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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1   Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu manajemen pemasaran. 

Penelitian ini menganalisa tentang bagaimana pengaruh produk bundling terhadap 

keputusan menginap. Menurut Uma Sekaran (2013:69), Independent variable atau 

variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif 

maupun negatif, yaitu jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir, dan 

dengan setiap unit kenaikan dari variabel bebas terdapat pula kenaikan atau 

penurunan dalam variabel terkait. Independent variable atau variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah produk bundling yang memiliki empat indikator yaitu 

complementarity, product uniqueness, price utility, dan brand attractiveness. 

Sedangkan dependent variable atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi 

perhatian utama bagi peneliti. Dependent variable atau variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah keputusan menginap.  

Penelitian ini dilakukan di Hotel BW Suite Belitung dengan unit analisis 

adalah tamu bisnis yang menginap di Hotel BW Suite Belitung. Berdasarkan objek 

penelitian tersebut dapat dianalisis mengenai pengaruh produk bundling terhadap 

keputusan menginap di Hotel BW Suite Belitung. Penelitian ini menggunakan 

metode pengembagan cross sectional karena informasi dari sebagian populasi 

dikumpulkan langsung ditempat kejadian secara empirik dengan tujuan untuk 

mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang diteliti, 

selain itu dikarenakan penelitian ini dilakukan selama kurun waktu kurang dari satu 

tahun. Metode ini diharapkan peneliti dapat menggunakan dan mengkaji seberapa 

besar pengaruh produk bundling terhadap keputusan menginap di Hotel BW Suite 

Belitung. 

 

 35 



36 
 

Sri Nurhayati, 2017 
PENGARUH PRODUK BUUDLING TERHADAP KEPUTUSAN MENGINAP DI HOTELBW SUITE BELITUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 

3.2   Metode Penelitian 

3.2.1   Jenis Penelitian dan Metode Penelitian  

Berdasarkan penjelasan dan bidang penelitian, maka jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif dan verifikatif. Dimana dalam penelitian ini akan diuji 

apakah produk bundling berpengaruh terhadap keputusan menginap di Hotel BW 

Suite Belitung. Menurut Uma Sekaran (2013:100), penelitian deskriptif adalah jenis 

penelitian konklusif yang memiliki tujuan utama mendeskrip  sikan sesuatu biasanya 

karakteristik pasar atau fungsi. Penelitian ini terdiri dari dua tujuan, yaitu 

memperoleh hasil temuan berupa gambaran mengenai strategi produk bundling dan 

keputusan menginap di Hotel BW Suite Belitung.  

Menurut Malhotra (2007:85) penelitian verifikatif atau penelitian kausalitas 

adalah penelitian untuk menguji kebenaran hubungan kausal (cause-and effect), yaitu 

hubungan antara variabel independen (yang mempengaruhi) dengan variabel 

dependen (yang dipengaruhi). Melalui penelitian verifikatif, maka dapat diketahui 

pengaruh produk bundling terhadap keputusan menginap tamu di Hotel BW Suite 

Belitung. 

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan 

melalui pengumpulan data di lapangan, maka metode penelitian yang akan digunakan 

adalah exsplanatory survey. Menurut Sedarmayanti dan Hidayat (2011:33) 

mengungkapkan bahwa “Metode survey adalah metode penelitian yang dilakukan 

pada populasi besar atau kecil, data yang dipelajari diambil dari populasi tersebut, 

sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubungan-hubungan 

antar variabel sosiologis maupun psikologis”. 

 

3.2.2   Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2012:58), Operasional variabel adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 
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Variabel yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini meliputi: independent 

variable yaitu produk bundling (X) yang memiliki empat dimensi yaitu 

complementarity, product uniqueness, price utility, dan brand attractiveness. 

Sedangkan keputusan menginap (Y) sebagai dependent variable memiliki faktor-

faktor yang terdiri dari product choice, brand choice, purchase choice, dan purchase 

amount. Secara lebih rinci dapat terlihat pada Tabel 3.1 berikut: 

 

TABEL 3.1 

OPERASIONALISASI VARIABEL  
Variabel/ 

subvariabel 

Konsep Indikator Ukuran Skala No 

Item 

Produk 

bundling 

(X) 

Product bundling is a strategy of selling two or more separate products as a package for a 

single price. 

Produk bundling adalah strategi penjualan dua atau lebih produk terpisah sebagai sebuah paket 

untuk satu harga.  

