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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang menjadi independent variable atau variabel bebas 

yaitu Direct Marketing (Variabel X) yang terdiri dari direct selling (X1), direct 

mail (X2), dan telemarketing (X3). Sedangkan yang menjadi dependent variabel 

atau variabel terikat yaitu keputusan menggunakan meeting package (Variabel Y) 

yang terdiri dari pemilihan produk atau jasa, pemilihan pemasok, jumlah pesanan, 

persyaratan dan waktu, pembelian persyaratan pelayanan, dan pembayaran. 

 Unit analisis dari penelitian ini adalah tamu bisnis yang menggunakan 

meeting package di Mitra Hotel Bandung. Penelitian ini menggunakan metode 

pengembangan cross sectional. Menurut Ulber (2009:37) penelitian cross 

sectional, yaitu “Penelitian yang hanya dilakukan pada satu waktu tertentu”. 

Dalam  menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat mengungkapkan dan 

mengkaji seberapa besar pengaruh Direct Marketing terhadap keputusan tamu 

bisnis untuk menggunakan meeting package di Mitra Hotel Bandung. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang digunakan 

Berdasarkan penjelasan dan bidang penelitian, maka jenis penelitian ini 

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

apakah Direct Marketing  berpengaruh terhadap keputusan tamu bisnis untuk 

menggunakan meeting package di Mitra Hotel Bandung. 
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Menurut pendapat Sugiyono (2010:35): 

 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

keberadaan variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (variabel yang 

berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan/atau mencari hubungan 

variabel satu sama lain. 

   

Menurut Sugiyono (2010:36), “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 Kellenger dalam 

Sugiyono (2010:7), bahwa yang dimaksud dengan metode survey adalah: 

Metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, 

tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, 

distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun 

psikologis. 

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Menurut Ulber Silalahi (2009:201): 

Operasionalisasi variabel merupakan kegiatan mengurai variabel menjadi 

sejumlah variabel operasional atau variabel empiris (indikator, item) yang 

menunjuk langsung pada hal-hal yang dapat diamati atau diukur.  

 

Untuk lebih jelasnya operasionalisasi masing-masing variabel dalam 

penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut: 
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TABEL 3.1 

OPERASIONALISASI VARIABEL 
Variabel Sub Variabel Konsep Variabel dan 

Sub Variabel 

Indikator Ukuran Skala No. 

Item 

Direct Marketing 

(X) 

 “Direct marketing adalah pemasaran langsung adalah sistem pemasaran dimana organisasi 

berkomunikasi langsung dengan pelanggan sasaran untuk menghasilkan tanggapan atau 

transaksi.” George E. Belch dan Michael A. Belch (2009:473) 

 Direct Selling 

(X1) 

Presentasi langsung 

atau secara  pribadi, 

demonstrasi, untuk 

melakukan penjualan 

produk, dan pelayanan 

kepada pelanggan 

secara langsung. 

E. Belch dan Michael 

A. Belch (2009:473) 
 

 

 

 

 

Kemenarikan sales 

& marketing dalam 

memberikan 

informasi tentang 

meeting package 

Tingkat 

kemenarikan sales 

& marketing dalam 

memberikan 

informasi tentang 

meeting package 

Ordinal 1.1 

Penguasaan 

pengetahuan 

produk meeting 

package yang 

disampaikan oleh 

sales & marketing 

Tingkat penguasaan 

dan pengetahuan 

produk meeting 

package yang di 

sampaikan oleh 

sales & marketing 

Ordinal 1.2 

Kejelasan dalam 

menawarkan 

meeting package 

yang di sampaikan 

oleh sales & 

marketing 

Tingkat kejelasan 

dalam menawarkan 

meeting package 

yang di sampaikan 

oleh sales & 

marketing 

Ordinal 1.3 

Keramahan dalam 

menjelaskan 

informasi dan 

fasilitas dalam 

meeting package 

Tingkat keramahan 

dalam menjelaskan 

informasi dan 

fasilitas dalam 

meeting package 

Ordinal 1.4 

Kesigapan sales 

dan marketing 

dalam menjawab 

pertanyaan tentang 

meeting package 

Tingkat kesigapan 

sales dan marketing 

dalam menjawab 

pertanyaan tentang 

meeting package 

Ordinal 1.5 

 Direct Mail 

(X2) 

Direct Mail adalah 

bentuk komunikasi 

pemasaran yang 

dirancang untuk 

mencapai sasaran 

kelompok pelanggan 

potensial melalui 

media surat dengan 

tujuan menghasilkan 

kesadaran atau 

tindakan dari 

pelanggan tersebut. 

