang mudah untuk  

ordinal  III 

A.6 

Tingkat kegunaan  

connecting door 

menuju mall Riau 

Junction dibandingkan 

ordinal  III 

A.7 
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Variabel/ Sub 

Variabel 

(1) 

Konsep Variabel 

(2) 

Indikator 

(3) 

Ukuran 

(4) 

Skala 

(5) 

No 

Item 

(6) 

dengan pengorbanan 

Tingkat kemudahaan 

pelanggan dalam 

menjangkau tempat 

shopping disekitar 

Bandung 

ordinal  III 

A.8 

Service 

Quality 

Tingkat konsistensi 

kualitas pelayanan dari 

cek-in sampai cek-out  

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

A.9 

Contact 

personel 

competences 

Tingkat kemampuan 

pegawai hotel dalam 

memberikan informasi 

yang diperlukan dan 

berharga dibandingkan 

dengan pengorbanan 

ordinal III 

A.10 

Tingkat kemampuan 

kecepatan pegawai 

hotel dalam merespon 

permintaan pelanggan 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

A.11 

Tingkat keramahan 

pegawai hotel saat 

melakukan pelayanan 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

A.12 

Physcal 

Environment 

Tingkat kebersihan , 

hotel yang meliputi 

(Room, Purple lounge, 

L2 restaurant,  

Meeting room) 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

A.13 

Tingkat confidentiality  

hotel dengan 

penggunaan instalasi 

dibandingkan dengan 

pengorbanan  

ordinal III 

A.14 

Tingkat kemenarikan  

desain interior hotel 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

A.15 
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Variabel/ Sub 

Variabel 

(1) 

Konsep Variabel 

(2) 

Indikator 

(3) 

Ukuran 

(4) 

Skala 

(5) 

No 

Item 

(6) 

Cost/Sacrifice 

Value 

 

Nilai total biaya 

yang harus 

diperlukan untuk 

menghasilk 

an sesuatu 

termasuk biaya 

langsung maupun 

tidak langsung . 

J.Brock Smith and 

Mark Colgate 

(2007) dan Apana 

Shanker (2012) 

Monetary 

terms 

Tingkat korbanan 

secara moneter maupun 

non moneter yang 

mungkin dikeluarkan 

ordinal 

III B.1 

Tingkat kesesuaian 

harga produk/service 

yang ditawarkan 

perusahaan sebanding 

dengan produk/service 

yang didapatkan 

ordinal III 

B.2 

Tingkat benefit 

(keuntungan) yang 

diterima jika 

dibandingkan dengan 

korbanan yang 

dikeluarkan 

ordinal III 

B.3 

Experiential/he

donic value 

 

Sejauh mana 

produk dapat 

menciptakan 

experiences 

(pengalaman), 

feelings 

(perasaan) dan 

emosi untuk 

pelanggan.  

J.Brock Smith and 

Mark Colgate 

(2007) 

Experincees 

Tingkat pengalaman 

yang didapatkan 

dengan menggunakan 

produk/service 

Anggrek Shopping 

Hotel  selama 

menginap sebanding 

dengan pengorbanan 

ordinal III 

C.1 

Feelings 

Tingkat perasaan 

gembira yang di 

dapatkan dengan 

menggunakan 

produk/service selama 

menginap di Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

C.2 

 

Emotional 

Tingkat kenyamanan 

yang didapatkan di 

Anggrek Shopping Hotel 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

C.3 

Tingkat kepercayaan 

pelanggan dalam 

menggunakan 

produk/service 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

C.4 

Tingkat kemampuan 

hotel dalam menciptakan 

atmosphere positif 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

C.5 
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Variabel/ Sub 

Variabel 

(1) 

Konsep Variabel 

(2) 

Indikator 

(3) 

Ukuran 

(4) 

Skala 

(5) 

No 

Item 

(6) 

Customer 

Satisfaction 

(Kepuasan 

Pelanggan) 

Satisfaction is a person’s feelings of pleasure or 

disappoitment that result from comparing a product’s 

perceived performance (or outcome) to expectations, the 

customers is dissatisfied   

Kotler&Keller (2012: 150) 

  

  Perbandinga

n antara 

kenyataan 

(Percived) 

dan harapan 

(Expectation

) dengan 

Functional/I

nstrumental 

Value 

 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas kualitas 

room, welcome food, 

breakfast yang 

didapatkan 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

A.1 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas  ketepatan 

pegawai hotel dalam 

memberikan pelayanan 

yang meliputi 

(reservation, chek-

in,chek-out) 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

A.2 

Tingkat Tingkat 

perbandingan antara 

kenyataan dan harapan 

atas  kehandalan  

pegawai hotel dalam 

menghandel complaint 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

A.3 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas keamanan 

yang didapat saat 

menginap di Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

A.4 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan Keamanan 

yang diberikan hotel 

dalam menjaga 

kerahasiaan data 

pribadi dibandingkan 

dengan pengorbanan 

ordinal III 

A.5 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas 

Kemudahan dalam 

pencarian alamat/letak 

ordinal III 

A.6 
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Variabel/ Sub 

Variabel 

(1) 

Konsep Variabel 

(2) 

Indikator 

(3) 

Ukuran 

(4) 

Skala 

(5) 

No 

Item 

(6) 

hotel, pusat kota  atau 

dengan adanya 

transportasi yang 

mudah untuk 

menjangkau hotel 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas Kegunaan  

connecting door 

menuju mall Riau 

Junction dibandingkan 

dengan pengorbanan 

ordinal III 

A.7 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas 

Kemudahaan 

pelanggan dalam 

menjangkau tempat 

shopping disekitar 

Bandung dibandingkan 

dengan pengorbanan 

ordinal III 

A.8 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas 

Konsistensi kualitas 

pelayanan dari cek-in 

sampai cek-out  

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

A.9 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas  

Kemampuan pegawai 

hotel dalam 

memberikan informasi 

yang diperlukan dan 

berharga dibandingkan 

dengan pengorbanan 

ordinal III 

A.10 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan  atas 

Kemampuan kecepatan 

pegawai hotel dalam 

merespon permintaan 

pelanggan 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

A.11 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas  

ordinal III 

A.12 
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Variabel/ Sub 

Variabel 

(1) 

Konsep Variabel 

(2) 

Indikator 

(3) 

Ukuran 

(4) 

Skala 

(5) 

No 

Item 

(6) 