(Jinlin et al., 2017:5) 

Complementarity 

 (X1) 
Mencerminkan keterkaitan 

antar komponen-komponen 

yang dibundel secara 

fungsional. 

(Jinlin et al., 2017:8) 

Kesesuaikan 

komponen produk 

bundling yang 

ditawarkan Hotel 

BW Suite 

Belitung 

Tingkat kesesuaian 

komponen produk 

bundling yang 

ditawarkan Hotel 

BW Suite Belitung 

Ordinal 

 

1 

 

Manfaat produk 

bundling yang 

ditawarkan Hotel 

BW Suite 

Belitung 

Tingkat manfaat 

produk bundling 

yang ditawarkan 

Hotel BW Suite 

Belitung 

Ordinal 2 

Product 

Uniqueness  

(X2) 

Sejauh mana konsumen 

menganggap produk yang 

dibundel berbeda dan memiliki 

proposisi nilai unik 

dibandingkan produk lain yang 

diciptakan pesaing. 

(Jinlin et al., 2017:8) 

Keunikan produk 

bundling yang 

ditawarkan Hotel 

BW Suite 

Belitung 

Tingkat Keunikan 

produk bundling 

yang ditawarkan 

Hotel BW Suite 

Belitung 

 

Ordinal 

 

3 

Kemenarikan 

produk bundling 

yang ditawarkan 

Hotel BW Suite 

Belitung 

Tingkat kemenarikan 

produk bundling 

yang ditawarkan 

Hotel BW Suite 

Belitung 

Ordinal 4 
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Price Utility  

(X3) 

Sejauh mana konsumen merasa 

efisien menggunakan uang saat 

membeli produk bundel. 

(Jinlin et al., 2017:8) 

 

 

Kesesuaian harga 

produk bundling 

yang ditawarkan 

Hotel BW Suite 

Belitung sebagai 

hotel bintang 4 

Tingkat kesesuaian 

harga produk 

bundling yang 

ditawarkan Hotel 

BW Suite Belitung 

sebagai hotel bintang 

4 

Ordinal 5 

 

 

 
Variabel/ 

subvariabel 

Konsep Indikator Ukuran Skala No 

Item 

  Perbandingan  

harga produk 

bundling yang 

ditawarkan Hotel 

BW Suite Belitung 

dengan pesaing 

Tingkat 

perbandingan  

harga produk 

bundling yang 

ditawarkan Hotel 

BW Suite Belitung 

dengan pesaing 

 

Ordinal 

 

6 

Brand 

Attractiveness 

 (X3) 

Sejauh mana konsumen 

menganggap merek itu 

menarik dan khas. 

 (Jinlin et al., 2017:8) 

 

 

Daya tarik Hotel 

BW Suite Belitung 

sebagai hotel 

Bintang 4 

Tingkat daya tarik 

Hotel BW Suite 

Belitung sebagai 

hotel Bintang 4 

Ordinal 7 

Kepercayaan 

terhadap brand 

Hotel BW Suite 

Belitung 

 

Tingkat 

Kepercayaan 

terhadap brand 

Hotel BW Suite 

Belitung 

Ordinal 8 

Keputusan 

Pembelian  (Y) 

Customer buying behavior refers to the buying behavior of final costumers individual and 

household who buy goods and services for personal consumption.  

Perilaku pembelian konsumen merupakan perilaku pembelian dari individual yaitu 

konsumen akhir yang membeli barang dan jasa untuk konsumen pribadi.  

(Kotler, Bowen dan Makens, 2014:166) 

Product Choice 

 

Konsumen dapat mengambil 

keputusan untuk memilih 

sebuah produk. 

(Kotler, Bowen dan Makens, 

2014:167) 

 

 

Keputusan 

menginap 

berdasarkan 

variasi produk 

yang ditawarkan 

Tingkat keputusan 

menginap 

berdasarkan 

variasi produk 

yang ditawarkan 

Ordinal 9 

Keputusan 

menginap 

berdasarkan 

kemenarikan 

produk 

Tingkat keputusan 

menginap 

berdasarkan 

variasi produk 

yang ditawarkan 

Ordinal 10 

Brand Choice Konsumen harus memutuskan 

merek mana yang akan dibeli. 

Setiap merek memiliki 

perbedaan-perbedaan 

tersendiri. 

(Kotler, Bowen dan Makens, 

2014:167) 

Keputusan tamu 

untuk menginap 

berdasarkan citra 

Hotel BW Suite 

Belitung 

Tingkat keputusan 

tamu untuk 

menginap 

berdasarkan citra 

Hotel BW Suite 

Belitung  

Ordinal 11 
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Purchase 

Amount 

 

Konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang seberapa 

banyak produk yang akan 

dibelinya pada suatu saat. 

