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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain dan Lokasi Penelitian 

3.1.1.  Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan langkah penting dalam melakukan 

sebuah penelitian, dimana sebuah penelitian membutuhkan bentuk 

perencanaan agar penelitian tersebut berjalan dengan baik dan sistematis. 

Menurut Nazir (2003, hlm.11) desain penelitian adalah semua proses 

yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan peneitian, mulai 

dari tahap persiapan sampai tahap penyusunan laporan. Sedangkan 

menurut Umar (2005, hlm.54) menyatakan bahwa desain penelitian 

adalah rencana dan struktur penyidikan yang dibuat sedemikian rupa agar 

diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dari 

pernyataan-pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan desain penelitian 

adalah seluruh proses yang dilakukan dalam penelitian dari mulai 

perencanaan, pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan cara 

memilih, mengumpulkan data dan menganalisis data yang dibutuhkan 

sampai akhir penelitian sehingga penulis bisa mendapatkan jawaban atas 

pertanyaan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana 

dikemukakan oleh Sugiyono (2012: 8) merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. Berdasarkan teori tersebut, 

penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari 

sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang 

digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan dari faktor atribut 

hotel syariah di Kota Bandung. 
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3.1.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dengan judul “Analisis Faktor Atribut Hotel 

Syariah Dalam Keputusan Menginap Wisatawan Muslim di Kota 

Bandung” ini dilakukan di Kota Bandung, dengan objek penilaian yaitu 

pada hotel syariah yang berada di Kota Bandung, seperti Cinnamon 

Boutique Hotel Syariah, Daarul Jannah Cottage, Lingga Hotel, Orange 

Home’s Syariah, Narapati Indah Syariah Hotel and Convention, Noor 

Hotel, dan Ruby Hotel Syariah. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2002:32). Yang dijadikan populasi dalam 

penelitian ini adalah  wisatawan muslim di Indonesia. 

 Menurut sensus penduduk tahun 2010 yang diakses dari 

www.bps.go.id jumlah populasi wisatawan muslim di Indonesia 

berjumlah 207.176.162 jiwa. Maka populasi dalam penelitian ini adalah 

berjumlah 207.176.162 jiwa wisatawan muslim di Indonesia. 

 

3.2.2.  Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2002:62).Pada metode 

penelitian kuantitatif, sampel dinamakan narasumber atau partisipan dan 

juga informan. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Segala sesuatu 

yang dipelajari dari sampel akan diberlakukan untuk populasi. Maka dari 

itu, sampel yang akan diambil dari populasi harus betul-netul 

representative atau mewakili (Sugiyono, 2004:56).  

Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel wisatawan 

muslim di Indonesia yang pernah menginap di Hotel Syariah di Kota 

Bandung. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

jenis non probability sampling, jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. 

Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama 

untuk bisa dipilih menjadi sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi 

http://www.bps.go.id/
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sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena factor lain yang 

sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. 

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Random 

Sampling, menurut Sugiyono (2001:57) teknik random sampling adalah 

teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam 

penelitian ini penelitian mencari siapapun responden yang pernah 

menginap disalah satu hotel syariah dikota bandung, kemudian meminta 

responden tersebut untuk menyebarkan kuesioner kepada teman atau 

rekannya yang memang pernah menginap di salah satu hotel syariah di 

kota bandung juga. Begitu seterusnya sampai responden memenuhi dalam 

penelitian ini. 

Untuk menentukan jumla h populasi yang akan dijadikan 

sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al., 1960:182), 

sebagai berikut: 

   
Dimana : 

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas 

toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan 

persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel 

menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian dengan batas kesalahan 

5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Penelitian dengan batas 

kesalahan 2% memiliki tingkat akurasi 98%. Dengan jumlah populasi 

yang sama, semakin kecil toleransi kesalahan, semakin besar jumlah 

sampel yang dibutuhkan. 

 

Sehingga: Jumlah populasi wisatawan muslim di Indonesia berjumlah 

207.176.162 jiwa, dan akan dilakukan survei dengan mengambil sampel 

dengan batas toleransi kesalahan 7%. Peneliti menggunakan batas 

toleransi kesalahan sebesar 7 % adalah karena semakin kecil batas 

toleransi kesalahan maka semakin akurat sampel menggambarkan 

populasi dalam penelitian. 

http://3.bp.blogspot.com/-sezFeIm7uys/VDp_XgaK4tI/AAAAAAAAAV0/gbPiYdiTaz0/s1600/Rumus+Slovin.png
http://3.bp.blogspot.com/-sezFeIm7uys/VDp_XgaK4tI/AAAAAAAAAV0/gbPiYdiTaz0/s1600/Rumus+Slovin.png
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Dengan menggunakan rumus Slovin: 

n = N / ( 1 + N e² ) = 207.176.162  / (1 + 207.176.162 x 0,07²) 

= 204.081.631  204. 