Keramahan pegawai 

hotel saat melakukan 

pelayanan 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas  

Kebersihan , hotel yang 

meliputi (Room, Purple 

lounge, L2 restaurant,  

Meeting room) 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

A.13 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas  

confidentiality  hotel 

dengan penggunaan 

instalasi dibandingkan 

dengan pengorbanan 

ordinal III 

A.14 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas  

Kemenarikan  desain 

interior hotel 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

A.15 

  Perbandinga

n antara 

kenyataan 

(Percived) 

dan harapan 

(Expectation

) dengan 

Cost/Sacrific

e Value 

 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas Besarnya 

korbanan secara 

moneter maupun non 

moneter yang mungkin 

dikeluarkan 

ordinal III 

B.1 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas 

Kesesuaian   harga 

produk/service yang 

ditawarkan perusahaan 

sebanding dengan 

produk/service yang 

didapatkan 

ordinal III 

B.2 

Tingkat perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas  Benefit 

(keuntungan) yang 

diterima jika 

dibandingkan dengan 

korbanan yang 

dikeluarkan 

ordinal III 

B.3 
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Variabel/ Sub 

Variabel 

(1) 

Konsep Variabel 

(2) 

Indikator 

(3) 

Ukuran 

(4) 

Skala 

(5) 

No 

Item 

(6) 

  Perbandinga

n antara 

kenyataan 

(Percived) 

dan harapan 

(Expectation

) dengan 

Experential/

Hedonic 

Value 

 

Tingkat  perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas  

Pengalaman yang 

didapatkan dengan 

menggunakan 

produk/service 

Anggrek Shopping 

Hotel  selama 

menginap sebanding 

dengan pengorbanan 

ordinal III 

C.1 

Tingkat  perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas perasaan 

anda saat menikmati 

fasilitas Anggrek 

Shopping Hotel 

Bandung (Restaurant 

L2, parking area, 

Shopping Mall, Purple 

Lounge, Internet dan 

sebagainya) 

ordinal III 

C.2 

Tingkat  perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas  

Kenyamanan yang 

didapatkan di Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

C.3 

Tingkat  perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas  

Kepercayaan 

pelanggan dalam 

menggunakan 

produk/service 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

C.4 

Tingkat  perbandingan 

antara kenyataan dan 

harapan atas 

Kemampuan hotel 

dalam menciptakan 

atmosphere positif 

dibandingkan dengan 

pengorbanan 

ordinal III 

C.5 

   Sumber: Hasil pengolahan data, 2013 
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3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Mark Saunders et al. (2009:590) Data merupakan “Facts, opinions 

and statistics that have been collected together and recorded for reference or for 

analysis ”. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian dibedakan menjadi dua 

yaitu data sekunder dan data primer. Menurut Sugiyono (2012:193) memberikan 

pengertian sebagai berikut. 

1. Data primer (Primary Data Source) 

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. 

2. Data Sekunder (Secondary Data Source) 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan kepada 

pengumpul data misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Untuk lebih 

jelasnya mengenai data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, 

maka penulis mengumpulkan dan menyajikannya dalam Tabel 3.2 berikut 

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

No Data Jenis Data Sumber Data 

1.  
Profil perusahaan, 

Struktur organisasi 
Sekunder 

Anggrek Shopping Hotel 

Bandung 

2.  

Pertumbuhan wisatawan 

mancanegara dan wisatawan 

nusantara di Indonesia 2009-

2012 

Sekunder 
Badan Pusat Statistik 

2012 

3.  
Perkembangan TPK Hotel 

Berbintang di Kota Bandung 
Sekunder 

jabar.bps.go.id, 2013 dan 

Aston Primera Bandung 

2013 

4.  
Room Occupancy Anggrek 

Golden Hotel Bandung 
Primer 

Anggrek Shopping Hotel 

Bandung 

5.  
Room Occupancy Anggrek 

Shopping Hotel Bandung 
Primer 

Anggrek Shopping Hotel 

Bandung 
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No Data Jenis Data Sumber Data 

6.  

Overall Score Guest 

Comment 

Anggrek Shopping Hotel 

Bandung 

Tahun 2011-2012 

Primer 
Anggrek Shopping Hotel 

Bandung  

   Sumber : Hasil Pengolahan Data,2013 

3.2.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling  

3.2.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2012:49) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Mark Saunders et al. (2009:597) menyatakan Populasi “The 

complete set of cases or group members” Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi 

juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah 

yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. 

Berdasarkan definisi populasi di atas maka populasi pada penelitian ini adalah 

semua jenis tamu yang menginap di Anggrek Shopping Hotel Bandung selama 

tahun 2012 yang diperoleh dari pihak manajemen Anggrek Shopping Hotel. 

Berikut Tabel 3.3 mengenai populasi Anggrek Shopping Hotel Bandung dari 

tahun 2010-2012: 

TABEL 3.3 

POPULASI ANGGREK SHOPPING HOTEL BANDUNG 

TAHUN 2010-2012 

Tahun 

Jenis Tamu 

Populasi FIT (Free 

Individual 

Traveller) 

Corporate 

WIG(Walk in 

Guest)/Non 

Corporate 

Travel 

Agent 

2010 5.613 5.306 2.006 3.986 
16.911 

Orang 
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33% 31% 12% 24% 100% 

2011 
5.647 5.408 1.783 3.718 

16.556 

Orang 

34% 33% 11% 22% 100% 

2012 
6.573 5.778 1.788 3.881 18.020 

36% 32% 10% 22% 100% 

   Sumber: Front Office Department Anggrek Shopping Hotel, 2012 

Pada tahun 2012 terjadi kenaikan populasi sebesar 11%, disetiap jenis 

tamu yang dibidik oleh perusahaan terjadi peningkatan signifikan untuk jenis 

tamu FIT (Free Individual Traveller) dibandingkan  dengan  tahun 2011 yaitu 2% dan 

terjadi penurunan masing-masing 1 % untuk jenis tamu corporate dan WIG (Walk in 

Guest)/Non Corporate. 

3.2.4.2 Sampel 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak meneliti seluruh populasi 

karena adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga akan tetapi peneliti mengambil 

sampel yang representatif (mewakili). Menurut Sugiyono (2012:116), “ Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Berdasarkan pengertian sampel di atas, maka sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagian dari populasi penelitian, yaitu sebagian tamu yang 

menginap di Anggrek Shopping hotel pada periode tertentu. 

Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan besar atau tidaknya 

ukuran sampel yang akan di teliti dalam penelitan ini adalah dengan 

menggunakan rumus sampel dari Harun Al Rasyid (1994:44) yaitu sebagai 

berikut: 

n  
  

  
  
 

  (Harun Al Rasyid,1994:44) 

Sedangkan    dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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   [
 (  

 

 
) 


]

 

(Harun Al Rasyid,1994:44) 

Keterangan : 

N= Populasi 

  = Sampel 

S= Simpangan baku untuk variabel yang diteliti dalam populasi dengan Deming’s 

Empirical Rule 

 = Bound of Error yang bisa ditolerir, dikehendaki sebesar 5 

 Berdasarkan rumus diatas, maka dapat dihitung besarnya sampel dari 

jumlah populasi yang ada yakni sebagai berikut : 

a. Jumlah item = 21 

b. Nilai tertinggi skor respon (21 x 5) = 105 

c. Nilai terendah skor respon (21 x 1) = 21 

d. Rentang (Nilai tertinggi – Nilai terendah) = 74 

e. Deming’s Empirical Rule yang digunakan adalah: S =(0,29) (74) = 21,46 

Keterangan : S = (0,29), berdasarkan pengamatan dari jawaban responden 

kebanyakan ada di skor  4 dan 5 sehingga  arah kurva cenderung condong ke 

sebelah kanan atau kiri. 

f. Dengan derajat kepercayaan 

=95% dimana=  =0,05, Z= (  
 

 
)   0,976=1,96 

(Lihat tabel z, yaitu tabel normal baku akan diperoleh nilai 1,96) 

g. Adapun perihal jumlah sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan mencari    terlebih dahulu sebagai berikut: 
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Diketahui: 

N= 18.020 tamu 

 =0,5 

 = 5% 

Z= (  
 

 
)   0,976=1,96 

S=21,46 

   [
(     (      

 
]

 

 

Jadi    =  (          

   = 70,77 

Dengan demikian jumlah sampel minimal adalah sebagai berikut: 

n  
  

  
  

 

 

 

n  
     

  
     
      

 

n  
     

                    
 

=70,49315203277696 

=70 tamu 

Berdasarkan  hasil dari perhitungan menggunakan rumus Harun Al Rasyid hasil 

sampel sebesar 70 orang respondent. 
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3.2.4.3 Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2012:56-53) Teknik sampling adalah merupakan 

teknik pengambilan sampel, Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokan 

menjadi dua yaitu probility sampling yang terdiri dari simple random sampling, 

proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random 

sampling, dan area(cluster) sampling. Non Probality sampling yang terdiri dari 

sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, purposive sampling, 

sampling jenuh, snowball sampling. 

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel menggunakan 

Proportionate Stratified Random Sampling. Menurut Sugiyono (2012:118) 

“Teknik ini digunakan bila populasi mempuyai anggota/unsur yang tidak 

homogen dan berstrata secara proposional”, Tony Wijaya (2013:29) 

mengungkapkan Stratified Random Sampling adalah membagi populasi menjadi 

sub populasi atau strata dan menggunakan acak sederhana pada masing-masing 

strata. 

Gravetter dan Forzano (2012:148) mengungkapkan bahwa: 

Stratified random sampling is particulary useful when a researcher wants 

to describe each individual segments of the population or wants to 

compare segments. To do this, each subgroup in the sample must contain 

enough individuals to adequately represent its segment of the population. 

 

Stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara 

random dengan terlebih dahulu memisahkan elemen-elemen populasi yaitu 

perusahaan-perusahaan, keluarga ataupun perorangan dalam kelompok-kelompok 

yang tidak overlopping yang disebut strata. Dalam teknik ini, anggota populasi 
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dipilah-pilah menjadi sub-sub populasi secara homogen dari sifat yang heterogen 

secara proposional.  

Adapun langkah-langkah dalam menentukan sampel dengan menggunakan 

teknik yaitu pertama, mengidentifikasi jumlah keseluruhan anggota populasi. 

Kedua, menentukan jumlah sampel yang diinginkan. Ketiga, memisahkan 

populasi yang tidak homogen sesuai dengan karakteristik ke dalam sub-sub 

populasi(strata). Keempat, memilih sampel secara acak dari sub-sub populasi 

secara proposional. Tabel 3.4 merupakan perhitungan pembagian jumlah jenis 

tamu dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling: 

TABEL 3.4 

PEMBAGIAN JUMLAH JENIS TAMU MENGGUNAKAN TEKNIK 

PROPORTIONATE STRATIFIED RANDOM SAMPLING  

TAHUN 2013 

No Jenis Tamu Jumlah 

1. Free Individual Traveller 26 

2. Corporate 22 

3. 
Walk in Guest/ Non 

Corporate 
7 

4. Travel Agent 15 

 Total 70 

         Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data  

 

Menurut Sugiyono (2012:193) “Teknik Pengumpulan data yaitu melalui 

wawancara yang dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan 

dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon, 

angket dan observasi yang dapat dibedakan menjadi participant observation dan 

non participant observation selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, 
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maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak 

terstruktur dan studi literatur”.  

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Teknik wawancara ini dilakukan oleh peneliti agar peneliti mengetahui 

informasi yang akan diperoleh oleh peneliti, teknik wawancara dilakukan 

kepada pihak Human Reources Departemen, Sales & Marketing Departemen,  

Front Office Manager, Public Relation unutuk memperoleh data mengenai 

profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, occupancy rate, target tingkat 

hunian, strategi dan program marketing, tamu yang menjadi target utama. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara meninjau serta melakukan pengamatan 

langsung terhadap obejek yang diteliti yaitu Anggrek Shopping hotel 

khususnya mengenai pengaruh customer value creation terhadap kepuasan 

pelanggan sehingga peneliti memperoleh informasi lain yang belum dapat 

diperkirakan sebelumnya. 

3. Kuesioner (Angket) 

Sugiyono (2010:194) mengemukakan bahwa, angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner berisi pertanyaan dan pernyataan mengenai karakteristik responden, 

kuesioner diajukan kepada tamu hotel yang menginap di Anggrek Shopping 

hotel. 
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4. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan usaha pengumpulan informasi yang berhubungan 

dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah variabel yang diteliti yang 

terdiri dari customer value creation dan kepuasan pelanggan melalui buku 

maupun jurnal serta artikel yang diterbitkan. 

3.2.6 Hasil pengujian Validitas dan Reliabilitas 

3.2.6.1 Hasil pengujian Validitas 

Sugiyono (2012:117) mengemukakan bahwa, validitas merupakan derajad 

ketetapatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti”, dengan demikian data yang valid adalah 

data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. 