Diadaptasi dari sumber  

E. Belch dan Michael 

A. Belch  (2009:473) 

dan (2006:471) 
 

Kemenarikan 

proposal yang 

diberikan oleh 

Mitra Hotel 

Bandung melalui 

media direct mail 

Tingkat 

kemenarikan 

proposal  yang 

diberikan oleh 

Mitra Hotel 

Bandung melalui 

media direct mail 

Ordinal 2.6 

Kesesuaian surat 

penawaran dengan 

keinginan tamu 

Tingkat kesesuaian 

surat penawaran 

dengan keinginan 

tamu 

Ordinal 2.7 

Ketertarikan tamu 

untuk mendapatkan 

penawaran melalui 

media pos 

Tingkst ketertarikan 

tamu bisnis untuk 

mendapatkan 

penawaran melalui 

media pos 

Ordinal 2.8 

Ketertarikan tamu 

untuk mendapatkan 

penawaran melalui 

Tingkat ketertarikan 

tamu bisnis untuk 

mendapatkan 

Ordinal 2.9 
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media fax penawaran melalui 

media fax 

   Ketertarikan tamu 

untuk mendapatkan 

penawaran melalui 

media e-mail 

Tingkst ketertarikan 

tamu bisnis untuk 

mendapatkan 

penawaran melalui 

media e-mail 

Ordinal 2.10 

 Telemarketing 

(X3) 

Penggunaan media 

telepon untuk menarik 

calon pelanggan baru, 

ataupun prlanggan 

yang sudah ada, dan 

juga menyediakan 

layanan dengan 

menerima pesanan dan 

menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh 

para pelanggan guna 

memenuhi kebutuhan 

pelanggan dan 

meningkatkan 

efektivitas biaya. 

Diadaptasi dari sumber  

E. Belch dan Michael 

A. Belch tahun 

(2009:473) dan 

(2006:477) 

Kejelasan 

penyampaian 

informasi meeting 

package melalui 

telepon 

Tingkat kejelasan 

dalam 

menyampaikan 

informasi meeting 

package melalui 

pesawat telepon 

Ordinal 3.11 

Ketepatan waktu 

dalam memberikan 

informasi meeting 

package melalui 

telepon 

Tingkat ketepatan 

waktu dalam 

memberikan 

informasi meeting 

package melalui 

telepon 

Ordinal 3.12 

Kesopanan dalam 

menjelaskan semua 

informasi fasilitas  

meeting package 

yang dimiliki hotel 

melalui telepon 

Tingkat kesopanan 

dalam menjelaskan 

semua informasi 

tentang fasilitas 

meeting package 

yang dimiliki hotel 

melslui telepon 

Ordinal 3.13 

Keputusan 

menggunakan 

Meeting 

Package  (Y) 

Keputusan pembeli tentang pilihan produk barang atau jasa yang akan dibeli (Kotler & Armstrong, 2012,168) 

 Pilihan Produk 

atau Jasa 

Tamu bisnis dalam 

mengambil keputusan 

pembelian sebuah 

produk atau 

menggunakan 

uangnaya untuk tujuan 

yang lain dalam hal ini 

perusahaan harus 

memusatkan 

perhatiannya kepada 

orang-orang yang 

berniat membeli 

sebuah produk serta 

alternatif yang mereka 

pertimbangkan. 

(Kotler & Armstrong, 

2012,171) 

Keberagaman  

meeting package 

Tingkat 

keberagaman 

fasilitas meeting 

package 

Ordinal 4.14 

Kebutuhan fasilitas 

meeting, akan 

kapasitas ruangan 

meeting 

Tingkat kebutuhan 

fasilitas meeting 

akan kapasitas 

ruangan meeting 

Ordinal 4.15 

Keberagaman 

fasilitas ruangan 

meeting 

Tingkat 

keberagaman 

fasilitas ruangan 

meeting 

Ordinal 4.16 

Keberagaman paket 

menu F&B (menu 

coffee break, menu 

makan pagi, siang, 

dan malam 

Tingkat 

keberagaman paket 

menu F&B (menu 

coffee break, menu 

makan pagi, siang, 

dan malam) 

Ordinal 4.17 

Keberagaman 

fasilitas pendukung 

lainnya (mushola, 

toilet dan tempat 

parkir) 

Tingkat 

keberagaman 

fasilitas pendukung 

lainnya (mushola, 

toilet, dan tempat 

parkir) 

Ordinal 4.18 
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Variabel Sub Variabel Konsep Variabel dan 

Sub Variabel 

Indikator Ukuran Skala No. 

Item 

 Jumlah 

Pembelian 

Tamu bisnis dapat 

mengambil keputusan 

tentang seberapa 

banyak produk yang 

akan dibeli pada suatu 

saat. Pembelian yang 

dilakukan mungkin 

lebih dari satu kali. 

