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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan strategi bauran pemasaran yaitu 

mengenai pengaruh product mix pricing strategy terhadap keputusan menginap. 

Objek penelitian yang menjadi variabel bebas (variabel X) yaitu product mix 

pricing strategy. Masalah penelitian yang merupakan variabel terikat (variabel Y) 

adalah keputusan menginap. Penelitian ini dilakukan terhadap para tamu yang 

menginap di Anggrek Shopping Hotel Bandung. Variabel bebas adalah product 

mix pricing strategy yang terdiri dari product line pricing (X1), optional product 

pricing (X2), product bundle pricing (X3). Sedangkan variabel terikat adalah 

keputusan menginap yang terdiri dari pemilihan produk/jasa, pemilihan merek, 

pemilihan penyalur, penentuan waktu menginap, jumlah pembelian dan metode 

pembayaran. 

 Adapun objek yang dijadikan responden adalah tamu individu yang 

menginap di Anggrek Shopping Hotel Bandung. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu selama tiga bulan yaitu mulai 

bulan Mei sampai Juli 2012, maka pendekatan yang digunakan menurut Husein 

Umar (2010:131) adalah pendekatan cross sectional method, yaitu “Metode 

penelitian dengan cara mempelajari objek dalam satu kurun waktu tertentu/tidak 

berkesinambungan dalam  jangka waktu panjang”. Metode ini diharapkan peneliti 

dapat mengungkapkan serta mengkaji seberapa besar pengaruh strategi product 

mix pricing terhadap keputusan menginap di Anggrek Shopping Hotel Bandung. 
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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 (2010:35) : 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih variabel 
(variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan atau 
mencari hubungan variabel satu sama lain. 

 Melalui jenis penelitian desktiptif, maka dapat diperoleh deskripsi mengenai 

penerapan product mix pricing strategy pada Anggrek Shopping Hotel Bandung 

serta pandangan responden tentang keputusan menginap di Anggrek Shopping 

Hotel Bandung. Penelitian verifikatif adalah penelitian yang membandingkan 

keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, 

atau pada waktu yang berbeda. Sedangkan jenis penelitian verifikatif menguji 

kebenaran suatu hipotesis yang dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, 

dalam hal ini penelitian verifikatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh product 

mix pricing strategy terhadap keputusan menginap. 

 Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif dan verifikatif, 

maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey explanatory. 

Menurut Keplinger yang dikutip dalam buku Sugiyono (2010:75) menyatakan 

bahwa : 

 Metode survey yaitu metode penelitian yang dilakukan pada populasi 

besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data-data dari 

sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-

kejadian relatif, distributif, dan hubungan-hubungan antar variabel 

sosiologis maupun psikologis. 
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3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, maka perlu dilakukan kegiatan 

untuk mengamati setiap indikator dari variabel yang diteliti. Menurut Ulber Silalahi 

(2009:201) 

Operasionalisasi variabel adalah merupakan kegiatan mengurai variabel 

menjadi sejumlah variabel operasional atau variabel empiris (indikator, 

item) yang merujuk langsung pada hal-hal yang dapat diamati atau diukur. 

Variabel yang diteliti adalah pengaruh product mix pricing strategy (X) yang 

terdiri dari indikator product line pricing (X1), optional product pricing (X2), dan 

product bundle pricing (X3). Terhadap keputusan menginap yang terdiri dari 

pemilihan produk/jasa, pemilihan merek, pemilihan penyalur/distributor, pemilihan 

waktu menginap, jumlah pembelian dan metode pembayaran. Penelitian ini 

menggunakan skala ordinal. Menurut Husein Umar (2010:132) skala ordinal 

mengurutkan data dari tingkat paling rendah ke tingkat yang paling tinggi atau 

sebaliknya dengan interval yang tidak harus sama. Secara lebih rinci dapat 

terlihat dalam Tabel 3.1 berikut : 

TABEL 3.1 
OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN 

Variabel Sub 
Variabel 

Konsep 
Variabel dan 
Sub Variabel 

Indikator Ukuran Skala No 
Item 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Product Mix 

Pricing 
Strategy 

(X) 

 Product mix pricing strategy adalah merupakan strategi harga untuk mengatur harga produk 
yang sering berubah ketika suatu produk berada dalam produk campuran seperti harga 
paket. Kotler, Amstrong (2012:315) 
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Product line 
pricing 

(X1) 

Product line pricing 
merupakan 
penetapan harga di 
seluruh lini produk, 
yang mana 
menetapkan 
langkah  antara 
harga dari produk 
dalam lini produk 
berdasarkan biaya 
antara produk, 
evaluasi pelangan 
dan berbagai fitur 
serta harga pesaing 
 
Kotler, Amstrong 
(2012:314) 

 
a. Harga kamar Anggrek 

Shopping Hotel 
Bandung 

 

b. Perbandingan harga 
kamar yang ditetapkan 
oleh pesaing 
 
 
 

c. Kesesuaian harga 
kamar Anggrek 
Shopping Hotel 
Bandung dengan 
kualiasnya 

 

 Tingkat harga kamar 
yang ditetapkan 

 
 

 Tingkat perbandingan 
harga kamar yang 
ditetapkan oleh 
perusahaan dengan 
pesaing 
 

 Tingkat kesesuaian 
harga kamar Anggrek 
Shopping Hotel 
Bandung dengan 
kualitasnya 
 

 
Ordinal 

 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 
 

 
C.1 

 
 
 
 

C.2 
 
 
 
 

C.3 
 
 

              Dilanjutkan 
 
Lanjutan Tabel 3.1 

Variabel Sub 
Variabel 

Konsep 
Variabel dan 
Sub Variabel 

Indikator Ukuran Skala No 
Item 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Optional 
Product 
Pricing 

(X2) 

Optional Product 

Pricing, dimana 

perusahaan banyak 

menawarkan produk 

opsional, fitur dan 

layanannya 

bersamaan dengan 

produk utama 

mereka. 