 Tipe validitas yang digunakan adalah validitas konstruk yang menentukan 

validitas dengan cara mengkorelasikan antar skor yang diperoleh dari masing-

masing item berupa pertanyaan dengan skor totalnya. Skor total ini merupakan 

nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua skor item. Berdasarkan ukuran 

statistik, bila ternyata skor semua item yang disusun menurut dimensi konsep 

berkorelasi dengan skor totalnya, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut 

mempunyai validitas. Rumus yang digunakan untuk menghitung kevalidan dari 

suatu instrument adalah rumus teknik korelasi product moment yang dikemukakan 

oleh Pearson yakni sebagai berikut :  

 

(Husein Umar, 2008:166) dan (Tony Wijaya, 2013:52) 

   2222 )()()()(

)(






NN
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      Keterangan : 

  r = Koefisien validitas item yang dicari  

 X = Skor yang diperoleh subjek dalam setiap item 

Y = Skor total yang diperoleh subjek dari seluruh item 

  N = Jumlah sampel atau banyaknya responden  

       ∑X   Jumlah Skor dalam distribusi X  

       ∑Y   Jumlah skor dalam distribusi Y  

      ∑   = Jumlah Kuadrat dalam skor distribusi X 

      ∑   = Jumlah Kuadrat dalam skor distribusi Y  

Untuk mengadakan interprestasi mengenai besarnya koefisien korelasi menurut 

Sugiyono (2012:250) adalah sebagai berikut: 

TABEL 3.4 

INTERPRETASI BESARNYA KOEFISIEN KORELASI 

Besarnya Nilai Interpretasi 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

           Sumber: Sugiyono (2012:250) 

 

  Sedangkan pengujian keberartian koefiseien korelasi (t) dilakukan dengan 

taraf signifikasi 5%. Rumus uji t yang digunakan sebagai berikut: 

t = r
21

2

r

n




 ; db = n-2 

  Keputusan pengujian validitas item instrument pertanyaan yang diteliti 

dikatakan valid jika                  dan item pertanyaan yang diteliti dikatakan 

tidak valid apabila               . 
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1.  Nilai r dibandingkan dengan nilai r tabel dengan derajat kebebasan (dk) = n-2 

dan taraf    signifikansi   = 0,01 

2.  Item Pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika                   

3. Item pertanyaan yang diteliti dikatakan tidak valid jika                

 Perhitungan validitas item instrumen dilakukan dengan bantuan program 

SPSS 20 for windows. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 

20 for windows diperoleh hasil pengujian validitas dari item pertanyaan yang 

diajukan peneliti. Berikut Tabel 3.5 adalah hasil pengujian validitas dari item 

pertanyaan yang diajukan peneliti kepada 15 responden penelitian. 

TABEL 3.5 

HASIL UJI VALIDITAS (EXPECTATION DAN PERCEIVED) 

INSTRUMEN PENELITIAN 

No. Pertanyaan 
r hitung 

Expectation 
Signifikansi 

Taraf 

Signifikansi 
Keterangan 

A Functional/Instrumental Value 

1 

Kualitas room, 

welcome food, 

breakfast yang 

didapatkan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,963 0,000 0,05 Valid 

2 

Ketepatan 

pegawai hotel 

dalam 

memberikan 

pelayanan yang 

meliputi 

(reservation, 

chek-in,chek-out) 

dibandingkan 

dengan 

pengorbana 

0,881 0,000 0,05 Valid 

3 

Kehandalan  

pegawai hotel 

dalam 

menghandel 

0,875 0,000 0,05 Valid 
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complaint 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

4 

Keamanan yang 

didapat saat 

menginap di 

Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,934 0,000 0,05 Valid 

5 

Keamanan yang 

diberikan hotel 

dalam menjaga 

kerahasiaan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,612 0,015 0,05 Valid 

6 

Kemudahan 

dalam pencarian 

alamat/letak 

hotel, pusat kota  

atau dengan 

adanya 

transportasi yang 

mudah untuk 

menjangkau hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,800 0,000 0,05 Valid 

7 

Kegunaan  

connecting door 

menuju mall Riau 

Junction 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,672 0,006 0,05 Valid 

8 

Kemudahaan 

pelanggan dalam 

menjangkau 

tempat shopping 

disekitar Bandung 

0,577 0,024 0,05 Valid 

9 

Konsistensi 

kualitas 

pelayanan dari 

cek-in sampai 

cek-out  

dibandingkan 

dengan 

0,731 0,002 0,05 Valid 
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pengorbanan 

10 

Kemampuan 

pegawai hotel 

dalam 

memberikan 

informasi yang 

diperlukan dan 

berharga 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,862 0,000 0,05 Valid 

11 

Kemampuan 

kecepatan 

pegawai hotel 

dalam merespon 

permintaan 

pelanggan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,782 0,001 0,05 Valid 

12 

Keramahan 

pegawai hotel 

saat melakukan 

pelayanan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,804 0,000 0,05 Valid 

13 

Kebersihan , hotel 

yang meliputi 

(Room, Purple 

lounge, L2 

restaurant,  

Meeting room) 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,865 0,000 0,05 Valid 

14 

Confidentiality  

hotel dengan 

penggunaan 

instalasi 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,859 0,000 0,05 Valid 

15 

Kemenarikan  

desain interior 

hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,902 0,000 0,05 Valid 

B Cost/sacrifice value 
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1 

Kesesuaian   

harga 

produk/service 

yang ditawarkan 

perusahaan 

sebanding dengan 

produk/service 

yang didapatkan 

0,737 0,002 0,05 Valid 

2 

Pengorbanan 

secara moneter 

maupun non 

moneter yang 

dikeluarkan 

0,744 0,001 0,05 Valid 

3 

Benefit 

(keuntungan) 

yang diterima jika 

dibandingkan 

dengan korbanan 

yang dikeluarkan 

0,892 0,000 0,05 Valid 

C Experiential/hedonic value 

1 

Pengalaman yang 

didapatkan 

dengan 

menggunakan 

produk/service 

Anggrek 

Shopping Hotel  

selama menginap 

sebanding dengan 

pengorbanan 

0,860 0,000 0,05 Valid 

2 

Perasaan gembira 

yang di dapatkan 

dengan 

menggunakan 

produk/service 

selama menginap 

di Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,941 0,000 0,05 Valid 

3 

Kenyamanan 

yang didapatkan 

di Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,916 0,000 0,05 Valid 

4 
Kepercayaan 

pelanggan dalam 
0,873 0,000 0,05 Valid 
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menggunakan 

produk/service 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

5 

Kemampuan hotel 

dalam 

menciptakan 

atmosphere 

positif 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,925 0,000 0,05 Valid 

No. Pertanyaan 
r hitung 

Perceived 
Signifikansi 

Taraf 

Signifikansi 
Keterangan 

A Functional/Instrumental Value 

1 

Kualitas room, 

welcome food, 

breakfast yang 

didapatkan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,878 0,000 0,05 Valid 