(Kotler & Armstrong, 

2012,171) 

Frekuensi 

menggunakan 

meeting package 

selama satu tahun 

Tingkat frekuensi 

menggunakan 

meeting package 

selama satu tahun 

Ordinal 5.19 

Frekuensi lamanya 

hari yang di 

butuhkan dalam 

satu kali pembelian 

produk meeting 

package 

Tingkat frekuensi 

lamanya hari yang 

di butuhkan dalam 

satu kali pembelian 

produk meeting 

package 

Ordinal 5.20 

Kebutuhan jumlah 

pax, produk 

meeting package 

yang dibutuhkan 

Tingkat kebutuhan 

pax produk meeting 

package  

Ordinal 5.21 

 Persyaratan 

Waktu 

Penyampaian 

Tamu bisnis dalam 

melakukan pembelian 

memberikan beberapa 

persyaratan serta waktu 

yang ditentukan untuk 

melakukan pembelian.  

(Kotler & Armstrong, 

2012,171) 

Kebutuhan 

pelaksanaan 

meeting pada saat 

weekday 

Tingkat kebutuhan 

pelaksanaan 

meeting pada saat 

weekday 

Ordinal 6.22 

Kebutuhan 

pelaksanaan 

meeting pada saat 

weekend 

Tingkat kebutuhan 

pelaksanaan 

meeting pada saat 

weekend 

Ordinal 6.23 

Kebutuhan 

pelaksanaan 

meeting pada saat 

liburan 

Tingkat kebutuhan 

pelaksanaan 

meeting pada saat 

liburan 

Ordinal 6.24 

Kebutuhan 

pelaksanaan 

meeting pada saat 

pagi 

Tingkat kebutuhan 

pelaksanaan 

meeting pada saat 

pagi 

Ordinal 6.25 

Kebutuhan 

pelaksanaan 

meeting pada saat 

siang 

Tingkat kebutuhan 

pelaksanaan 

meeting pada saat 

siang 

Ordinal 6.26 

Kebutuhan 

pelaksanaan 

meeting pada saat 

malam 

Tingkat kebutuhan 

pelaksanaan 

meeting pada saat 

malam 

Ordinal 6.27 

 Persyaratan 

Pelayanan 

Tamu bisnis dalam  

melakukan pembelian 

memberikan beberapa 

persyaratan untuk 

pelayanan dalam 

bentuk proposal. 

(Kotler & Armstrong, 

2012,171) 

Kesesuaian syarat 

pelayanan yang 

diajukan tamu 

dengan proposal 

yang diberikan oleh 

pihak hotel  

Tingkat kesesuaian 

pelayanan yang 

diajukan tamu 

dengan proposal 

yang diberikan oleh 

pihak hotel 

Ordinal 7.28 

Kemampuan Hotel 

dalam 

menyampaikan 

pelayanan sesuai 

dengan proposal  

yang diterima tamu 

 

 

 

Tingkat 

kemampuan Hotel 

dalam 

menyampaikan 

pelayanan sesuai 

dengan proposal 

yang diterima tamu 

 

 

Ordinal 7.29 
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Variabel Sub Variabel Konsep Variabel dan 

Sub Variabel 

Indikator Ukuran Skala No. 

Item 

 Pembayaran Tamu bisnis dalam 

melakukan pembelian 

dapat memilih metode 

pembayaran. Atau 

dalam pembayarannya 

tamu bisnis dapat 

membeyar lunas atau 

dapat membayar di 

kemudian hari dengan 

surat jaminan yang 

telah disepakati. 

(Kotler & Armstrong, 

2012,171) 

Kemudahan dalam 

melakukan 

pembayaran  

Tingkat kemudahan 

dalam melakukan 

pembayaran 

Ordinal 8.30 

Keragaman metode 

pembayaran yang di 

tawarkan kepada 

tamu 

Tingkat keragaman 

metode pembayaran 

yang diberikan 

kepada tamu.  

Ordinal 8.31 

Ketertarikan tamu 

dalam 

menggunakan 

metode pembayaran 

tunai 

Tingkat ketertarikan 

tamu dalam 

menggunakan 

metode pembayaran 

tunai 

Ordinal 8.32 

Ketertarikan tamu 

dalam 

menggunakan 

metode pembayaran 

kredit 

Tingkat ketertarikan 

tamu dalam 

menggunakan 

metode pembayaran 

kredit 

Ordinal 8.33 

Ketertarikan tamu 

dalam 

menggunakan 

metode pembayaran 

transfer 

Tingkat ketertarikan 

tamu dalam 

menggunakan 

metode pembayaran 

transfer 

Ordinal 8.34 

Ketertarikan tamu 

dalam 

menggunakan 

metode pembayaran 

kartu debet 

Tingkat ketertarikan 

tamu dalam 

menggunakan 

metode pembayaran 

kartu debet 

Ordinal 8.35 

Sumber : Diolah Penulis, 2012 

 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Ulber Silalahi (2009:280), “data merupakan hasil pengamatan 

dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari 

suatu gejala tertentu”. Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data 

sekunder dan data primer. 