Dengan demikian, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 204 wisatawan 

muslim. Dari 204 responden akan di bagi menjadi 29 responden untuk 

masing-masing hotel syariah di bandung yang peneliti sepakati ada 7 

hotel syariah, namun ada satu hotel yang berjumlah 30 responden. 

Selain  itu Peneliti membatasi jumlah responden sebanyak 204 

orang dalam waktu 1 bulan dari tanggal 5 April 2018 hingga 4 Mei 2018. 

Apabila jumlah responden telah mencapai 204 orang atau selama satu 

bulan atau kurang dari satu bulan sudah terpenuhi data yang dibutuhkan 

dari sampel, maka peneliti akan melanjutkan penelitian pada tahapan 

berikutnya. Namun apabila dalam waktu satu bulan itu responden masih 

belum mencukupi, pencarian responden akan terus dilakukan sampai 

mencapai 204 responden. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka berikut langkah-

langkah yang dilakukan, yaitu: 

3.3.1. Mengumpulkan Berbagai Literatur 

Sebelum mengumpulkan data kuesioner, hal pertama yang 

dilakukan adalah mencari literatur dari berbagai sumber buku dan internet 

yang berkaitan dengan semua aspek atau variabel yang berhubungan dan 

berguna untuk penelitian. 

Pencarian literatur yang bersumber dari internet dapat 

menggunakan google schoolar dengan kata kunci “Sharia Hotel 

Attributes”. Kemudian akan muncul literature yang berkaitan dengan 

hotel Syariah, dari berbagai lokasi penelitian dan responden. Dari 

beberapa literatur yang ada, pencarian dapat dipermudah dengan mencari 

atribut hotel konvensional, kemudian dikaitkan dengan Syariah. Sehingga 

dengan demikian didapat beberapa item yang menjadi atribut hotel 

Syariah dari menyeleksi atribut-atribut dari hotel konvensional. 

3.3.2. Membuat Kuesioner 

Setelah mengumpulkan beberapa literatur yang terkait dengan 

konsep faktor atribut hotel syariah, kemudian dibuatlah 36 sub variabel 

dengan berbagai konsep yang telah didapatkan dari literatur sebelumnya.  
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Sugiyono (2015: 142) mengemukakan bahwa kuesioner adalah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Kuesioner disebar kepada wisatawan muslim yang pernah 

menginap di hotel Syariah di Kota Bandung, untuk mengisi beberapa 

pernyataan dan pertanyaan yang dibuat. Kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis kuesioner langsung yang tertutup karena 

responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang 

dianggap benar atau sesuai. 

 

3.3.3. Izin Penelitian 

Setelah dilakukan bimbingan mengenai kuisioner dan cara 

penyebarannya akhirnya pada tanggal 4 April 2018 penelitian ini disetujui 

oleh pihak akademik. 

 

3.3.4. Menyebar Kuesioner 

Setelah izin didapatkan dan kuesioner sudah selesai dibuat, kuesioner 

disebar kepada 204 responden yang sesuai kriteria. Pengisian kuesioner 

dilakukan melalui internet yaitu google form dan disebar kepada beberapa 

dosen di UPI. Penulis juga mencatat nama-nama teman penulis dari tiap-

tiap jurusan dan fakultas di Universitas Pendidikan Indonesia serta dari 

universitas lainnya, untuk menanyakan apakah pernah menginap di hotel 

Syariah yang berada di Kota bandung dan kemudian menyebarkannya. 

 

3.3.5. Menganalisis Data Kuesioner yang Sudah Diisi 

Jika data kuesioner sudah selesai diisi semua dan kuota responden telah 

terpenuhi, langkah terakhir yang dilakukan adalah menganalisis. Data 

yang sudah diisi kemudian dianalisis menggunakan analisis faktor dengan 

bantuan  SPSS 23. 

 

3.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada 

karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan 

atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata 

yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang 

dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain, maka dapat 

disimpulkan bahwa definisi operasional harus bisa diukur dan spesifikasi 

serta dapat dipahami oleh orang lain. 
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Definisi operasional dari judul penelitian “Analisis Faktor Atribut 

Hotel Syariah Dalam Keputusan Menginap Wisatawan Muslim di 

Kota Bandung” adalah sebagai berikut : 

Analisis Faktor merupakan adalah terdiri dari dua suku kata yang 

berbeda. Menurut KBBI, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, 

duduk perkaranya, dan sebagainya). Sedangkan Faktor adalah (Keadaan, 

peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. 

Atribut Hotel Syariah adalah terdiri dari 3 suku kata yang berbeda. 

Menurut KBBI atribut adalah tanda kelengkapan, lambang, atau sifat 

yang menjadi ciri khas. Dalam hal ini atribut / unsur-unsur yang terdapat 

atau yang ada dalam hotel syariah. 