2 

Ketepatan 

pegawai hotel 

dalam 

memberikan 

pelayanan yang 

meliputi 

(reservation, 

chek-in,chek-out) 

dibandingkan 

dengan 

pengorbana 

0,682 0,005 0,05 Valid 

3 

Kehandalan  

pegawai hotel 

dalam 

menghandel 

complaint 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,648 0,009 0,05 Valid 

4 

Keamanan yang 

didapat saat 

menginap di 

Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan 

dengan 

0,789 0,000 0,05 Valid 
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pengorbanan 

5 

Keamanan yang 

diberikan hotel 

dalam menjaga 

kerahasiaan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,804 0,000 0,05 Valid 

6 

Kemudahan 

dalam pencarian 

alamat/letak 

hotel, pusat kota  

atau dengan 

adanya 

transportasi yang 

mudah untuk 

menjangkau hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,670 0,006 0,05 Valid 

7 

Kegunaan  

connecting door 

menuju mall Riau 

Junction 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,027 0,923 0,05 Tidak Valid 

8 

Kemudahaan 

pelanggan dalam 

menjangkau 

tempat shopping 

disekitar Bandung 

0,374 0,170 0,05 Tidak Valid 

9 

Konsistensi 

kualitas 

pelayanan dari 

cek-in sampai 

cek-out  

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,697 0,004 0,05 Valid 

10 

Kemampuan 

pegawai hotel 

dalam 

memberikan 

informasi yang 

diperlukan dan 

berharga 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,791 0,000 0,05 Valid 
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11 

Kemampuan 

kecepatan 

pegawai hotel 

dalam merespon 

permintaan 

pelanggan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,820 0,000 0,05 Valid 

12 

Keramahan 

pegawai hotel 

saat melakukan 

pelayanan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,799 0,000 0,05 Valid 

13 

Kebersihan , hotel 

yang meliputi 

(Room, Purple 

lounge, L2 

restaurant,  

Meeting room) 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,753 0,001 0,05 Valid 

14 

Confidentiality  

hotel dengan 

penggunaan 

instalasi 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,846 0,000 0,05 Valid 

15 

Kemenarikan  

desain interior 

hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,837 0,000 0,05 Valid 

B Cost/Sacrifice Value 

1 

Kesesuaian   

harga 

produk/service 

yang ditawarkan 

perusahaan 

sebanding dengan 

produk/service 

yang didapatkan 

0,942 0,000 0,05 Valid 

2 

Pengorbanan 

secara moneter 

maupun non 

0,897 0,000 0,05 Valid 
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moneter yang 

dikeluarkan 

3 

Benefit 

(keuntungan) 

yang diterima jika 

dibandingkan 

dengan korbanan 

yang dikeluarkan 

0,837 0,000 0,05 Valid 

C Experential/Hedonic Value 

1 

Pengalaman yang 

didapatkan 

dengan 

menggunakan 

produk/service 

Anggrek 

Shopping Hotel  

selama menginap 

sebanding dengan 

pengorbanan 

0,831 0,000 0,05 Valid 

2 

Perasaan gembira 

yang di dapatkan 

dengan 

menggunakan 

produk/service 

selama menginap 

di Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,881 0,000 0,05 Valid 

3 

Kenyamanan 

yang didapatkan 

di Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,918 0,000 0,05 Valid 

4 

Kepercayaan 

pelanggan dalam 

menggunakan 

produk/service 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,581 0,023 0,05 Valid 

5 

Kemampuan hotel 

dalam 

menciptakan 

atmosphere 

positif 

dibandingkan 

0,781 0,001 0,05 Valid 



73 

 

Shening Rosiana Rampen, 2013 

Pengaruh Customer Value Creation terhadap Kepuasan Pelanggan Anggrek Shopping Hotel 
Bandung  (Survei pada Tamu yang Menginap di Anggrek Shopping Hotel Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

dengan 

pengorbanan 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 2013 

Berdasarkan hasil pengolahan pada Tabel 3.5 pengukuran validitas pada 23 

item pertanyaan untuk variabel customer value creation dilihat dari yang 

diharapkan (expected) semua item valid tetapi pada pengukuran validitas untuk 

varibel customer value creation dilihat dari yang dirasakan terdapat 2 item 

pertanyaan yang tidak valid dengan masing-masing signifikansinya yaitu 0,923 

dan 0,170 hal tersebut dikarenakan signifikansinya lebih kecil jika dibandingkan 

dengan <0,05. Maka dari itu item pertanyaan yang dinyatakan valid berjumlah 21 

Hal ini menyatakan bahwa instrumen penelitian tersebut mempunyai validitas dan 

dapat digunakan sebagai alat ukur yang benar. 

TABEL 3.6 

HASIL UJI VALIDITAS (EXPECTATION DAN PERCEIVED) 

INSTRUMEN PENELITIAN SETELAH DI  

TRIMMING 

No. Pertanyaan 
r hitung 

Expectation 
Signifikansi 

Taraf 

Signifikansi 
Keterangan 

A Functional/Instrumental Value 

1 

Kualitas room, 

welcome food, 

breakfast yang 

didapatkan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,963 0,000 0,05 Valid 

2 

Ketepatan 

pegawai hotel 

dalam 

memberikan 

pelayanan yang 

meliputi 

(reservation, 

chek-in,chek-out) 

dibandingkan 

dengan 

pengorbana 

0,881 0,000 0,05 Valid 
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3 

Kehandalan  

pegawai hotel 

dalam 

menghandel 

complaint 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,875 0,000 0,05 Valid 

4 

Keamanan yang 

didapat saat 

menginap di 

Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,934 0,000 0,05 Valid 

5 

Keamanan yang 

diberikan hotel 

dalam menjaga 

kerahasiaan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,612 0,015 0,05 Valid 

6 

Kemudahan 

dalam pencarian 

alamat/letak 

hotel, pusat kota  

atau dengan 

adanya 

transportasi yang 

mudah untuk 

menjangkau hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,800 0,000 0,05 Valid 

7 

Kegunaan  

connecting door 

menuju mall Riau 

Junction 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,672 0,006 0,05 Valid 

8 

Kemudahaan 

pelanggan dalam 

menjangkau 

tempat shopping 

disekitar Bandung 

0,577 0,024 0,05 Valid 

9 

Konsistensi 

kualitas 

pelayanan dari 

0,731 0,002 0,05 Valid 
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cek-in sampai 

cek-out  

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

10 

Kemampuan 

pegawai hotel 

dalam 

memberikan 

informasi yang 

diperlukan dan 

berharga 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,862 0,000 0,05 Valid 