 
Kotler, Amstrong 
(2012:316) 

 
a. Harga makanan dan 

minuman yang dijual di 
restoran Anggrek 
Shopping Hotel 
Bandung 
 
 

b. Harga laundry yang 
ditawarkan di Anggrek 
Shopping Hotel 
Bandung 
 
 

c. Harga outgoing call 
yang ditawarkan di 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 
 
 

d. Harga fasilitas 
bussiness center yang 
ditawarkan di Anggrek 
Shopping Hotel 
Bandung 

 
 

 
a. Tingkat harga 

makanan dan minuman 
yang dijual di restoran 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 

 
 

b. Tingkat harga laundry 
yang ditawarkan di 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 

 
 

c. Tingkat harga outgoing 
call yang ditawarkan di 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 

 
 

d. Harga fasilitas 
bussiness center yang 
ditawarkan di Anggrek 
Shopping Hotel 
Bandung 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 

 
 

 

 
C.4 

 
 
 
 
 

 
C.5 

 
 
 
 

 
C.6 

 
 
 
 
 

C.7 
 
 

 

 Product 
Bundle 
Pricing 

(X3) 

Product Bundle 
Pricing merupakan 
harga kesatuan dari 
suatu produk yang 
dijual bersamaan. 
Produsen sering 
kali 
menggabungkan 
beberapa produk 
dan 
menawarkannya 
dalam satu harga 
saja. 
 
Kotler, Amstrong 
(2012:316) 
 

 
a. Harga paket produk 

yang ditawarkan di 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 
 
 

b. Keragaman harga 
paket produk yang 
ditawarkan di Anggrek 
Shopping Hotel 
Bandung  

 
 

 

 

 Tingkat harga paket 
produk yang 
ditawarkan di Anggrek 
Shopping Hotel 
Bandung  
 

 Tingkat keragaman 
harga paket produk 
yang ditawarkan di 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 
 

 

 
Ordinal 

 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 

 
 
 

 

 
C.8 

 
 
 
 

 
C.9 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Keputusan 
Menginap 

(Y) 

 

Keputusan menginap merupakan proses keputusan di mana tamu atau pelanggan benar-benar 
memutuskan untuk menginap dan menikmati produk/jasa diantara berbagai macam alternatif 
pilihan. Kotler & Amstrong (2012:133) 
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 Keputusan 
menginap 

berdasarkan 
produk/jasa 

  

 Daya tarik produk dan 
jasa yang ditawarkan di 
Shopping Hotel yang 
terdapat di Kota 
Bandung 
 
 
 

 Keunggulan dari 
Shopping Hotel yang 
terdapat di Kota 
Bandung (seperti lokasi 
yang strategis dengan 
tempat perbelanjaan) 

 

 Tingkat daya tarik 
produk dan jasa yang 
ditawarkan di 
Shopping Hotel yang 
terdapat di Kota 
Bandung 
 

 

 Tingkat keunggulan 
dari Shopping Hotel 
yang terdapat di Kota 
Bandung (seperti 
lokasinya yang 
strategis dengan temat 
perbelanjaan) 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 

 

 
D.1 

 
 
 
 
 
 

 
D.2 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dilanjutkan 
Lanjutan Tabel 3.1 

Variabel Sub 
Variabel 

Konsep 
Variabel dan 
Sub Variabel 

Indikator Ukuran Skala No 
Item 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Keputusan 

menginap 
berdasarkan 

brand (merek) 

  

 Keunggulan dari 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung yang 
berkoneksi langsung 
dengan shopping mall 
Riau Junction 

 

 Citra dari Anggrek 
Shopping Hotel 
Bandung 

 

 Tingkat keunggulan 
dari Anggrek Shopping 
Hotel Bandung yang 
berkoneksi langsung 
dengan shopping mall 
Riau Junction 

 

 Tingkat citra dari 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 

 
Ordinal 

 
 
 

 
 
 
 

Ordinal 
 

 
 

 
D.3 

 
 
 

 
 
 
 

D.4 
 

 Keputusan 
menginap 

berdasarkan 
pemilihan 
penyalur 

pemesanan 
kamar 

(distributor) 

  Kegaraman saluran 
pemesanan kamar 
(reservasi) seperti  
seperti by phone, walk 
in guest, travel 
agent,dsb 
 

 Kemudahan dalam 
melakukan pemesanan 
kamar (reservasi) 
 

 

 Kestrategisan lokasi 
dari Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 
 
 

 Aksesibilitas terhadap 
lokasi Anggrek 
Shopping Hotel 
Bandung 
 

 

 Tingkat keragaman 
saluran pemesanan 
kamar (reservasi) 
seperti  seperti by 
phone, walk in guest, 
travel agent,dsb 
 

 Tingkat kemudahan 
dalam melakukan 
pemesanan kamar 
(reservasi) 
 

 Tingkat kestrategisan 
lokasi dari Anggrek 
Shopping Hotel 
Bandung 

 

 Tingkat kemudahan 
aksesibilitas terhadap 
lokasi Anggrek 
Shopping Hotel 
Bandung 

Ordinal 
 
 

 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 

D.5 
 
 

 
 
 
 

D.6 
 
 
 
 

D.7 
 
 
 
 

D.8 

 Keputusan 
menginap 

berdasarkan 
waktu 

menginap 

  Menginap pada hari 
biasa (weekday) 
 

 

 Menginap saat libur 
akhir pekan (weekend) 
 

 

 Menginap saat libur 
hari besar nasional 

 
 

 Menginap berdasarkan 

 Tingkat intensitas 
menginap saat hari 
biasa (weekday) 
 

 Tingkat intensitas 
menginap saat akhir 
pekan (weekend) 

 