Menurut Ulber Silalahi (2009:289 dan 291): 

 

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah 

dari perilaku yang disebut „first-hand information’. Data sekunder 

merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-

sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. 

 

Berdasarkan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka peneliti menuliskannya dalam Tabel 3.2 berikut ini: 
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TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

No Jenis Data Jenis Data Sumber Data 

Digunakan Untuk Tujuan 

Penelitian 

T-1 T-2 T-3 

1. 

Karakteristik 

responden Primer 

Tamu Bisnis 

Mitra Hotel 

Bandung 

√ √ √ 

2. 

Tanggapan tamu hotel 

terhadap Direct 

Marketing 

Primer Tamu Hotel √   

3. 

Tanggapan tamu hotel 

mengenai keputusan 

menggunakan meeting 

package di Mitra Hotel  

Bandung 

Primer Tamu Hotel 

 

√  

Sumber : Data Primer, Diolah Kembali 

3.2.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.2.4.1 Populasi 

Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan, langkah pertama yang 

sangat penting adalah menentukan populasi terlebih dahulu. Suharsimi Arikunto 

(2009:108) mengemukakan bahwa: ”Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian”. Sementara menurut Sugiyono (2010:117) “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. 

Suharsimi Arikunto (2009:62) menyatakan apabila subjeknya kurang dari 

100 lebih baik diambil semua dari jumlah populasi yang ada, sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya 

besar dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% dari jumlah populasi. 

Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh tamu bisnis yang menggunakan meeting package Mitra Hotel 
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Bandung, dimana tamu bisnis yang dimaksud adalah jumlah tamu yang 

menggunakan meeting package selama tahun 2011 yakni sebanyak 215 tamu 

bisnis  yang terdiri dari 146 perusahaan swasta dan 69 lembaga pemerintahan, 

sebagai angota populasi untuk penelitian ini, karena merupakan data terbaru dan 

diharapkan dapat lebih mewakili seluruh populasi tamu bisnis yang menggunakan 

meeting package di Mitra Hotel Bandung. 

3.2.4.2 Sampel 

Pada umumnya penelitian yang dilakukan tidak meneliti semua populasi. 

Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor seperti keterbatasan biaya dan 

waktu yang tersedia. Oleh karena itu peneliti mengambil   sebagian dari populasi 

yang disebut sampel. 

Menurut Sugiyono (2010:215), “sampel adalah sebagian dari populasi”. 

Menurut Suharsini Arikunto (2007:109), yang dimaksud dengan “sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Berdasarkan pengertian sampel di 

atas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari 

populasi penelitian., yaitu tamu bisnis yang memutuskan untuk menggunakan 

meeting package di Mitra Hotel Bandung pada tahun 2011. 

Dalam menentukan ukuran sampel (n) dan populasi (N) yang telah 

ditetapkan dapat digunakan rumus Slovin (Husein Umar,2003:141), yaitu sebagai 

berikut: 
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Di mana: 

n  = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi 

e   = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan sampel yang dapat 

               ditolerir. 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung jumlah populasi (N), yaitu 

sebagai berikut: 

  
   

           
 

               

Jadi jumlah sampel minimal yang diteliti yakni sebanyak 140 sampel, maka dalam 

penelitian ini ukuran sampelnya adalah 140 responden yakni pengambil keputusan 

dari perusahaan pengguna produk dan jasa, yang terbagi menjadi  menjadi dua 

yaitu perusahaan swasta dan lembaga pemerintahan. 

 Berikut ini merupakan jumlah perhitungan sampel yang terbagi menjadi 

dua bagian : 

TABEL 3.3 

JUMLAH PERHITUNGAN SAMPEL 

NO JUMLAH PERUSAHAAN PERHITUNGAN 

1. Perusahaan Swasta    

   
          

2. Lembaga Pemerintahan   

    
          

                   Total     95 + 45 = 140 perusahaan 

  Sumber : Perhitungan Sampel 2012 
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3.2.4.3 Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2010:217), “teknik sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel”. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokan menjadi dua 

yaitu probability sampling yang meliputi simple random, proportionate stratified 

random, disproportionate stratified random, dan area random. Dalam penelitian 

ini tamu yang akan dijadikan sampel bersifat beragam yang tersebar diseluruh 

populasi. Sehingga untuk mendapatkan sampel representatif, maka dalam 

penelitian ini digunakan Proportionate stratified random. Menurut Uma Sekaran 

(2009:279): Proportionate stratified random merupakan pengambilan subjek 

sampel secara teratur berdasarkan pengelompokan segmen dari populasi.  

Menurut Sugiyono (2010:73) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut. 