(Kotler, Bowen dan Makens, 

2014:167) 

Frekuensi lamanya 

tamu menginap di 

Hotel BW Suite 

Belitung 

Tingkat frekuensi 

lamanya tamu 

menginap di 

Hotel BW Suite 

Belitung 

Ordinal 12 

Purchase 

Timing 

 

Keputusan konsumen dalam 

pemilihan waktu pembelian 

dapat berbeda-beda. 

(Kotler, Bowen dan Makens, 

2014:167) 

Frekuensi 

menginap pada 

saat weekdays 

Tingkat frekuensi 

menginap pada 

saat weekdays Ordinal 13 

 

 

 
Variabel/ 

subvariabel 

Konsep Indikator Ukuran Skala No 

Item 

  Frekuensi 

menginap pada 

saat weekend  

Tingkat frekuensi 

menginap pada 

saat weekend 

Ordinal 14 

Sumber :  Hasil pengolahan data oleh penulis, 2017   

 

3.2.3   Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Apabila penelitian ini menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber data 

disebut responden, sedangkan jika penelitian menggunakan teknik observasi, maka 

sumber data bisa berupa benda, gerak, atau proses tertentu. Menurut Silalahi 

(2012:280) “Data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang 

mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu”. Sumber data 

merupakan gejala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. 

Berdasarkan sumber data yang ada, maka jenis data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan lebih detailnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Data Primer (Primary Data Source) 

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti 

untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian 

eksploratif, deskriptif, maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan 

data berupa survey ataupun observasi. 
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2. Data Sekunder (Secondary Data Source) 

Data Sekunder adalah struktur data historis mengenai variabel-variabel yang 

telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.Sumber data sekunder 

bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan (sumber internal), internet, website, 

perpustakaan umum maupun lembaga penelitian, membeli dari perusahaan-

perusahaan yang memang mengkhususkan diri untuk menyajikan data sekunder. 

 

Table 3.2 menjelaskan mengenai data, jenis data dan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA  

No. Data 
Jenis 

Data 
Sumber Data 

Digunakan untuk 

tujuan penelitian 

T-1 T-2 T-3 

1. Karakteristik Responden Primer Tamu bisnis yang 

menginap di Hotel 

BW Suite Belitung 

√ √ √ 

2. Tanggapan tamu hotel 

mengenai Produk bundling 

Hotel BW Suite Belitung 

Primer Tamu bisnis yang 

menginap di Hotel 

BW Suite Belitung 

√ - √ 

3. Tanggapan tamu hotel 

mengenai Keputusan 

Menginap Hotel BW Suite 

Belitung 

Primer Tamu bisnis yang 

menginap di Hotel 

BW Suite Belitung 

- √ √ 

Sumber: Hasil Pengelolaan data, 2017  

Keterangan: 

T-1 = Untuk memperoleh temuan mengenai pelaksanaan Produk bundling 

T-2 = Untuk memperoleh temuan mengenai keputusan menginap 

T-3 = Untuk memperoleh temuan mengenai seberapa besar pengaruh pelaksanaan 

Produk bundling terhadap keputusan menginap 

 

3.2.4   Populasi, Sampel, Teknik Sampling 

3.2.4.1   Populasi 

Penelitian yang dilakukan secara keseluruhan objek penelitian yaitu dengan 

melalui pengumpulan data dan penganalisaan data, langkah utama yang harus 
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dilakukan adalah penentuan suatu populasi. Menurut Uma Sekaran (2013:240), 

Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik 

yang ingin diteliti oleh seorang peneliti. 

Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka populasi dalam penelitian ini 

adalah tamu bisnis yang menggunakan produk bundling dari segmentasi corporate 

dan government di Hotel BW Suite Belitung. Berikut ini tabel 3.3 yang menyajikan 

jumlah tamu bisnis yang menginap di Hotel BW Suite Belitung pada tahun 2016.  

TABEL 3.3  

CORPORATE DAN GOVERNMENT YANG MENGGUNAKAN 

PRODUK BUNDLING DI HOTEL BW SUITE BELITUNG 

Tahun Klasifikasi Tamu Jumlah 

2016 Government 51 

Corporate 64 

Total 115 

Sumber: Accounting Department Hotel BW Suite Belitung, 2017 

 

3.2.4.2   Sampel 

Menurut Uma Sekaran (2013:241) sampel adalah bagian dari populasi. 