 Tingkat intensitas 
menginap saat libur 
hari besar nasional 

 

 Tingkat intensitas 

Ordinal 
 
 

 
Ordinal 

 
 

 
Ordinal 

 
 
 

Ordinal 

D.9 
 

 
 

D.10 
 
 

 
D.11 

 
 

 
D.12 
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kebutuhan menginap berdasarkan 
kebutuhan 

 Keputusan 
menginap 

berdasarkan 
jumlah 

pembelian 
(jumlah 

pemesanan 
kamar) 

  Frekuensi menginap di 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 
 
 

 Lama menginap di 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 

 Tingkat intensitas tamu 
menginap di Anggrek 
Shopping Hotel 
Bandung 

 

 Tingkat jangka waktu 
tamu menginap di 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 

Ordinal 
 
 
 

 
Ordinal 

D.13 
 
 

 
 

D.14 

 Keputusan 
menginap 

berdasarkan 
metode 

pembayaran 

  Keberagaman metode 
pembayaran di 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 
 

 Kemudahan 
melakukan 
pembayaran di 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 

 

 Tingkat keberagaman 
metode pembayaran di 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 
 

 Tingkat kemudahan 
melakukan 
pembayaran di 
Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 

 

Ordinal 
 

 
 

 
 

Ordinal 

D.15 
 
 
 

 
 

D.16 

Sumber : Hasil pengolahan data 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Menurut Ulber Silalahi (2009:280), menyatakan bahwa data 

merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan 

fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. Data dalam penelitian dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Sumber data Primer menurut Ulber Silalahi (2009:289) adalah suatu 

objek atau dokumen original material mentah dari pelaku yang disebut 

first-hand-information. 

2. Sumber data Sekunder menurut Ulber Silalahi (2009:291) adalah 

merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber-

sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian silakukan. 

Berdasarkan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka peneliti menuliskannya dalam Tabel 3.2 berikut : 

TABEL 3.2 
JENIS DAN SUMBER DATA 

No Data Jenis Data Sumber Data 

1 Pertumbuhan kunjungan 
wisatawan di Indonesia dan 
Bandung tahun 2009 sampai 

Sekunder Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota 

Bandung 
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2011 

2 Jumlah pengunjung 
berdasarkan jenis wisata di 
Kota Bandung 

Sekunder Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota 

Bandung 

3 Rekapitulasi hotel berbintang 
di Kota Bandung 

Sekunder Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota 

Bandung 

4 Data hotel berkonsep 
shopping mall di Kota 
Bandung 

Sekunder Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota 

Bandung 

5 Room Occupancy Hotel 
berkonsep shopping di Kota 
Bandung 

Sekunder Manajemen hotel 
berkonsep shopping di 

Kota Bandung 

6 Statistik monthly room 
occupancy Anggrek Shopping 

Hotel Bandung 

Sekunder Manajemen Anggrek 
Shopping Hotel 

Bandung 

7 Data alasan tamu menginap di 
Anggrek  

Sekunder Manajemen Anggrek 
Shopping Hotel  

Dilanjutkan 
 
Lanjutan Tabel 3.2 

No Data Jenis Data Sumber Data 

 Shopping Hotel Bandung  Bandung 

8 Karakteristik responden Primer Responden (Tamu 
Individu) 

9 Tanggapan konsumen 
terhadap pelaksanaan product 
mix pricing strategy dan 
keputusan menginap 

Primer Tamu Hotel 

Sumber : Data primer, Diolah Kembali 
 

 

3.2.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampel 

3.2.4.1 Populasi 

 Menurut Sugiyono (2010:55) mendefinisikan bahwa “Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pengertian populasi tersebut, 

maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karakteristik yang 

mempengaruhi keputusan menginap tersebut, dan anggota populasinya adalah 

seluruh tamu yang menginap di Anggrek Shopping Hotel Bandung. Jumlah 

populasi keseluruhan pada tahun 2011 sejumlah 16.556 orang. Jumlah populasi 

berdasarkan hasil kumulatif dari beberapa segmen pasar. Namun dalam 
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penelitian ini, penulis hanya akan mengambil jumlah populasi yang dikiranya 

termasuk kedalam kategori individual dan family saja. Adapun jumlah populasi 

yang penulis maksud terpapar dalam Tabel 3.3 berikut : 

TABEL 3.3 
JUMLAH POPULASI TAMU INDIVIDUAL DAN FAMILY TAHUN 2011 

Market Segment 
Tahun 

Tahun 2011 

FIT (Free Individual 
Traveller) 

5.647 orang 

WIG (Walk In Guest) /  
Non Corporate 

1783 orang 

Travel Agent 3.718 orang 

TOTAL 11.148 orang 
Sumber : Manajemen Anggrek Shopping Hotel Bandung, Mei 2012 

 

3.2.4.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sugiyono (2010:256) menyatakan bahwa untuk mengambil sampel dari 

populasi, agar diperoleh sampel yang presentatif mewakili, maka diupayakan 

setiap subjek dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi 

sampel. 

 Menurut Sugiyono (2010:256), “Bila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

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

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu 

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel dari populasi 

harus benar-benar mewakili”. 

 Berdasarkan pengertian sampel yang dikemukakan di atas, maka sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi penelitian, 

yaitu sebagian dari tamu yang menginap di Anggrek Shopping Hotel Bandung 

pada periode tertentu. 
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 Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur sampel, digunakan 

rumus slovin (Husein Umar, 2010:146), yakni ukuran sampel yang merupakan 

perbandingan dari ukuran populasi dengan presentasi kelonggaran 

ketidaktelitian, karena dalam pengambilan sampel dapat ditolelir atau diinginkan. 