11 

Kemampuan 

kecepatan 

pegawai hotel 

dalam merespon 

permintaan 

pelanggan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,782 0,001 0,05 Valid 

12 

Keramahan 

pegawai hotel 

saat melakukan 

pelayanan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,804 0,000 0,05 Valid 

13 

Kebersihan , hotel 

yang meliputi 

(Room, Purple 

lounge, L2 

restaurant,  

Meeting room) 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,865 0,000 0,05 Valid 

14 

Confidentiality  

hotel dengan 

penggunaan 

instalasi 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,859 0,000 0,05 Valid 

15 

Kemenarikan  

desain interior 

hotel 

0,902 0,000 0,05 Valid 
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dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

B Cost/sacrifice value 

1 

Kesesuaian   

harga 

produk/service 

yang ditawarkan 

perusahaan 

sebanding dengan 

produk/service 

yang didapatkan 

0,737 0,002 0,05 Valid 

2 

Pengorbanan 

secara moneter 

maupun non 

moneter yang 

dikeluarkan 

0,744 0,001 0,05 Valid 

3 

Benefit 

(keuntungan) 

yang diterima jika 

dibandingkan 

dengan korbanan 

yang dikeluarkan 

0,892 0,000 0,05 Valid 

C Experiential/hedonic value 

1 

Pengalaman yang 

didapatkan 

dengan 

menggunakan 

produk/service 

Anggrek 

Shopping Hotel  

selama menginap 

sebanding dengan 

pengorbanan 

0,860 0,000 0,05 Valid 

2 

Perasaan gembira 

yang di dapatkan 

dengan 

menggunakan 

produk/service 

selama menginap 

di Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,941 0,000 0,05 Valid 

3 

Kenyamanan 

yang didapatkan 

di Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan 

0,916 0,000 0,05 Valid 
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dengan 

pengorbanan 

4 

Kepercayaan 

pelanggan dalam 

menggunakan 

produk/service 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,873 0,000 0,05 Valid 

5 

Kemampuan hotel 

dalam 

menciptakan 

atmosphere 

positif 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,925 0,000 0,05 Valid 

No. Pertanyaan 
r hitung 

Perceived 
Signifikansi 

Taraf 

Signifikansi 
Keterangan 

A Functional/Instrumental Value 

1 

Kualitas room, 

welcome food, 

breakfast yang 

didapatkan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,878 0,000 0,05 Valid 

2 

Ketepatan 

pegawai hotel 

dalam 

memberikan 

pelayanan yang 

meliputi 

(reservation, 

chek-in,chek-out) 

dibandingkan 

dengan 

pengorbana 

0,682 0,005 0,05 Valid 

3 

Kehandalan  

pegawai hotel 

dalam 

menghandel 

complaint 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,648 0,009 0,05 Valid 

4 

Keamanan yang 

didapat saat 

menginap di 

0,789 0,000 0,05 Valid 
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Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

5 

Keamanan yang 

diberikan hotel 

dalam menjaga 

kerahasiaan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,804 0,000 0,05 Valid 

6 

Kemudahan 

dalam pencarian 

alamat/letak 

hotel, pusat kota  

atau dengan 

adanya 

transportasi yang 

mudah untuk 

menjangkau hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,670 0,006 0,05 Valid 

7 

Konsistensi 

kualitas 

pelayanan dari 

cek-in sampai 

cek-out  

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,697 0,004 0,05 Valid 

8 

Kemampuan 

pegawai hotel 

dalam 

memberikan 

informasi yang 

diperlukan dan 

berharga 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,791 0,000 0,05 Valid 

9 

Kemampuan 

kecepatan 

pegawai hotel 

dalam merespon 

permintaan 

pelanggan 

dibandingkan 

dengan 

0,820 0,000 0,05 Valid 
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pengorbanan 

10 

Keramahan 

pegawai hotel 

saat melakukan 

pelayanan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,799 0,000 0,05 Valid 

11 

Kebersihan , hotel 

yang meliputi 

(Room, Purple 

lounge, L2 

restaurant,  

Meeting room) 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,753 0,001 0,05 Valid 

12 

Confidentiality  

hotel dengan 

penggunaan 

instalasi 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,846 0,000 0,05 Valid 

13 

Kemenarikan  

desain interior 

hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,837 0,000 0,05 Valid 

B Cost/Sacrifice Value 

1 

Kesesuaian   

harga 

produk/service 

yang ditawarkan 

perusahaan 

sebanding dengan 

produk/service 

yang didapatkan 

0,942 0,000 0,05 Valid 

2 

Pengorbanan 

secara moneter 

maupun non 

moneter yang 

dikeluarkan 

0,897 0,000 0,05 Valid 

3 

Benefit 

(keuntungan) 

yang diterima jika 

dibandingkan 

dengan korbanan 

yang dikeluarkan 

0,837 0,000 0,05 Valid 
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C Experential/Hedonic Value 

1 

Pengalaman yang 

didapatkan 

dengan 

menggunakan 

produk/service 

Anggrek 

Shopping Hotel  

selama menginap 

sebanding dengan 

pengorbanan 

0,831 0,000 0,05 Valid 

2 

Perasaan gembira 

yang di dapatkan 

dengan 

menggunakan 

produk/service 

selama menginap 

di Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,881 0,000 0,05 Valid 

3 

Kenyamanan 

yang didapatkan 

di Anggrek 

Shopping Hotel 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,918 0,000 0,05 Valid 

4 

Kepercayaan 

pelanggan dalam 

menggunakan 

produk/service 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,581 0,023 0,05 Valid 

5 

Kemampuan hotel 

dalam 

menciptakan 

atmosphere 

positif 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan 

0,781 0,001 0,05 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 2013 
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3.2.6.2  Hasil Pengujian Reliabilitas  

  Menurut Sugiyono (2012:118), reliabilitas berkenaan dengan derajat 

konsitensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positifistik, suatu 

data dinyatakan realibel apabila dua atau lebih peneliti dalm objek yang sama 

menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua 

menunjukan data yang tidak berbeda. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Cronbach alpha, yaitu : 

    {
 

   
} {   

   
 

  
 } 

(Husein Umar, 2008:147) 

Keterangan: 

       reliabilitas instrumen 

          banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal 

   
    jumlah varian butir 

  
   = varians total 

  Jumlah varian butir tiap pertanyaan dapat dicari dengan cara mencari nilai 

varians tiap butir yang kemudian dijumlahkan (∑  )  sebagai berikut : 

     
   

(     

  

 
  (Sudjana, 2005:93)  

Keterangan : 

n = jumlah sampel 

  = nilai variansi 

   nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir pertanyaan) 

  Keputusan uji relibilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1. Jika  koefiesien internal seluruh item         ≥        dengan tingkat signifikasi 

5% maka item pertanyaan dikatakan realibel. 