Dengan mempelajari sampel, peneliti harus mampu menarik kesimpulan yang 

digeneralisasikan. Untuk menentukan besarnya sampel tersebut bisa dilakukan secara 

statistik maupun berdasarkan estimasi penelitian. Sampel pada penelitian ini ialah 

seluruh populasi atau juga disebut sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2012:12) 

sampling jenuh adalah penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, istilah 

lain dari sampel jenuh adalah sensus yaitu dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 115 yang terdiri dari 

corporate dan government yang melakukan pembelian produk bundling selama tahun 

2016 di Hotel BW Suite Belitung. 

 

3.2.5   Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mencari dan memperoleh 

data mengenai variabel-variabel yang berupa catatan dan laporan serta dokumentasi. 
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Menurut Uma Sekaran (2013:116), teknik pengumpulan data merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari desain penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan, 

maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara, adalah kegiatan pengumpulan data dan fakta dengan cara melakukan 

tanya jawab yang berkaitan dengan penelitian. Teknik wawancara dilakukan 

dengan maksud untuk mendapat informasi langsung dari responden. Responden 

dalam penelitian ini yaitu tamu bisnis di Hotel BW Suite Belitung. 

2. Observasi, merupakan metode pengumpulan data primer mengenai perilaku 

manusia serta berbagai fenomena kegiatan bisnis tanpa mengajukan pertanyaan 

atau intraksi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi ini dilakukan 

dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti, khususnya strategi 

produk bundling yang dilakukan oleh Hotel BW Suite Belitung. 

3. Kuisioner, merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan 

cara menyebarkan seperangkat daftar pertanyaan tertulis. Kuisioner berisi 

pertanyaan mengenai karakteristik responden, pengalaman responden mengenai 

produk bundling dan keputusan menginap pada Hotel BW Suite Belitung. Teknik 

ini dilakukan untuk melengkapi data yang sedang diteliti dengan cara mencari 

informasi dari sumber langsung melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

pada selembar kertas kepada responden. Setelah diisi oleh responden, pertanyaan 

tersebut dikumpulkan dan setelah itu dikaji untuk menjadi sebuah data yang riil. 

4. Studi literatur, berupa usaha pengumpulan informasi yang berkaitan dengan teori-

teori yang ada kaitannya dengan masalah dan variabel penelitian yang terdiri dari 

produk bundling dan keputusan menginap. Teknik ini dilakukan untuk melengkapi 

data yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.2.6   Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Setelah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner terkumpul, yang 

selanjutnya dalah mengelola dan menafsirkan data sehingga dari hasil tersebut dapat 

dilihat apakah antara produk bundling (X) ada pengaruhnya atau tidak terhadap 
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variabel keputusan menginap (Y). Sebelum melakukan analisis data, dan juga untuk 

menguji layak tidaknya kuesioner yang disebarkan pada responden, terlebih dahulu 

dilakukan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas untuk melihat tingkat kebenaran atau 

kualitas data. 

 

3.2.6.1   Hasil Pengujian Validitas 

Dalam penelitian ini, dilakukan uji validitas untuk mengukur bahwa terdapat 

kesamaan antara data yang ada dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. Menurut Cooper and Schindler (2011:280), “Validity is the ability of a 

research instrument to measure what it is purported to measure”. Hal tersebut serupa 

dengan yang dinyatakan Uma Sekaran (2013:225), validitas adalah cara pengujian 

mengenai seberapa baik instrumen dikembangkan dengan konsep langkah-langkah 

tertentu yang ditujukan untuk mengukur variabel tertentu. Uji validitas dilakukan 

untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen digunakan untuk mengukur konsep 

yang seharusnya diukur. Penelitian ini yang akan diuji adalah validitas dari instrumen 

produk bundling sebagai variabel X dan keputusan menginap sebagai variabel Y.  

Tipe validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk, 

yaitu 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 

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

mempunyai validitas. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji validitas menurut Uma 

Sekaran (2008:110) adalah sebagai berikut : 

1. Mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang akan diukur. 

2. Melakukan uji coba pengukur tersebut pada sejumlah responden. 

3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 
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4. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-masing pertanyaan dengan skor 

total memakai rumus teknik korelasi product moment. 

 Keputusan pengujian validitas responden menggunakan taraf signifikansi 

sebagai berikut: 

1. Nilai r dibandingkan dengan r tabel dengan dk = n-2 dan taraf signifikansi α = 0,10 

2. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan valid jika rhitung > rtabel. 

3. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan tidak valid jika rhitung 

lebih kecil dari rhitung <  rtabel 

4. Berdasarkan jumlah angket yang diuji sebanyak 20 responden dengan tingkat 

signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) n-2 (20-2=18), maka didapat nilai rtabel 

sebesar 0,468 

Hasil perhitungan dengan menggunakan program IBM SPSS Statistic 

(Statistical Product for Service Solutions) 23 for windows diperoleh hasil pengujian 

validitas dari item pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini valid karena rhitung lebih 

besar dibandingkan dengan rtabel yang bernilai 0,468. Tabel 3.4 menjabarkan hasil uji 

validitas instrumen penelitian sebagai berikut. 

TABEL 3.4 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS 

No. Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Produk Bundling 

Complementarity 

1 

Kesesuaikan komponen produk bundling 

yang ditawarkan Hotel BW Suite 

Belitung  

0,846 0,468 Valid 

2 
Manfaat produk bundling yang 

ditawarkan Hotel BW Suite Belitung  
0.906 0,468 Valid 

 Product Uniqueness 

3 
Keunikan produk bundling yang 

ditawarkan Hotel BW Suite Belitung  
0,944 0,468 Valid 

4 
Kemenarikan produk bundling yang 

ditawarkan Hotel BW Suite Belitung  
0,935 0,468 Valid 

Price Utility 

5 

Harga produk bundling yang ditawarkan 

Hotel BW Suite Belitung sebagai hotel 

bintang 4 

0,913 0,468 Valid 
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6 

Perbandingan harga produk bundling 

yang ditawarkan Hotel BW Suite 

Belitung dibandingkan  pesaing 

0,821 0,468 Valid 

Brand Attractiveness 

7 
Daya tarik Hotel BW Suite Belitung 

sebagai hotel Bintang 4 
0,875 0,468 Valid 

8 
Kepercayaan terhadap brand Hotel BW 

Suite Belitung 
0,924 0,468 Valid 

No. Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Keputusan Menginap 

Product Choice 

1 
Keputusan menginap berdasarkan variasi 

produk yang ditawarkan 
0,957 0,468 Valid 

No. Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

2 
Keputusan menginap berdasarkan 

kemenarikan produk 
0,912 0,468 Valid 

Brand Choice 

3 

Keputusan tamu untuk menginap 

berdasarkan citra Hotel BW Suite 

Belitung 

0,771 0,468 Valid 

Purchase Amount 

4 
Frekuensi lamanya tamu menginap di 

Hotel BW Suite Belitung 
0,941 0,468 Valid 

Purchase Timing 

5 Frekuensi menginap pada saat weekend 0,628 0,468 Valid 

6 Frekuensi menginap pada saat weekdays 0,935 0,468 Valid 

Sumber : Pengolahan Data, 2017 (Menggunakan SPSS 23 for windows) 

Tabel 3.4 terlihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

responden seluruhnya dinyatakan valid karena memiliki rhitung lebih besar dengan rtabel 

sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijadikan alat ukur terhadap konsep 

yang seharusnya diukur. Delapan item pertanyaan pada dimensi X valid dan dapat 

diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada dimensi product uniqueness dengan 

item pertanyaan keunikan produk bundling yang ditawarkan Hotel BW Suite Belitung 

yang bernilai 0,944. Sedangkan, nilai terendah terdapat pada dimensi price utitity 

dengan item pertanyaan perbandingan harga produk bundling yang ditawarkan Hotel 

BW Suite Belitung dibandingkan  pesaing yang bernilai 0,821. Dimensi Y dengan 

enam item pertanyaan valid dan nilai tertinggi terdapat pada dimensi purchase timing 

dengan item pertanyaan frekuensi menginap pada saat weekdays yang bernilai 0,935, 



46 
 

Sri Nurhayati, 2017 
PENGARUH PRODUK BUUDLING TERHADAP KEPUTUSAN MENGINAP DI HOTELBW SUITE BELITUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi purchase timing juga dengan item 

pertanyaan frekuensi menginap pada saat weekend yang bernilai 0,659.   