Dalam pengambilan sampel digunakan taraf kesalahan sebesar 10%. Adapun 

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

  

Dimana : 

 n  =  Ukuran Sampel 

 N  =  Ukuran Populasi 

 E  =  Kelonggaran ketidakterkaitan karena kesalahan sampel yang dapat  

        ditolelir (e = 0,1) 

 Berdasarkan perhitungan pada rumus Slovin, maka ukuran sampel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 n =      








 2)1,0( 11.1481

11.148
 

 n =  99,110 = 100 

 Berdasarkan teknik perhitungan tersebut maka untuk penelitian ini dapat 

ditarik sampel sebanyak 100 orang. 

 

3.2.4.3 Teknik Sampling 

 Menurut Sugiyono (2010:116) menyatakan bahwa “Teknik Sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel”. Teknik sampling pada dasarnya 

 n =      N 
       1 + Ne

2 
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dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu Probability Sampling (sampel random 

sederhana, sampel sistematik, sampel stratifikasi dan sampel kluster) dan Non-

Probability Sampling (sampling convenience, purpose sampling : quota sampling, 

sampling judgment snowball sampling).  

 Menurut Ulber Silalahi (2009:236) : 

 Pemilihan sampel atau penarikan sampel (sampling) dapat diartikan 
sebagai proses memilih sejumlah inti, elemen, atau subjek dari dan yang 
mewakili populasi untuk dipelajari yang dengannya dapat dibuat 
generalisasi atai inferensi tentang karakteristik dati satu populasi yang 
diwakili. 
 

Menentukan ukuran sampel merupakan bagian dari teknik sampling, 

dimana jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. 

Jumlah sampel yang 100% mewakili populasi adalah sama dengan populasi. 

Semakin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan 

generalisasi semakin kecil dan sebaliknya semakin kecil jumlah sampel menjauhi 

populasi, maka akan semakin besar kesalahan generalisasi (diberlakukan 

umum). 

Dalam prakteknya, sangat jarang penelitian yang menerapkan sensus 

dalam upaya pengumpulan datanya karena keterbatasan dalam operasionalnya. 

Sehingga penelitian lebih sering menggunakan teknik sampling. 

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah Stratified 

Random Sampling, yang menurut Maholtra (2005:379) menyatakan bahwa 

stratified random sampling adalah proses dua langkah yang di dalamnya 

populasi dibagi menjadi sub-sub populasi atau strata. Sedangkan menurut Uma 

Sakaran (2006:129) menyatakan bahwa stratified random sampling adalah selain 

penelitian sampel yang pertama-tama membagi populasi kedalam subset yang 
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berarti dan tidak tumpang tindih, kemudian secara acak memilih subjek dari tiap 

subset. 

Teknik ini digunakan peneliti karena meskipun tamu yang berkunjung 

merupakan tamu yang heterogen yang terdiri dari Free Individual Traveler, Travel 

Agent, dan Walk In Guest / Non-Corporate. Maka untuk sampel yang akan diteliti 

diambil dari jumlah populasi tamu hotel individual dan family saja sejumlah 

11.148. 

Asep Hermawan (2005:151) mengemukakan bahwa “Stratified Random 

Sampling merupakan metode penarikan sampel berstrata yang dalam hal ini 

subsampel acak sederhana ditarik dari setiap strata yang kurang lebih sama 

dalam beberapa karakteristik.  

Menentukan ukuran sampel atau n yaitu sebanyak 100 responden. 

Berdasarkan teknik stratified random sampling atau pemilihan sampel secara 

acak sederhana karena populasi dalam penelitian dianggap homogen. 

Pemilihan sampel secara acak sederhana adalah proses pemilihan sampel 

dalam cara tertentu yang didalamnya semua elemen dalam populasi didefinisikan 

mempunyai kesempatan yang sama, bebas dan seimbang dipilih menjadi 

sampel. Ini berarti sampel acak sederhana adalah sejumlah elemen sampel yang 

secara random dipilih dari elemen-elemen populasi yang ada terdaftar. 

Sampel yang didapatkan harus representatif (mewakili), untuk itu perlu 

dilakukan langkah-langkah yang sistematis untuk mendapatkan sampel yang 

representatif. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu tamu individual 

yang menginap di Anggrek Shopping Hotel Bandung, yang dikelompokkan 

menjadi 3, yaitu FIT (Free Individuals Traveller), WIG (Walk In Guest), dan Travel 
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Agent. Adapun jumlah sampel yang akan diambil dari masing-masing kategori 

akan ditentukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : 

1. FIT (Free Individuals Traveller) 

n1 = 








100

148.11

5.647
x  = (50,6) / 51 responden 

2. WIG (Walk In Guest) 

n2 = 








100

148.11

1.783
x  = (15,99) / 16 responden 

3. Travel Agent 

n3 = 








100

148.11

3.718
x  = (33,35) / 33 responden 

 Menurut hasil perhitungan dari kelompok tamu individual yang menginap 

di Anggrek Shopping Hotel Bandung pada tahun 2011, maka jumlah n terdiri dari 

FIT (Free Individual Traveller) sebanyak 51 responden, WIG (Walk In Guest) 

sebanyak 16 responden, dan Travel Agent sebanyak 33 responden sehingga 

jumlah keseluruhan responden / sampel dalam penelitian ini adalah 100 

responden. 

 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan untuk 

keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan 

adalah : 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 
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Mengadakan penelitian dengan membaca literatur maupun sumber-

sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Studi 

kepustakaan disini juga merupakan usaha pengumpulan informasi yang 

berhubungan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah 

variabel yang diteliti, yang terdiri dari product mix pricing strategy dan 

keputusan menginap. 