 

3.5 Operasional Variabel 

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2010 : 58) adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah faktor-

faktor atribut hotel syariah di kota bandung. 

Di dalam penelitian ini tidak ada variabel bebas dan terikat karena 

menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan analisis faktor 

yang termasuk pada Independence Technique. 

Berikut ini diuraikan variabel operasional yang menjadi factor atribut 

hotel Syariah di kota bandung. Faktor-faktor ini di dapat dari gabungan 

teori beberapa ahli tentang atribut hotel secara umum, kemudian dikaitkan 

dengan syariah. Untuk lebih jelasnya variabel operasional akan dijelaskan 

pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

 

Operasionalisasi Variabel 

Atribut Ukuran Skala No. Item 

 

Area Restoran 

Bersih 

 

Tingkat Kebersihan 

Restoran 

 

Ordinal 

 

1 

Restoran 

menyediakan 

tempat duduk 

terpisah sesuai 

Tingkat kesesuaian 

penyediaan tempat duduk 

untuk pria dan wanita. 

Ordinal 2 
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jenis kelamin 

tamu 

Menu makanan 

dan minuman di 

restoran terjamin 

kehalalannya 

Tingkat sertifikasi halal 

makanan dan minuman di 

Restoran 

Ordinal 3 

Café 

menyediakan 

beragam variasi 

minuman non 

alcohol 

Tingkat ketersediaan 

variasi minuman no 

alcohol di Cafe 

Ordinal 4 

Tempat Refleksi / 

Spa berada 

didalam ruangan 

terpisah antara 

pria dan wanita.  

Tingkat kesesuaian 

ruangan spa untuk pria dan 

wanita terpisah 

Ordinal 5 

Dekorasi lobby 

bernuansa islami 

Tingkat intensitas 

keislamian dekorasi yang 

terapkan di Lobby 

Ordinal 6 

Mushola disetiap 

lantai bersih 

Tingkat kebersihan di 

Mushola 

Ordinal 7 

Pengingat shalat 

disetiap kamar 

berfungsi baik 

Tingkat seberapa berfungsi 

alarm pengingat shalat di 

setiap kamar 

Ordinal 8 

Seluruh karyawan 

hotel 

menggunakan 

uniform syar’I / 

tertutup sopan 

Tingkat kesopanan  

 uniform yang digunakan 

seluruh karyawan 

Ordinal 9 

Music / 

backsound yang 

diputarkan diarea 

lobby bernuansa 

islami 

Tingkat intensitas 

pemutaran music islami 

diarea lobby 

Ordinal 10 

Karyawan 

menggunakan 

greeting islami 

yang baik 

Tingkat intensitas greeting 

yang digunakan oleh 

karyawan untuk 

menyambut tamu 

Ordinal 11 
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Karyawan pada 

Front Office 

melakukan 

pelayanan 24 jam 

dengan sigap 

Tingkat kesigapan 

karyawan di Front Office 

dalam melayani tamu 

Ordinal 12 

Karyawan 

memberikan 

informasi dengan 

jelas, larangan 

menginap tamu 

yang bukan 

muhrim 

Tingkat selektifitas yang 

dilakukan karyawan 

kepada tamu yang akan 

menginap 

Ordinal 13 

Layanan room 

service efisien 

Tingkat efisiensi layanan 

pada room service 

Ordinal 14 

System reservasi 

dapat diandalkan 

Tingkat keandalan sistem 

reservasi 

Ordinal 15 

Layanan wake up 

call dapat 

diandalkan 

Tingkat keandalan layanan 

wake up call 

Ordinal 16 

Kamar 

menyediakan alat 

shalat yang bersih 

Tingkat kebersihan alat 

shalat disetiap kamar 

Ordinal 17 

Fasilitas didalam 

kamar lengkap 

Tingkat kelengkapan 

fasilitas didalam kamar 

Ordinal 18 

Petunjuk arah 

kiblat shalat 

disetiap kamar 

jelas 

Tingkat kejelasan petunjuk 

arah kiblat shalat disetiap 

kamar 

Ordinal 19 

Kecepatan data 

transfer wifi 

disetiap kamar 

baik 

Tingkat kecepatan data 

wifi disetiap kamar 

Ordinal 20 

Peralatan untuk 

bersuci (Wudhu) 