 

3.2.6.2   Hasil Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari suatu variabel. Menurut Uma Sekaran (2013:225), 

reliabilitas adalah cara pengujian mengenai seberapa konsisten konsep alat ukur 

tersebut. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan uji Cronbach Alpha karena alternatif jawaban pada instrumen 

penelitian lebih dari dua. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

    [
 

   
] [

  ∑   

  
 ] 

Sumber : Husein Umar (2009:170) 

Keterangan : r11 : Reliabilitas instrumen  

 k : Banyaknya butir pertanyaan 

 ∑    : Jumlah varian total 

   
  : Varian total 

Jumlah varian butir dapat dicari dengan cara mencari nilai varian tiap butir, 

kemudian jumlahkan, seperti berikut ini : 

   
∑    

 ∑   

 

 
 

Keterangan : n : Jumlah responden 

 x : Nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir 

pertanyaan) 

           Keputusan pengujian reliabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika instrumen dikatakan reliabel apabila Cronbach alpha > 0,70. 

2. Jika instrumen dikatakan tidak reliabel apabila Cronbach alpha < 0,70. 
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Hasil pengujian reliabilitas instrumen yang dilakukan dengan bantuan program 

SPSS 23 for windows diketahui bahwa semua variabel reliable, hal ini disebabkan 

nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,70. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 3.6 

sebagai berikut: 

 TABEL 3.5 

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 

No. Variabel Cσhitung Cσ Keterangan 

1 Produk Bundling (X) 0,836 0,70 Reliabel 

2 Keputusan Menginap (Y) 0,931 0,70 Reliabel 

Sumber : Pengolahan Data, 2017 (Menggunakan SPSS 23 for windows) 

 

3.2.7   Rancangan Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis analisis yaitu analisis deskriptif 

khususnya untuk variabel yang bersifat kualititatif dan kuantitatif yang berupa 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistis. Analisis deskriptif digunakan 

untuk melihat faktor penyebab sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul yang berasal dari jawaban responden 

atas item-item dalam kueisioner.  

 Media penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau 

angket. Angket ini disusun penulis berdasarkan variabel yang terdapat pada data 

penelitian, yaitu memberikan keterangan dan data mengenai pengaruh produk 

bundling terhadap keputusan menginap Hotel BW Suite Belitung. independent 

variable dalam penelitian ini yaitu produk bundling (X) yang memiliki empat 

dimensi yaitu complementarity, product uniqueness, price utility, dan brand 

attractiveness. Sedangkan keputusan menginap (Y) sebagai dependent variable 

memiliki faktor-faktor yang terdiri dari product choice, brand choice, purchase 

choice, dan purchase amount. 
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3.2.7.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antara 

variabel melalui analisis korelasi dan membuat perbandingan dengan 

membandingkan rata-rata data sampel atau populasi tanpa perlu diuji signifikansinya. 

1. Cross Tab (Tabel Silang) 

Analisis data hasil jawaban responden dilakukan untuk melihat apakah terdapat 

hubungan deskriptif antara dua variabel atau lebih dalam data yang diperoleh 

(Malhotra, 2009). Analisis Crosstab merupakan analisa yang masuk dalam 

kategori statistik deskripsi dimana menampilkan tabulasi silang atau tabel 

kontigensi yang menunjukkan suatu distribusi bersama dengan pengujian 

hubungan antara dua variabel atau lebih. 

2. Skor Ideal 

Penelitian atau survei membutuhkan instrument atau alat yang digunakan untuk 

melakukan pengumpulan data seperti kuesioner. Kuesioner berisikan berbagai 

pertanyaan yang diajukan kepada responden atau sampel dalam suatu proses 

penilaian dan akan membantu dalam proses analisi data yang telah ditemukan. 

Pemberian skoring dalam kuesioner harus memenuhi ketentuan dalam penentuan 

skoring. Berikut ini adalah rumus untuk mencari hasil skor ideal: 

Nilai Indeks Maksimum = Skor interval tertinggi x jumlah item pertanyaan tiap   

dimensi x jumlah responden 

Nilai Indeks Minimum = Skor interval terendah x jumlah item pertanyaan tiap 

dimensi x jumlah responden 

Jenjang Variabel  = Nilai Indeks Maksimum - Nilai Indeks Minimum 

Jarak Interval = Jenjang Variabel : skor interval tertinggi 

Total Skor = (total skor : nilai maksimum) : skor interval tertinggi 

 

3. Statistik Deskriptif  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan variabel-

variabel penelitian, antara lain: 
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a. Analisis Deskriptif Variabel X (Produk Bundling) 

Analis data deskriptif mengenai produk bundling di Hotel BW Suite Belitung 

melalui empat dimensi yaitu complementarity, product uniqueness, price 

utility, dan brand attractiveness. 

b. Analisis Deskriptif Variabel Y (Keputusan Menginap) 

Analisis data deskriptif mengenai keputusan menginap di Hotel BW Suite 

Belitung. 