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Penelitian yang dilakukan pengamatan secara langsung terharap objek 

penelitian yang diteliti dengan instrumen-instrumen sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Sebagai teknik komunikasi langsung dengan pihak Anggrek Shopping 

Hotel Bandung. Wawancara ini dilakukan kepada pihak manajemen 

Anggrek Shopping Hotel Bandung untuk memperoleh data mengenai 

profil perusahaan pelanggan sasaran, program pemasaran khususnya 

pelaksanaan program product mix pricing strategy. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan dengan meninjau serta melakukan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu Anggrek Shopping Hotel 

Bandung, khususnya mengenai aktivitas pelaksanaan program product 

mix pricing strategy. 

c. Kuesioner/angket 

Merupakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran seperangkat 

daftar pertanyaan tertulis. Kuesioner berisi pertanyaan dan pernyataan 

mengenai karakteristik responden, pengalaman responden Anggrek 

Shopping Hotel Bandung, pelaksanaan program product mix pricing 
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strategy serta keputusan menginap. Kuesioner ditujukan kepada tamu 

individu yang menginap di Anggrek Shopping Hotel Bandung. 

TABEL 3.4 
TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN SUMBER DATA 

No Teknik 
Pengumpulan Data 

Sumber Data 

1. Wawancara Pihak manajemen Anggrek Shopping Hotel 
Bandung 

2. Observasi Aktivitas dalam pelaksanaan program product 
mix pricing strategy dan keputusan untuk 
menginap 

3. Kuesioner Tamu yang menginap di Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 

4. Studi Literatur Product mix pricing strategy dan keputusan 
menginap yang diasumsikan sebagai 
keputusan menginap 

       Sumber : Diadaptasi dari berbagai sumber 
 
 

3.2.6  Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Setelah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner terkumpul, 

yang selanjutnya adalah mengolah dan menafsirkan data, sehingga hasil 

tersebut dapat dilihat apakah antara variabel product mix pricing strategy (X) ada 

pengaruhnya atau tidak terhadap variabel keputusan menginap (Y). Sebelum 

melakukan analisis data, dan juga untuk menguji layak atau tidaknya kuesioner 

yang disebarkan kepada responden, terlebih dahulu dilakukan Uji Validitas dan 

Uji Reliabilitas untuk melihat tingkat kebenaran serta kualitas data. 

 

3.2.6.1  Pengujian Validitas 

Pengujian validitas instrumen dilakukan untuk menjamin bahwa terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang berarti 

memiliki validitas. 
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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. 

Pengujian validitas dapat menggunakan rumus korelasi sederhana atau 

sering kali disebut sebagai korelasi Pearson, dimana teknik korelasi ini masuk 

kategori statistik parametrik sehingga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, 

diantaranya : 

a. Data berskala interval atau rasio 

b. Sebaran data mengikuti distribusi kurva normal 

c. Teknik sampling sebaiknya probability sampling 

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas menggunakan nilai korelasi 

antara data pada masing-masing pertanyaan 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 

teknik korelasi product moment sekurang-kurangnya merupakan data interval. 

Maka data dalam penelitian ini perlu untuk ditransformasi menjadi skala interval 

dengan menggunakan Method of Succesive Interval (MSI). Teknik korelasi 

menggunakan pearson product moment. Untuk proses perhitungan dibantu 

dengan software SPSS 17 for windows. Adapun rumus Korelasi Product Moment 

yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut : 
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r  = 
  

        

 





2222 YYNXXN

YXXYN
 

(Husein Umar, 2010:190) 

Keterangan : 

r = koefisien validitas item yang dicari   

X = skor yang diperoleh subjek dalam setiap item 

Y = skor total yang diperoleh subjek dari seluruh item 

∑X = jumlah skor dalam distribusi X yang berskala ordinal 

∑Y = jumlah skor dalam distribusi Y yang berskala ordinal 

∑X2 = jumlah kuadrat masing-masing skor X 

∑Y2 = jumlah kuadrat masing-masing Y 

n = banyaknya responden 

Hubungan antara 2 variabel ada yang positif dan ada juga yang negatif. 

Hubungan X dan Y dikatakan positif apabila kenaikan (penurunan) X pada 

umumnya diikuti oleh kenaikan (penurunan) Y. Sebaliknya dikatakan negatif 

apabila kenaikan (penurunan) Y. 

Kuat atau tidaknya hubungan X dan Y apabila dinyatakan dengan fungsi 

linier (paling tidak mendekati), diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien 

korelasi. Nilai koefisien korelasi ini paling sedikit -1 dan paling benar adalah 1. 

Jadi jika r = koefisien korelasi maka r = koefisien korelasi maka r dapat 

dirumuskan -1 ≤ rs + 1. 

Artinya: 

a. Jika r = 1 atau mendekati, hubungan X dan Y sangat kuat, sempurna dan 

positif 
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b. Jika r = -1 atau mendekati, hubungan X dan Y sangat kuat, sempurna dan 

negatif 

c. Jika r = 0 maka X dan Y tidak mempunyai hubungan. 

Dalam mengadakan interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi 

menurut Suharsimi Arikunto (2009:164), dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut : 

TABEL 3.5 
INTERPRETASI NILAI r 

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 (2010:184) 

Sedangkan pengujian keberartian koefisien korelasi (t) dilakukan dengan 

taraf signifikansi 10%. Kriteria pengambilan keputusan : 

r Hitung ≥ r Tabel, maka instrumen valid 

r Hitung < r Tabel, maka instrumen tidak valid 

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah validitas dari variabel product 

mix pricing strategy yang terdiri dari product line pricing, optional product pricing, 

dan product bundle pricing sebagai instrumen variabel X dan keputusan 

menginap sebagai instrumen variabel Y. 

1. Nilai r dibandingkan dengan nilai rTabel dengan dk= n-2 dan taraf signifikan α = 

0,1 (10%) 

2. Item pertanyaan yang diteliti dikatakan valid, jika rhitung ≥ rTabel, atau taraf 

signifikansi kurang dari α = 0,1 

3. Item pertanyaan yang diteliti dinyatakan tidak valid, jika rhitung< rTabel, atau taraf 

signifikansi lebih dari α = 0,1 
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4. Berdasarkan jumlah angket yang diuji sebanyak 30 responden dengan tingkat 

signifikansi 10% dengan derajat kebebasan (dk) n-2 (30-2=28), maka didapat 

nilai r Tabel sebesar 0,306. 

Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 17 for 

windows yang menunjukkan item-item pertanyaan dalam kuesioner. 

TABEL 3.6 
HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN DENGAN TTabel 0,306 

No. Pertanyaan r Hitung r Tabel Keterangan 

PRODUCT MIX PRICING STRATEGY 

Product Line Pricing 

1. Harga kamar Anggrek Shopping Hotel 

Bandung 
0,694 0,306 Valid 

2. Perbandingan harga kamar Anggrek 
Shopping Hotel dengan pesaing 

0,548 0,306 Valid 

3. Kesesuaian harga kamar Anggrek Shopping 
Hotel Bandung dengan kualitasnya 

-0,104 0,306 Tidak Valid 

Optional Product Pricing 

4. Harga makanan dan minuman yang dijual di 

restoran Angrek ShoppingHotel Bandung 
0,832 0,306 Valid 

5. Harga laundry yang dijual di Anggrek 
Shopping Hotel Bandung 

0,840 0,306 Valid 

6. Harga outgoing call yang ditawarkan oleh 
Anggrek Shopping Hotel Bandung 

0,814 0,306 Valid 

7. Harga fasilitas bussiness center yang 
ditawarkan oleh Anggrek Shopping Hotel 
Bandung 

0,786 0,306 Valid 

Product Bundle Pricing 

8. Harga paket produk yang ditawarkan oleh 
Anggrek Shopping Hotel Bandung 

0,577 0,306 Valid 

9. Keragaman harga paket produk yang 
ditawarkan di Anggrek Shopping Hotel 

Bandung 

0,416 0,306 Valid 

Dilanjutkan 
Lanjutan Tabel 3.6 

No. Pertanyaan r Hitung r Tabel Keterangan 

KEPUTUSAN MENGINAP 

Pemilihan Produk dan Jasa 

1. Produk dan jasa yang ditawarkan di 
Shopping Hotel di Kota Bandung 

0,487 0,306 Valid 

2. Keunggulan dari Shopping Hotel 0,648 0,306 Valid 

Pemilihan Merek (Brand) 

3. Keunggulan dari Anggrek Shopping Hotel 

Bandung 
0,644 0,306 Valid 

4. Citra dari merek Anggrek Shopping Hotel 
Bandung 

0,361 0,306 Valid 

Pemilihan Penyalur (distributor) 

5. Keragaman saluran pemesanan kamar 
(reservasi) 

0,387 0,306 Valid 

6. Kemudahan dalam melakukan pemesanan 
kamar 

0,428 0,306 Valid 
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7. Kestrategisan lokasi Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 

0,683 0,306 Valid 

8. Aksesibilitas terhadap lokasi Anggrek 
Shopping Hotel Bandung 

0,644 0,306 Valid 

Penentuan Waktu Menginap 

9. Menginap saat hari biasa (weekday) 0,538 0,306 Valid 

10. Menginap saat akhir pekan (weekend) 0,657 0,306 Valid 

11. Menginap saat libur hari besar nasional 0,209 0,306 Tidak Valid 

12. Menginap berdasarkan kebutuhan 0,367 0,306 Valid 

Jumlah Pembelian (Jumlah Pemesanan Kamar) 

13. Frekuensi menginap di Anggrek Shopping 
Hotel Bandung 

0,714 0,306 Valid 

14. Lama menginap di Anggrek Shopping Hotel 
Bandung 

0,185 0,306 Tidak Valid 

Metode Pembayaran 

15. Keberagaman metode pembayaran di 
Anggrek Shopping Hotel Bandung 

0,398 0,306 Valid 

16. Kemudahan melakukan pembayaran di 
Anggrek Shopping Hotel Bandung 

0,478 0,306 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data, 2012. 

 

3.2.6.2 Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran untuk menemukan apakah suatu 

instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data, 

karena instrumen tersebut sudah baik. Yang dimaksud dengan reliabilitas adalah 

menunjukan suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah 

baik. Reliabilitas menunjukan tingkat keterandalan sesuatu (Suharsimi Arikunto, 

2009:247). 

Pada penelitian ini reliabilitas dicari dengan menggunakan rumus alpha 

atau cronbach’s alpha (α) dikarenakan instrumen pertanyaan kuesioner yang 

dipakai merupakan rentangan antara beberapa nilai dalam hal ini menggunakan 

skala likert 1 sampai dengan 5. 

Rumus alpha atau cronbach’s alpha (α) sebagai berikut : 

 

(Husein Umar, 2010:170) 
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Dimana : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyak butir pertanyaan 

 = varian total 

 = jumlah varian butir tiap pertanyaan 

Jumlah varian butir tiap pertanyaan dapat dicari dengan cara mencari nilai 

varian tiap butir yang kemudian dijumlahkan  ( ) sebagai berikut : 

 

Dimana : 

n = jumlah sampel 

 = nilai varian 

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

 Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika koefisien internal seluruh item rhitung ≥ rTabel dengan tingkat kesalahan 

10% maka item pertanyaan dikatakan reliabel. 

2. Jika koefisien internal seluruh item rhitung < rTabel dengan tingkat kesalahan 

10% maka item pertanyaan dikatakan tidak reliabel. 