2. Jika koefisien internal seluruh item         <        dengan tingkat signifikasi 

5% maka item pertanyaan dikatakan tidak relibilitas. 

Reliabilitas variabel dapat diketahui dengan menggunakan software 

komputer SPSS (Statistical Product for Service Solution) 20.0, hal ini 

dikarenakan Cσ masing-masing variabel lebih besar dibandingkan dengan 

koefisien alpha cronbach yang bernilai 0,700. 

Koefisien  Alpha cronbach (Cσ) merupakan statistik paling umum yang 

dugunakan untuk menguji realibilitas suatu instrumen.  Berikut tabel uji 

reliabilitas instrumen penelitian: 

TABEL 3.7 

HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN 

No Variabel 

r hitung 

(Alpha 

Cronbach) 

r tabel Keterangan 

1 Customer Value Creation 0,775 0,70 Reliabel 

2 Kepuasan Pelanggan 0,800 0,70 Reliabel 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013 

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa hasil tingkat reliability pada 

penelitian ini, untuk Customer Value Creation yaitu sebesar 0,746 dan untuk 

kepuasan pelanggan yaitu sebesar 0,767 maka penelitian ini dapat dipercaya 

karena tingkat realibility lebih besar dari 0,70 
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3.2.7 Rancangan Analisis Data 

3.2.7.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner 

(angket). Kuisioner ini disusun oleh penulis berdasarkan variabel yang terdapat 

dalam penelitian, yaitu memberikan keterangan dari data mengenai customer 

value creation (X) yang terdiri dari Functional/Instrumental value, Cost/sacrifice 

value, experential/hedonic value untuk menciptakan kepuasan pelanggan (Y) 

sebagai variabel terikat yang memiliki indikator harapan dan kenyataan. Teknik 

analisis data merupakan cara untuk mengukur, mengolah dan menganalisis data 

tersebut. Tujuan pengolahan data adalah untuk memberikan keterangan yang 

berguna serta untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. 

Dengan demikian, teknik analisis data diarahkan pada pengujian hipotesis serta 

menjawab masalah yang diajukan. 

Proses untuk menguji hipotesis di mana metode analisis yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah metode analisis verifikatif, maka dilakukan analisis 

jalur (path analysis). Dalam hal ini, analisis jalur digunakan untuk menentukan 

besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) baik 

secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu juga analisis jalur merupakan 

satu tipe analisis multivariat untuk mempelajari efek-efek langsung dan tidak 

langsung dari sejumlah variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel sebab (yang 

disebut ultimate variabel) terhadap variabel lainnya yang disebut variabel akibat. 

Untuk memenuhi persyaratan digunakannya metode analisis jalur maka sekurang-

kurangnya data yang diperoleh adalah data interval. 
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3.2.7.2 Pengujian Hipotesis 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah path analys 

atau analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan 

antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak 

langsung  seperangkat variabel bebas terhadap variabel terkait. Setiap pernyataan 

dari angket terdiri dari lima kategori penilaian, yaitu sebagai berikut: 

TABEL 3.8 

ALTERNATIF JAWABAN MENURUT SKALA LINKERT 

Alternatif Jawaban Skala 

Sangat setuju/selalu/sangat positif 5 

Setuju/sering/positif 4 

Ragu-ragu/kadang-kadang/netral 3 

Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif 2 

Sangat tidak setuju/tidak pernah 1 

            Sumber : Sugiyono (2012:133) 

Operasi matematika tidak berlaku untuk data ordinal, maka dalam proses 

merubahnya menjadi data interval dipakai proporsi untuk menentukan nilai dari 

setiap poin angka ordinal. Proporsi itu akan menjadi dasar besar nilai interval dari 

nilai ordinalnya. Langkah-langkah dalam teknik analisis data verifikatif dalam 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Method of Successive Interval (MSI) 

(Method of Successive Interval merupakan metode untuk merubah data 

ordinal menjadi skala interval berurutan menurut Harun Al Rasyid 

(1994:131). Langkah-langkah untuk melakukan transformasi data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan frekuensi setiap respon 

b. Menentukan proporsi setiap respon dengan membagi frekuensi dengan 

jumlah sampel 
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c. Menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respon sehingga 

diperoleh proporsi kumulatif 

d. Menentukan nilai batas Z untuk masing-masing proporsi kumulatif yang 

dianggap menyebar mengikuti sebaran normal baku. 

e. Menghitung scale value (SV) untuk masing-masing respon. 

f. Mengubah scale value (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (1) dan 

mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala 

terkecil sehingga diperoleh transformedscale value (TSV), melalui 

persamaan berikut: 

     
                                              

                                        
  

Dalam penelitian yang telah berskala interval selanjutnya akan ditentukan 

pasangan data variabel dengan variabel dependen serta akan ditentukan persamaan 

yang berlaku untuk pasangan-pasangan tersebut. 

2. Path Analysis (Analisis Jalur) 

Data penelitian yang berskala interval kemudian akan ditentukan pasangan data 

variabel independen dari semua penelitian. Berdasarkan hipotesis konseptual yang 

diajukan, terdapat pengaruh antar variabel penelitian. Hipotesis tersebut 

digambarkan dalam paradigma sebuah penelitian sebagai berikut 

Berdasarkan hipotesis konseptual yang diajukan, terdapat hubungan antara tiap 

variabel penelitian. 
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GAMBAR 3.1 

STRUKTUR KAUSAL ANTARA X DAN Y 

 

Keterangan:    X = Customer Value Creation 

     Y = Kepuasan Pelanggan 

       = Epsilon (variabel lain) 

Struktur hubungan di atas menunjukkan bahwa Customer Value Creation 

berpengaruh terhadap Kepuasan pelanggan. Selain itu terdapat faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi hubungan antara Customer Value Creation dan Kepuasan 

pelanggan yaitu variabel residu dan dilambangkan dengan , namun pada 

penelitian ini variabel tersebut tidak diperhatikan. 