 Penarikan sampel ditujukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan 

penelitian. Sampel merupakan perwakilan dari populasi penelitian. Dengan 

adanya sampel maka waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan oleh peneliti 

menjadi lebih efisien. 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh atau 

sampel total, yaitu cara pengambilan sampel dengan mengambil seluruh pelaku 

bisnis yang menginap dan melakukan aktivitas bisnis yang terdiri dari 140 

perusahaan yang terbagi atas 45 lembaga pemerintah, 95 perusahaan swasta 
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dimana yang menjadi responden adalah pengambil keputusan dari perusahaan 

pengguna produk dan jasa. 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2010:224), “teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data”. Secara umum terdapat beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner serta 

studi literatur. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Teknik komunikasi langsung dengan pihak Mitra Hotel Bandung ini 

dilakukan kepada pihak Front Office Department dan Sales and Marketing 

Department Mitra Hotel Bandung. Wawancara ini dilakukan untuk 

memperoleh data mengenai profil perusahaan, data tamu bisnis, tingkat 

okupansi, serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh Mitra Hotel Bandung.   

2. Observasi  

Observasi dilakukan dengan cara meninjau serta melakukan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti yaitu Mitra Hotel Bandung, khususnya 

mengenai Program Direct Marketing serta Keputusan Menggunakan Meeting 

Package di  Mitra Hotel Bandung. 

3. Kuesioner (Angket) 

Sugiyono (2010:142) mengemukakan bahwa, “kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 
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pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. 

Kuesioner berisi pertanyaan dan pernyataan mengenai karakteristik 

responden, pengalaman tamu pada Mitra Hotel Bandung, Direct Marketing, 

serta Keputusan Menggunakan Meeting Package di Mitra Hotel Bandung. 

Kuesioner ditujukan kepada tamu hotel yang menggunakan meeting package 

di Mitra Hotel Bandung. 

4. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan usaha pengumpulan informasi yang berhubungan 

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

terdiri dari Direct Marketing dan Keputusan Menggunakan Meeting Package. 

3.2.6 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

3.2.6.1 Hasil Pengujian Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur bahwa terdapat kesamaan 

antara data yang ada dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. Menurut Sugiyono (2010:121), “instrument yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur itu valid)”. Valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Instrument yang valid harus memiliki validitas internal dan eksternal. 

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas menggunakan nilai 

korelasi antara data pada masing-masing pernyataan dengan skor total memakai 

teknik korelasi product moment, dikarenakan skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala ordinal dan terdapat prasyarat pengolahan data yang 

menggunakan tehnik korelasi product moment sekurang-kurangnya merupakan 
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data interval. Maka data dalam penelitian ini perlu untuk ditransformasi menjadi 

skala interval dengan menggunakan Method of Succesive Interval (MSI). Teknik 

korelasi Product Moment didapat menggunakan alat bantu software SPSS 18.0 for 

windows. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2009:245), pengujian validitas konsumen, 

item pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika r hitung ≥ r tabel dan item 

pertanyaan yang diteliti dikatakan tidak valid jika r hitung < r tabel.  

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah validitas dari variabel  Direct 

Marketing yang terdiri dari direct selling, direct mail, telemarketing dan online 

channel sebagai instrumen variabel X dan Keputusan Menggunakan Meeting 

Package sebagai variabel Y.  

Untuk mengadakan interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi menurut 

Arikunto (2006: 245) adalah sebagai berikut : 

TABEL 3.4 

INTERPRETASI BESARNYA KOEFISIEN KORELASI 

Besarnya Nilai Interpretasi 

Antara 0,700 sampai dengan 1,00 Sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,500 Tinggi 

Antara 0,500 sampai dengan 0,400 Agak tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,300 Sedang 

Antara 0,300 sampai dengan 0,200 Agak tidak tinggi 

Antara 0,200 sampai dengan 0,100 Tidak tinggi 

Antara 0,100 sampai dengan 0,000 Sangat tidak tinggi 

Sumber :Suharsimi Arikunto (2009: 245) 
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 Keputusan pengujian validitas item instrumen, adalah sebagai berikut: 

1. Nilai r dibandingkan dengan harga rtabel dengan dk= n-2 dan taraf signifikansi 

α = 5% 

2. Item pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika rhitung ≥ rtabel 

3. Item pertanyaan yang diteliti dikatakan tidak valid jika r hitung < r table. 

4. berdasarkan jumlah angket yang diuji sebanyak 30 responden dengan tingkat 

signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) n-2, (30-2=28), maka didapat nilai 

rtabel sebesar 0,361. 

  Perhitungan validitas item instrumen dilakukan dengan bantuan program 

SPSS 18 for windows. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

SPSS 18 for windows diperoleh hasil pengujian validitas dari item pertanyaan 

yang diajukan peneliti, berikut ini adalah hasil pengujian validitas dari item 

pertanyaan yang diajukan peneliti.  