Analisis deskriptif yang menggunakan angket pada penelitian ini akan dibantu 

oleh program SPSS 23 for windows melalui distribusi frekuensi. Hasil perhitungan 

dikategorikan dengan menggunakan kriteria penafsiran persentase yang diambil dari  

0% sampai 100 %. Penafsiran pengolahan data berdasarkan batas-batas disajikan pda 

tabel 3.6 sebagai berikut. 

TABEL 3.6 

KRITERIA PENAFSIRAN HASIL PERHITUNGAN RESPONDEN 

No. Kriteria Penafsiran Keterangan 

1 0 % Tidak seorangan 

2 1 % - 25 % Sebagian kecil 

3 26 % - 49% Hampir setengahnya 

4 50 % Setengahnya 

5 51 % - 75 % Sebagian besar 

6 76 % - 99 % Hampir Seluruhnya 

7 100 % Seluruhnya 

     Sumber : Moch. Ali (1985) 

 

3.2.7.2 Rancangan Analisis Data Verifikatif 

Analisis verifikatif bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan 

uji statistik dan menitikberatkan pada pengungkapan perilaku variabel penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah path analysis atau 

analisis jalur. Menurut Ulber Silalahi (2009:43) menyatakan bahwa analisis jalur 
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(path analysis) adalah suatu tipe analisis multivariant untuk mempelajari efek-efek 

langsung dan tidak langsung dari sejumlah variabel yang dihipotesiskan sebagai 

variabel sebab (yang disebut ultimate variable) terhadap variabel lainnya yang 

disebut variabel akibat.  

Analisis jalur (path analysis) digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh 

independent variable (X) yaitu produk bundling yang terdiri dari complementarity 

(X1), product uniqueness (X2), price utility (X3), dan brand attractiveness (X4) 

terhadap dependent variable (Y)  yaiti keputusan menginap. Data penelitian ini sudah 

berskala ordinal, selanjutnya akan ditentukan pasangan data variabel independen dari 

semua sampel penelitian. 

Menurut Ahmad Kuncoro dan Riduwan (2008:2) pengujian hipotesis 

menggunakan analisis jalur (path analysis) dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. Menggambar Struktur Hipotesis seperti pada gambar 3.1. 

   

 

 

 

GAMBAR 3.1 

             DIAGRAM JALUR HIPOTESIS 

 

Keterangan: 

 

X = Produk Bundling  

Y = Keputusan Menginap 

ε = Epsilon (variabel Lain)  

Struktur hubungan tersebut menunjukkan bahwa produk bundling 

berpengaruh terhadap keputusan menginap. Struktur hubungan variabel X terhadap 

variabel Y diuji melalui analisis jalur dengan hipotesis berbunyi terdapat pengaruh 

yang signifikan antara produk bundling (X) yang terdiri dari complementarity (X1), 

X Y 
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product uniqueness (X2), price utility (X3), dan brand attractiveness (X4) terhadap 

variabel keputusan menginap (Y). Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi hubungan antara X dan Y yaitu variabel residu dan dilambangkan ε 

namun pada penelitian ini variabel tersebut tidak diperhatikan.  

2. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi. 

Menggambarkan diagram jalur lengkap, menentukan sub-sub strukturnya dan 

merumuskan persamaaan strukturalnya yang sesuai hipotesis yang diajukan. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                GAMBAR 3.2 

DIAGRAM JALUR SUB STRUKTUR HIPOTESIS 

 

3. Menghitung matriks korelasi antar variabel. 

 

 

4. Identifikasi persamaan sub struktur hipotesis. 

Menghitung matriks korelasi  

                                         X1.4 

X3 

rx1 X2 rX3 X 

R1 = 1. X
1 

2. X
1 

3.  
X1 
 
 

 
 1 

X2 

rX3 X1 

X4 
X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X 

Y 

ε 
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                       X1.1 X1.2 X1.3 

    
          C1.1     C1.2       C1.3 C1.4 

R1 = 

   C2.2  C2.3     C2.4 

     C3.3     C3.4 

 

5. Menghitung semua koefisien jalur melalui rumus. 

 

Pyx1  X1 X2 X3 X4  ryx1 

Pyx2 = C1.1 C1.2 C1.3 C1.4  ryx2 

Pyx3   C2.1 C2.3 C2.4  ryx3 

Pyx4    C3.3 C3.4  ryx4 

        

 