Struktur hubungan antara Customer Value Creation (X1) dan Kepuasan 

pelanggan (Y) diuji melalui analisis jalur dengan hipotesis yang berbunyi terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Customer Value Creation (X1) yang terdiri dari  

(X1.1), Functional/Instrumental value (X1.2), Cost/sacrifice value (X1.3), 

experential/hedonic value (X1.4) terhadap Kepuasan pelanggan (Y). Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menggambar struktur hipotesis 

 

 

 

 

 X Y 
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GAMBAR 3.2 

DIAGRAM JALUR HIPOTESIS 

 

2. Selanjutnya diagram hipotesis  di atas diterjemahkan ke dalam beberapa sub 

hipotesis yang menyatakan pengaruh sub variabel independen yang paling 

dominan terhadap variabel dependen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

3.3 berikut: 

         

    

 

        

GAMBAR 3.3 

JALUR SUB STRUKTUR HIPOTESIS 

  

Keterangan: 

X1 = Customer Value Creation 

X1.1 = Functional/Instrumental value 

X1.2  = Cost/sacrifice value 

X1.3 = Experential/hedonic value  

Y = Kepuasan Pelanggan 

 = Epsilon (Variabel Lain) 

 

3. Menghitung matriks korelasi antar variabel bebas 

 

 

 

Y 

 

X X1.1 

X X1.2 

X X1.3 

X X1 

 X Y 

 



88 

 

Shening Rosiana Rampen, 2013 

Pengaruh Customer Value Creation terhadap Kepuasan Pelanggan Anggrek Shopping Hotel 
Bandung  (Survei pada Tamu yang Menginap di Anggrek Shopping Hotel Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

R1 = = 

 

4. Identifikasi persamaan sub struktur hipotesis 

Menghitung matriks invers korelasi 
 

R1
-1  = 

 

 

 

5. Menghitung semua koefisien jalur melalui rumus 

Menghitung matriks invers korelasi 

 

 

 

 

6. Hitung R
2
Y (X1.1, X1.2, X1.3) yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total 

X1.1, X1.2, X1.3 terhadap Y dengan menggunakan rumus:                         

 

R
2
Y (X1.1,…, X1.2) = PYX1.1,…,PYX1.3...   RYX1.1 

        RYX1.3 

 

7. Pengujian secara keseluruhan dengan uji F Keputusan penerimaan atau 

penolakan Ho Rumusan hipotesis operasional 

X1.1 X1.2 X1.3  

1 r X1.1 X1.2 r X1.3 X1.1  

 1 r X1.3 X1.2  

  1  

    

X1.1 X1.2 X1.3  

C1.1.1.1 C1.1.1.2 C1.2.1.3  

 C1.2.1.2 C1.2.1.3  

  C1.3.1.3  

    

  X1.1 X1.2 
X1.3   

Pyx1.1 
 C1.1.1.1 C1.1.1.2 C1.1.1.3  ryx1.1 

Pyx1.2 
  C1.1.1.2 C1.1.1.3 = ryx1.2 

Pyx1.3 =   C1.1.1.3  ryx1.3 
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Ho: PYX2.1 = PYX2.2 = PYX2.3 = 0  

HI: sekurang-kurangnya ada sebuah PPYXi  0,i= 1, dan 2 statistik uji yang 

digunakan adalah 

 

 

 

 

 

a. Menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung dari setiap variabel 

Pengaruh X1 Terhadap Y 

Pengaruh X1.1 terhadap Y 

Pengaruh Langsung = PYX1.1.PYX1.1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1.2) = PYX1.1.rX1.1X1.2.PYX1.2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1.3) = PYX1.1.rX1.1X1.3.PYX1.3+ 

 Pengaruh total X1.1 terhadap Y =  …………………… 

Pengaruh X1.2 terhadap Y 

Pengaruh Langsung = PYX1.2.PYX1.2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1.1) = PYX1.1.rX1.1X1.1.PYX1.1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1.3) = PYX1.1.rX1.1X1.3.PYX1.3+ 

 Pengaruh total X1.2 terhadap Y =  …………………… 

Pengaruh X1.3 terhadap Y 

Pengaruh Langsung = PYX1.3.PYX1.3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1.1) = PYX1.1.rX1.1X1.1.PYX1.1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1.2) = PYX1.1.rX1.1X1.2.PYX1.2+      

     Pengaruh total X1.3 terhadap Y =  …………………… 

b. Menghitung pengaruh variabel lain () dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

8. Pengujian secara individual dengan uji t 

Hasil Fhitung dibandingkan dengan tabel distribusi F-Snedecor, apabila 

Fhitung ≥ Ftabel, maka Ho ditolak dengan demikian dapat diteruskan pada pengujian 

secara individual, statistik yang digunakan adalah 

)3.1...,........2.1.1.1(2
2

2 1 XXXXX RP 














k

i
iXXiXX

k

i
iXXXX

rPk

rPkn

F
i

1

11

1

11

1(

)1(
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t mengikuti distribusi t-student dengan derajat kebebasan n-k-1. 
 

Hasil Fhitung dibandingkan dengan tabel distribusi F-Snedecor, apabila 

Fhitung ≥ Ftabel, maka Ho ditolak dengan demikian dapat diteruskan pada pengujian 

secara individual, statistik yang digunakan adalah 

 

 

 

 

 

t mengikuti distribusi t-student dengan derajat kebebasan n-k-1.Langkah-

langkah teknik analisis data di atas, dibantu dengan menggunakan Software 

program SPSS Versi 20 yaitu menguji pengaruh variabel Customer Value 

Creation (X1) yang terdiri dari  Functional/Instrumental value (X1.1), 

Cost/sacrifice value (X1.2), experential/hedonic value (X1.3) terhadap kepuasan 

pelanggan(Y) 

 Kriteria pengambilan keputusan pengujian hipotesis secara statistik dalam 

rangka pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis menurut 

Sugiyono (2012:252) dapat ditulis sebagai berikut:  

Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak dan H1 diterima 

Jika thitung < ttabel maka Ho ditolak dan H1 ditolak 

 Pada taraf kesalahan 0,1 dengan derajat kebebasan dk (n-2) serta pada uji 

satu pihak, yaitu uji pihak kanan. Secara statistik, hipotesis yang akan diuji dalam 

)1(

))(1( )3.1,2.1,1.1(2
2

11








kn

CCCR

PP
t

JjijiiXXX

XJXXiX

)1(
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2

11
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rangka pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat ditulis 

sebagai berikut: 

H = 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabelCustomer Value Creation 

(X1) yang terdiri dari  (Functional/Instrumental value (X1.1), Cost/sacrifice value 

(X1.2), experential/hedonic value (X1.3) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) pada 

Anggrek Shopping Hotel Bandung. 

Ha ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara variabelCustomer Value Creation (X1) 

yang terdiri dari  (Functional/Instrumental value (X1.1), Cost/sacrifice value 

(X1.2), experential/hedonic value (X1.3) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) pada 

Anggrek Shopping Hotel Bandung. 