TABEL 3.5 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL (X) DIRECT MARKETING 

dan VARIABEL (Y) KEPUTUSAN MENGGUNAKAN MEETING 

PACKAGE 

No. Variabel r hitung r tabel Keterangan 

Direct Marketing (X) 

Direct Selling (X1) 

1 Kemenarikan sales & marketing dalam 

memberikan informasi tentang meeting package 
0,538 0,361 Valid 

2 Penguasaan pengetahuan produk meeting package 

yang disampaikan oleh sales & marketing 
0,535 0,361 Valid 

3 Kejelasan dalam menawarkan meeting package 

yang di sampaikan oleh sales & marketing 
0,599 0,361 Valid 

4 Keramahan dalam menjelaskan informasi dan 

fasilitas dalam meeting package 
0,598 0,361 Valid 

5 Kesigapan sales dan marketing dalam menjawab 

pertanyaan tentang meeting package 
0,767 0,361 Valid 

Direct Mail  (X2) 

1 Kemenarikan proposal yang diberikan oleh Mitra 

Hotel Bandung melalui media direct mail 
0,687 0,361 Valid 

2 Kesesuaian surat penawaran dengan keinginan 0,635 0,361 Valid 
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No. Variabel r hitung r tabel Keterangan 
tamu 

3 Ketertarikan tamu untuk mendapatkan penawaran 

melalui media pos 
0,416 0,361 Valid 

4 Ketertarikan tamu untuk mendapatkan penawaran 

melalui media fax 
0,572 0,361 Valid 

5 Ketertarikan tamu untuk mendapatkan penawaran 

melalui media e-mail 
0,704 0,361 Valid 

Telemarketing  (X3) 

1 Kejelasan penyampaian informasi meeting 

package melalui telepon 
0,618 0,361 Valid 

2 Ketepatan waktu dalam memberikan informasi 

meeting package melalui telepon 
0,609 0,361 Valid 

3 Kesopanan dalam menjelaskan semua informasi 

fasilitas  meeting package yang dimiliki hotel 

melalui telepon 

0,649 0,361 Valid 

Keputusan Menggunakan Meeting Package (Y) 

1 Keberagaman  meeting package 0,548 0,361 Valid 

2 Kebutuhan fasilitas meeting, akan kapasitas 

ruangan meeting 
0,782 0,361 Valid 

3 Keberagaman fasilitas ruangan meeting 0,530 0,361 Valid 

4 Keberagaman paket menu F&B (menu coffee 

break, menu makan pagi, siang, dan malam 
0,476 0,361 Valid 

5 Keberagaman fasilitas pendukung lainnya 

(mushola, toilet dan tempat parkir) 
0,509 0,361 Valid 

6 Frekuensi menggunakan meeting package selama 

satu tahun 
0,616 0,361 Valid 

7 Frekuensi lamanya hari yang di butuhkan dalam 

satu kali pembelian produk meeting package 
0,685 0,361 Valid 

8 Kebutuhan jumlah pax, produk meeting package 

yang dibutuhkan 
0,613 0,361 Valid 

9 Kebutuhan pelaksanaan meeting pada saat 

weekday 
0,656 0,361 Valid 

10 Kebutuhan pelaksanaan meeting pada saat 

weekend 
0,592 0,361 Valid 

11 Kebutuhan pelaksanaan meeting pada saat liburan 0,638 0,361 Valid 

12 Kebutuhan pelaksanaan meeting pada saat pagi 0,522 0,361 Valid 

13 Kebutuhan pelaksanaan meeting pada saat siang 0,685 0,361 Valid 

14 Kebutuhan pelaksanaan meeting pada saat malam 0,518 0,361 Valid 

15 Kesesuaian syarat pelayanan yang diajukan tamu 

dengan proposal yang diberikan oleh pihak hotel  
0,748 0,361 Valid 

16 Kemampuan Hotel dalam menyampaikan 

pelayanan sesuai dengan proposal  yang diterima 

tamu 

0,748 0,361 Valid 

17 Kemudahan dalam melakukan pembayaran  0,772 0,361 Valid 

18 Keragaman metode pembayaran yang di tawarkan 

kepada tamu 

0,692 0,361 Valid 

19 Ketertarikan tamu dalam menggunakan metode 0,592 0,361 Valid 
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No. Variabel r hitung r tabel Keterangan 
pembayaran tunai 

20 Ketertarikan tamu dalam menggunakan metode 

pembayaran kredit 

0,504 0,361 Valid 

21 Ketertarikan tamu dalam menggunakan metode 

pembayaran transfer 

0,807 0,361 Valid 

22 Ketertarikan tamu dalam menggunakan metode 

pembayaran kartu debet 

0,618 0,361 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2012 

 

 Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, pengukuran validitas untuk sub 

variabel direct marketing menunjukan bahwa item-item pertanyaan dalam 

kuesioner valid karena skor rhitung lebih besar daripada skor rtabel yang bernilai 

0,361. Hasil pengolahan data diatas , pengukuran validitas untuk variabel direct 

marketing  menunjukan nilai tertinggi yaitu sebesar 0,767 dan terendah sebesar 

0,416. Sedangkan hasil pengukuran validitas untuk variabel keputusan 

menggunakan meeting package menunjukan nilai tertinggi yaitu sebesar 0,807 

sedangkan yang terendah yaitu sebesar 0,476. 