3. Untuk mengadakan interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi 

menurut Arikunto (2009:164) dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut : 

TABEL 3.7 
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 
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Antara 0,100 sampai dengan 0,00 Sangat tidak tinggi 
Sumber : Arikunto (2009:164) 

 Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan terhadap 30 responden dengan 

tingkat signifikansi 10% dan derajat kebebasan (dk) n-2 (30-2=28) dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 17 for windows, diketahui bahwa semua variabel 

reliabel, hal ini dikarenakan Cα masing-masing variabel lebih besar dibandingkan 

dengan koefisien alpha cronbach yang bernilai 0,700, berikut Tabel uji reliabilitas 

instrumen penelitian: 

TABEL 3.8 
HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN  

DENGAN Cα MINIMAL 0,700 
No 

Variabel 
Variabel Cα hitung Cα minimal Keterangan 

1. Product Mix Pricing Strategy 0,795 0,700 Reliabel 

2. Keputusan Menginap 0,755 0,700 Reliabel 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012. 

 

Berdasarkan Tabel di atas,variabel yang memiliki nilai tertinggi adalah Product 

Mix Pricing Strategy dengan nilai Cα hitung sebesar 0,795, sedangkan variabel 

keputusan menginap memiliki nilai Cα hitung sebesar 0,755. 

3.2.7 Rancangan Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengukur, mengelola 

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 jawaban masalah yang diajukan. 
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Jenis data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data ordinal. Dimana 

sejalan dengan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program 

product mix pricing strategy untuk meningkatkan keputusan menginap tamu di 

Anggrek Shopping Hotel Bandung dengan bantuan statistik untuk mengolah data 

yang terkumpul dari sejumlah kuesioner yang akan disebarkan. 

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Kuesioner disusun oleh peneliti berdasarkan variabel yang terdapat dalam 

penelitian, yang memberikan keterangan dan data mengenai product mix pricing 

strategy yang mempengaruhi keputusan menginap tamu di Anggrek Shopping 

Hotel Bandung. Adapun yang menjadi variabel bebas atau variabel X adalah 

product mix pricing strategy yang memiliki tiga sub variabel yaitu product line 

pricing, optional product pricing, dan product bundle pricing. Variabel yang 

merupakan variabel terikat atau variabel (Y) adalah keputusan menginap. 

Sehingga penelitian ini akan meneliti pengaruh product mix pricing strategy (X) 

terhadap keputusan menginap (Y). Kegiatan analisis data dalam penelitian 

dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Menyusun Data 

Mengecek nama dan kelengkapan identitas responden, serta 

mengecek kelengkapan data yang diisi oleh responden. Untuk 

mengetahui karakteristik responden digunakan rumus presentase 

sebagai berikut : 

% =  
N

n
X 100 

 ............ 

Dimana : 
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n   = nilai yang diperoleh 

N   = jumlah seluruh nilai 

100   = konstanta 

2. Menyeleksi data untuk memeriksa kesempurnaan dan kebenaran data 

yang terkumpul. 

3. Tabulasi Data 

Tabulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Memberikan skor pada setiap item. 

b. Menjumlahkan skor pada setiap item. 

c. Menyusun ranking skor pada setiap variabel penelitian. 

4. Menganalisis data dan menafsirkan hasil perhitungan berdasarkan 

angka-angka yang diperoleh dari perhitungan statistik. 

 

3.2.7.1  Rancangan Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Pada penelitian ini, digunakan dua jenis analisis, yaitu analisis deskriptif 

khususnya bagi variabel yang bersifat kualitatif dan analisis kuantitatif berupa 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Analisis deskriptif 

digunakan untuk melihat faktor penyebab, sedangkan analisis kuantitatif 

menitikberatkan dalam pengungkapan perilaku variabel penelitian. Dengan 

menggunakan kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh 

generalisasasi yang bersifat komprehensif. Analisis deskriptif digunakan untuk 

melihat faktor penyebab yang dalam penelitian ini analisis deskriptif yang 

digunakan antara lain : 
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1.   Analisis deskriptif tentang product mix pricing strategy yang terdiri dari 

product line pricing, optional product pricing,dan  product bundle pricing 

pada Anggrek Shopping Hotel Bandung. 

2.   Analisis deskriptif tentang keputusan menginap yang terdiri dari 

pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan penyalur, jumlah 

pembelian, penentuan waktu pembelian (menginap), dan metode 

pembayaran. 

Penentuan skor terbesar (maksimal), skor terkecil (minimal), median, kuartil 

I dan kuartil III dilakukan dengan cara : 

 Skor Maksimal = Skor tertinggi (5) x jumlah item x jumlah responden 

 Skor Minimal   = Skor terendah (1) x jumlah item x jumlah responden 

 Median   = Skor Minimal + Skor Maksimal : 2 

 Kuartil I   = Skor Minimal + Median : 2 

 Kuartil III   = Median + Skor Maksimal : 2 

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

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

dalam penelitian, yaitu memberikan keterangan dan data mengenai pengaruh 

product mix pricing strategy (X) yang memiliki beberapa dimensi, yaitu product 

line pricing (X1.1), optional product pricing (X1.2), dan product bundle pricing (X1.3). 

Objek yang merupakan variabel terkait atau variabel Y adalah keputusan 

menginap yang terdiri dari pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan 

penyalur, jumlah pembelian, penentuan waktu pembelian (menginap), metode 

pembayaran. 
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1. Method of Succesive Interval (MSI) 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinal scale yaitu skala 

yang berbentuk peringkat yang menunjukkan suatu urutan preferensi/penilaian. 