6. Menghitung  R
2 

Y (X1, X2, X3, X4) yaitu koefisien yang menyatakan determinasi 

total X1, X2, X3, X4  terhadap Y dengan menggunakan rumus: 

          

 

 

 

7. Menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung dari setiap variabel. 

a. Pengaruh (X1 ) terhadap Y   

Pengaruh langsung = PYX1 . PYX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2) = PYX1 . rX1X2 . PYX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X3) = PYX1 . rX1X3 . PYX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X4) = PYX1 . rX1X4 . PYX4 
 

C3.4 

R
2 

Y (X1, X2, X3, X4)  =   Pyx1  Pyx2  ryx1 

   ryx2 

   ryx3 

   ryx4 
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Pengaruh total (X1 ) terhadap Y   =  ...................................... 

b.  Pengaruh (X2 ) terhadap Y   

Pengaruh langsung = PYX2 . PYX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1) = PYX2 . rX2 X1 . PYX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X3) = PYX2 . rX2X3 . PYX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X4) = PYX2 . rX2X4 . PYX4 
 

       Pengaruh total (X2 ) terhadap Y  =  ....................................... 

c.  Pengaruh (X3 ) terhadap Y   

Pengaruh langsung = PYX3 . PYX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1) = PYX3 . rX3X1 . PYX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2) = PYX3 . rX3X2 . PYX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X4) = PYX3 . rX2X4 . PYX4 
 

       Pengaruh total (X3 ) terhadap Y  =  ....................................... 

d.  Pengaruh (X4 ) terhadap Y   

Pengaruh langsung = PYX4 . PYX4 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1) = PYX4 . rX4X1 . PYX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2) = PYX4 . rX4X2 . PYX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X3) = PYX4 . rX4X3 . PYX3 
 

Pengaruh total (X4 ) terhadap Y =  ....................................... 

8. Menghitung variabel lain (c) dengan rumus sebagai berikut. 

ǷYɛ =  √                   
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9. Keputusan penerimaan atau penolakan H0 

Rumusan Hipotesis operasional: 

Ho : PYX1 = PYX2 = PYX3 = PYX4 = 0 

Hi  : Sekurang-kurangnya ada sebuah PYXi  0,  i = 1, 2, 3, dan 4 

 

10. Statistik uji yang digunakan adalah: 

)1(

)1(

1

1














k

i

YXIYXI

k

i

YXIYXI

PPk

PPkn

F  

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah: 

Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak artinya X berpengaruh terhadap Y 

Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho ditolak artinya X tidak berpengaruh terhadap Y 

 

Hasil F hitung  dibandingkan dengan distribusi F-Sendecor, apabila F hitung F tabel , 

maka Ho ditolak dengan demikian dapat diteruskan pada pengujian secara individual, 

statistik yang digunakan adalah: 

)1(

))(1( )5,....,1.(
2








kn

CCCR

PP
t

jjijiiXXY

YXIYXI   

t mengikuti distribusi t-Student dengan derajat kebebasan n-k-1. 

 

3.2.8 Pengujian Hipotesis 

Langkah terakhir dari analisis data yaitu menguji hipotesis dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang cukup jelas dan dapat dipercaya 

antara variabel bebas dengan variabel terikat yang pada akhirnya akan diambil suatu 

kesimpulan Ho ditolak atau Ha diterima dari hipotesis yang telah dirumuskan. 

Rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Secara Simultan  
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a. Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak artinya X berpengaruh terhadap Y. 

b. Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima artinya X tidak berpengaruh terhadap Y. 

Rumusan hipotesisnya adalah:  

a. Ho : PYX = 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara produk 

bundling terhadap keputusan menginap. 

b. Ha : PYX ≠ 0, artinya terdapat pengaruh signifikan antara produk bundling 

terhadap keputusan menginap.  

2. Secara Parsial 

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah: 

a. Ho : PYX1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

complementarity terhadap keputusan menginap. 

  Ha : PYX1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

complementarity terhadap keputusan menginap. 

b. Ho : PYX2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

product uniqueness terhadap keputusan menginap. 

  Ha : PYX2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara product 

uniqueness terhadap keputusan menginap. 

c. Ho: PYX3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara  price 

utility terhadap keputusan menginap. 

  Ha : PYX3 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara price utility 

terhadap keputusan menginap. 

d. Ho: PYX3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara brand 

attractiveness terhadap keputusan menginap. 

  Ha : PYX3 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara brand 

attractiveness terhadap keputusan menginap.    
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