3.2.6.2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2010:268): 

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data 

atau temuan. Dalam pandangan positivistik, suatu data dinyatakan 

reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama 

menghasilkan data yang sama atau peneliti sama dalam waktu berbeda 

menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah 

menjadi dua menunjukan data yang tidak berbeda. 

 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat 

pengumpulan data pada dasarnya menunjukan tingkat ketepatan, keakuratan, 

kestabilan dan konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari 

sekelompok individu. Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hari hasil 

suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reabilitas tinggi yaitu pengukuran 
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yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliable). Reliabilitas 

merupakan salah satu cirri atau karakter utama instrument pengukuran yang baik. 

Reliabilitas juga sebagai kepercayaan, keterandalan, dan sebagainya, namun ide 

pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya, artinya sejauh mana skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan 

pengukuran (measurement error).  

Berdasarkan skala pengukuran dari item pertanyaan maka teknik 

perhitungan koefisien reliabilitas yang digunakan adalah koefisien reliabilitas 

yang digunakan adalah koefisien reliabilitas dengan rumus Cronbanch 

Alpha,yaitu: 

     (
 

   
)(  

   
 

  
 ) 

Jumlah varian butir dapat dicari dengan cara mencari nilai tiap butirnya 

terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan, seperti pada rumus berikut : 

  
   

(   )
 

 
 

Keputusan pengujian reliabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika koefisien internal seluruh item rhitung > rtabel dengan tingkat signifikansi 

5% maka item pertanyaan dikatakan reliabel. 

2. Jika koefisien internal seluruh item rhitung < rtabel dengan tingkat signifikasi 

5% maka item pertanyaan dikatakan tidak reliabel.  

3. Untuk mengadakan interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi 

menurut Suhasimi Arikunto (2012: 245) adalah sebagai berikut : 
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TABEL 3.6 

INTERPRETASI BESARNYA KOEFISIEN KORELASI 

   

 

 

 

 

Sumber: Suhasimi Arikunto (2012: 245) 

 

 Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan terhadap 30 responden dengan 

tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) n-2 (30-2=28) dengan 

menggunakan software komputer SPSS (Statistical Product for Service Solution) 

18.0, diketahui bahwa semua variabel reliabel, hal ini dikarenakan    masing – 

masing variabel lebih besar dibandingkan dengan koefisien alpha cronbach yang 

bernilai 0,700. Berikut tabel uji reliabilitas instrumen penelitian: 

TABEL 3.7 

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS PENGARUH DIRECT MARKETING 

TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN MEETING PACKAGE DI 

MITRA HOTEL BANDUNG 

No. Variabel   hitung   minimal Keterangan 

1. Direct Marketing 0,787 0,700 Reliabel 

2. Keputusan 

Menggunakan Meeting 

Package 

0,794 0,700 Reliabel 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2012 

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas variabel yang memiliki nilai reliabilitas 

tertinggi adalah Keputusan Menggunakan Meeting Package dengan nilai   hitung 

0,794, sedangkan variabel Direct Marketing memiliki nilai   hitung  0,787.  

 

 

Besarnya Nilai Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 Sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah 

Antara 0,199 sampai dengan 0,000 Sangat Rendah 
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3.2.7      Rancangan Analisis Data 

3.2.7.1      Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan 

variabel-variabel penelitian diantara lain: 

1. Analisis  deskriptif tentang Direct Marketing  di Mitra Hotel Bandung 

yang terdiri dari direct selling, direct mail, telemarketing, dan online 

channel. 

2. Analisis deskriptif tentang Keputusan Menggunakan Meeting Package 

di Mitra Hotel Bandung yang terdiri dari pemilihan produk atau jasa, 

pemilihan pemasok, jumlah pesanan, persyaratan dan waktu, 

pembelian persyaratan pelayanan, dan pembayaran. 

3.2.7.2 Rancangan Analisis Data Verifikatif 

 Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Kuesioner ini disusun oleh penulis berdasarkan variabel yang terdapat dalam 

penelitian, yaitu memberikan keterangan dan data mengenai pengaruh direct 

marketing terhadap keputusan menggunakan meeting package di Mitra Hotel 

Bandung. adapun yang menjadi variabel bebas atau variabel X adalah direct 

marketing yang memiliki tiga dimensi yaitu direct selling, direct mail, dan 

telemarketing. Variabel terikat atau veriabel Y adalah keputusan menggunakan 

meeting package yang terdiri dari pilihan produk atau jasa, jumlah pembelian, 

persyaratan waktu penyampaian, persyaratan pelayanan, dan pembayaran. 