Skala ordinal ini perlu ditransformasi menjadi skala interval dengan 

menggunakan Method Successuve Interval. Langkah-langkah untuk melakukan 

transformasi data tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung frekuensi (f) pada setiap pilihan jawaban berdasarkan hasil 

jawaban responden pada setiap pertanyaan. 

b. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pertanyaan, 

dilakukan perhitungan proporsi (p) setiap pilihan jawaban dengan cara 

membagi frekuensi dengan jumlah responden. 

c. Berdasarkan proporsi tersebut, selanjutnya dilakukan perhitungan 

proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban. 

d. Menentukan nilai batas Z (Tabel normal) untuk setiap pertanyaan dan 

setiap pilihan jawaban. 

e. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban melalui 

persamaan sebagai berikut: 

 (Dencity at Lower Limit) – (Dencity at Upper Limit) 
Scale Value = 

  (Area Below Upper Limit) – (Area Below Lower Limit) 

 

f.     Data penelitian yang telah berskala interval selanjutnya akan 

ditentukan pasangan data variabel independen dengan variabel 

dependen serta akan ditentukan persamaan yang berlaku untuk 

pasangan-pasangan tersebut. 
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2. Teknik Analisis Regresi Linear Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linear berganda (multiple linear regression). Analisis regresi linear berganda 

adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua atau lebih variabel 

hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih. 

Teknik analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linear berganda. Menurut Sugiyono (2011:275), regresi berganda digunakan oleh 

peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor 

prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda 

akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Manfaat dari hasil 

analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya 

variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen 

atau tidak (Sugiyono, 2011:260). 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka variabel yang dianalisis adalah 

variabel independen yaitu product mix pricing strategy yang terdiri dari product 

line pricing, optional product pricing, dan product bundle pricing. Sedangkan 

untuk variabel dependennya adalah keputusan menginap. Untuk bisa membuat 

ramalan melalui regresi, maka data setiap variabel harus tersedia. Berdasarkan 

data tersebut peneliti harus menemukan persamaan regresi berganda melalui 

perhitungan sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan (keputusan 

    menginap) 

Y = a + bX1.1 + bX1.2 + bX1.3 
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a = Harga Y bila X = 0 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka  

    peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan  

    pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka  

    terjadi penurunan. 

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. X1,  

    X2, X3 = variabel penyebab (X1 = product line pricing), (X2 = optional  

    product pricing), dan (X3 = product bundle pricing). 

 Analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independen 

minimal dua atau lebih. Menerjemahkan ke dalam beberapa sub hipotesis yang 

menyatakan pengaruh sub variabel independen yang paling dominan terhadap 

variabel dependen, lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut : 

 

 

 

 

  

 

GAMBAR 3.1 
REGRESI BERGANDA 

 

Keterangan : 

X1.1 = product line pricing 

X1.2 = optional product pricing 

X1.3 = product bundle pricing 

Y = Keputusan Menginap 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

Y 
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 Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan secara simultan dan parsial 

dengan rumus sebagai berikut : 

a. Pengujian Secara Simultan 

Uji secara simultan yaitu uji statistik bagi koefisien regresi yang bersama-

sama mempengaruhi Y, uji ini menggunakan uji F 

)1(

)1(
2

2

Rk

knR
F






 

(Iqbal Hasan, 2009:107) 

Keterangan : 

R = Nilai korelasi 

k = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah subyek (sampel) 

 

b. Pengujian Secara Parsial 

Uji secara parsial yaitu uji statistik bagi koefisien regresi dngan hanya satu 

koefisien regresi yang mempengaruhi Y, uji ini menggunakan uji t. 

,...3,2,1,
1

1
0 
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S

Bb
t

b

i

 

(Iqbal Hasan, 2009:108) 

Menghitung pengaruh variabel lain (ε) 

P R xxxY
y

2

)3.1,2.1,1.1(1
1

 

Teknik analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda. Teknik analisis regresi dilakukan dengan prosedur kerja sebagai 

berikut : 
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1. Uji Asumsi Normalitas 

 Pada analisis regresi data yang dimiliki harus berdistribusi normal. Uji 

normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak. 

2. Uji Asumsi Multikolinearitas 

 Multikolinearitas merupakan adanya hubungan yang mendekati sempurna 

antarvariabel bebas. Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas 

antarvariabel bebas dapat dilihat melalui nilai variance inflation factor (VIF). 

3. Uji Asumsi Hetereoskedastisitas 

 Hetereoskedastisitas merupakan adanya varian variabel dalam model 

yang tidak sama (konstan). 

 

3.2.7.2 Pengujian Hipotesis 

Kriteria pengujian untuk hipotesis yang dilakukan secara simultan adalah 

sebagai berikut : 

Jika thitung ≥ tTabel , maka H0 ditolak dan Hi diterima. 

Ho : Pyx = 0 ; 

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara product mix pricing strategy 

yang terdiri dari product line pricing, optional product pricing dan product 

bundle pricing terhadap keputusan menginap tamu di Anggrek Shopping 

Hotel Bandung. 

Hi : Pyx ≠ 0 ; 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara product mix pricing strategy yang 

terdiri dari product line pricing, optional product pricing dan product bundle 
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pricing terhadap keputusan menginap tamu di Anggrek Shopping Hotel 

Bandung. 

 Kriteria pengujian untuk hipotesis yang dilakukan secara simultan adalah 

sebagai berikut : 

 Jika thitung ≥ tTabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima 

Ho = 0, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara product line pricing 

dengan keputusan menginap tamu di Anggrek Shopping Hotel Bandung. 

Hi ≠ 0, Terdapat pengaruh signifikan antara product line pricing dengan 

keputusan menginap tamu di Anggrek Shopping Hotel Bandung. 

 Jika thitung ≥ tTabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima 

Ho = 0, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara optional product pricing 

dengan keputusan menginap tamu di Anggrek Shopping Hotel Bandung. 

Hi ≠ 0, Terdapat pengaruh signifikan antara optional product pricing dengan 

keputusan menginap tamu di Anggrek Shopping Hotel Bandung. 

Jika thitung ≥ tTabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima 

Ho = 0, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara product bundle pricing 

dengan keputusan menginap tamu di Anggrek Shopping Hotel Bandung. 

Hi ≠ 0, Terdapat pengaruh signifikan antara product bundle pricing dengan 

keputusan menginap tamu di Anggrek Shopping Hotel Bandung. 

 