Sehingga penelitian ini akan diteliti pengaruh direct marketing (X) terhadap 

keputusan menggunakan meeting package (Y).  
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Data yang terkumpul dari kuesioner diolah dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Setiap variabel yang dinilai diklasifikasikan ke dalam lima alternatif jawaban, 

dimana setiap option terdiri dari lima kriteria skor, sebagai berikut:  

TABEL 3.8 

SKOR ALTERNATIF JAWABAN PERTANYAAN POSITIF & NEGATIF 

Alternatif 

Jawaban 

Sangat 

Tinggi 
Tinggi Sedang 

Agak 

Tidak 

Tinggi 

Tidak 

Tinggi 

Positif 5 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 5 

Sumber : Modifikasi dari Uma Sekaran (2006:51) 

2. Pembobotan setiap jawaban menggunakan skala ordinal yang 

menggambarkan peringkat jawaban. Peringkat jawaban diberikan skor antara 

1 sampai 5. 

3. Setiap peringkat jawaban mencerminkan penilaian tamu bisnis di Mitra Hotel 

Bandung mengenai direct marketing yang mempengaruhi terhadap keputusan 

menggunakan meeting package.   

4. Total skor = Total variabel x Skor jawaban 

Skor Variabel = (DencityatLowerLimit) – (DencityatUpperLimit) 

                          (AreaBelowUpperLimit) – (AreaBelowLowerLimit) 

 

Penelitian kuantitatif analisis data dilakukan setelah data seluruh 

responden terkumpul. Langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dalam 

penelitian ini yaitu: 

1.  Menyusun data 

Kegiatan seleksi data ditujukan untuk mengecek kelengkapan identitas 

responden, kelengkapan data serta isian data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. 
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2.  Tabulasi data 

a. Memberi skor pada setiap item 

b. Menjumlahkan skor pada setiap item 

c. Menyusun ranking pada setiap variabel penelitian 

3.  Menganalisis data 

Menganalisis data yaitu proses pengolahan data dengan menggunakan rumus-

rumus statistik, menginterpretasi data agar diperoleh suatu kesimpulan 

3.2.7.3  Pengujian Hipotesis 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

jalur (path analysis).  

Menurut Ulber Silalahi (2009:43): 

 

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. 

 

Analisis jalur digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh 

independent variabel (X) yaitu Direct Marketing yang terdiri dari direct selling 

(X1), direct mail (X2), telemarketing (X3), dan online channel (X4) terhadap 

dependent variabel (Y) yaitu Keputusan Menggunakan Meeting Package. Data 

penelitian ini sudah berskala ordinal, selanjutnya akan ditentukan pasangan data 

variabel independent dari semua sampel penelitian. 

Berdasarkan hipotesis konseptual yang di ajukan, terdapat hubungan 

antara variabel penelitian. Hipotesis tersebut digambarkan dalam sebuah 

paradigma seperti terlihat pada Gambar 3.1 berikut: 
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     ε   
 

 

   X      Y 

GAMBAR 3.1 

STRUKTUR KAUSAL ANTARA X DAN Y 

 

Keterangan:  X= Direct Marketing 

  Y = Keputusan Menggunakan Meeting Package 

ε  = Epsilon (variabel lain yang mempengaruhi) 

Struktur hubungan di atas menunjukan bahwa Direct Marketing 

berpengaruh terhadap Keputusan Menggunakan Meeting Package. Selain itu 

terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara X (Direct 

Marketing) dan Y (Keputusan Menggunakan Meeting Package) yaitu variabel 

residu dan dilambangkan dengan ε namun pada penelitian ini variabel tersebut 

tidak diperhatikan. 

Struktur hubungan antara X dan Y diuji melalui analisis jalur dengan 

hipotesis yang berbunyi terdapat pengruh yang signifikan antara Direct Marketing 

(X) terdiri dari  direct selling (X1.1), direct mail (X1.2), telemarketing (X1.3) 

terhadap Keputusan Menggunakan Meeting Package (Y). Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menggambar struktur 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. 

 Keputusan penerimaan atau penolakan Ho 
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Rumusan Hipotesis operasional: 

Ho: PYX1.1 = PYX1.2 = PYX1.3 = PYX1.4  = 0 

Hi : sekurang-kurangnya ada sebuah PYXi ≠ 0, i = 1,2, dan 3 

Kriteria pengambilan  keputusan pengujian hipotesis secara statistik dalam 

rangka pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat 

ditulis sebagai berikut : 

H0: p = 0 artinya tidak terdapat pengaruh antara direct marketing terhadap 

keputusan menggunakan meeting package di Mitra Hotel Bandung. 

H0 : p > 0 artinya terdapat pengaruh antara direct marketing terhadap 

keputusan menggunakan meeting package di Mitra Hotel Bandung. 