dikamar mandi 

efisien 

Tingkat kemudahan tamu 

dalam bersuci di kamar 

mandi dengan air di urinior 

dan kloset 

Ordinal 21 
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Alat mandi 

disetiap kamar 

lengkap 

Tingkat kelengkapan alat 

mandi di kamar mandi 

Ordinal 22 

Harga makanan 

dan minuman 

sesuai dengan 

kualitas 

Tingkat kesesuaian harga 

makanan dengan 

kualitasnya 

Ordinal 23 

Harga kamar 

sesuai dengan 

fasilitas yang 

didapat 

Tingkat kesesuaian harga 

kamar dengan kualitasnya 

Ordinal 24 

Promo / discount 

pada semua 

product sesuai 

keinginan tamu 

Tingkat kesesuaian diskon 

dengan keinginan 

konsumen / tamu 

Ordinal 25 

Layanan bebas 

parkir 

Tingkat kualitas fasilitas di 

area parker tanpa pungutan 

biaya 

Ordinal 26 

Sarapan yang 

disediakan sesuai 

selera 

Tingkat kesesuaian cita 

rasa sarapan dengan selera 

tamu 

Ordinal 27 

Kamar hotel 

bersih 

Tingkat kebersihan kamar 

hotel 

Ordinal 28 

Ukuran kamar 

sesuai dengan 

spesifikasi yang 

ditawarkan 

Tingkat kesesuaian ukuran 

kamar dengan 

spesifikasinya 

Ordinal 29 

Kamar terasa 

tenang 

Tingkat ketenangan kamar Ordinal 30 

Dekorasi kamar 

estetik 

Tingkat keunikan dekorasi 

pada kamar 

Ordinal 31 

Akses menuju 

kamar mudah 

ditemui 

Tingkat kemudahan 

informasi papan petunjuk 

arah menuju kamar 

Ordinal 32 

Lingkungan hotel 

aman 

Tingkat keamanan 

lingkungan hotel 

Ordinal 33 
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Lokasi hotel dekat 

dengan airport / 

gateway 

Tingkat kestrategisan 

lokasi hotel dengan airport 

/ gateway (toll, stasiun) 

Ordinal 34 

Lokasi hotel dekat 

dengan pusat 

perbelanjaan 

Tingkat kestrategisan 

lokasi hotel dengan pusat 

perbelanjaan 

Ordinal 35 

Lokasi hotel dekat 

dengan pusat 

hiburan 

Tingkat kestrategisan 

lokasi hotel dengan pusat 

hiburan 

Ordinal 36 

Sumber : Hasil Olahan  Peneliti 2018 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2002) Instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati.Pengumpulan data dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang 

sudah ditentukan sebelumnya. Instrumen data yang digunakan dalam 

penelitian ini agar sesuai dan relevan dengan yang diharapkan dan sesuai 

dengan objek penelitian, sebagaimana berikut: 

 

 

3.6.1. Kuesioner 

Kuisioner adalah daftar pertanyaan yang akan diajukan pada 

responden untuk diisi sendiri oleh responden. Sedangkan skala 

pengukuran yang akan dipakai adalah skala Likert yang merupakan alat 

untuk mengukur sikap dari keadaan yang sangat positif ke jenjang yang 

sangat negatif sehingga akan menunjukkan sejauh mana tingkat 

persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diajukan oleh 

peneliti (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000, hlm 94). Dalam hal ini, 

kuesioner disebar kepada wisatawan muslim yang pernah menginap di 

Hotel Syariah di Kota Bandung, untuk mengetahui factor apa saja yang 

menjadi atribut hotel Syariah di kota bandung. 

Skala yang digunakan adalah skala ordinal, dengan 

menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Sudaryono 

(2014:90) meyebutkan bahwa skal ordinal adalah skala yang didasarkan 

pada ranking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang 

yang terendah atau sebaliknya. Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

kejadian atau gejala sosial (Sudaryono 2014:93). 
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Dalam penelitian gejala sosial telah ditetapkan secara spesifik 

oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan lagi menjadi sub variabel 

yang kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat 

diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat menjadi titik 

tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban 

dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang 

diungkapkan dengan kata-kata seperti yang dijelaskan pada tabel 3.2 

tentang tolak ukur skala likert. 

 

Tabel 3.2 

Tolak Ukur Skala Likert 

No. Pernyataan Tolak ukur 

1. Sangat Setuju 5 

2. Setuju 4 

3. Netral 3 

4. Tidak Setuju 2 

5. Sangat Tidak Setuju 1 

    Sumber: Pengolahan data Peneliti, 2018 

 

Hasil dari pengisian kuesioner oleh wisatawan diolah 

untuk mendapatkan hasil presentase. Tahap-tahap 

pengolahan data kuesioner adalah: 

 Pengklasifikasian pertanyaan dalam kuesioner 

 Penghitungan Data 

 Tabulasi, memasukkan data hasil kuesioner dalam 

bentuk tabel 

 Menganalisis hasil kuesioner dengan bantuan 

SPSS 23.0 for windows 

 

3.6.2. Software SPSS 23.0 

SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan 

analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada 

lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-

kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami cara 
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pengoperasiannya. SPSS itu sendiri singkatan dari Statistical Package for 

the Social Sciences atau dalam bahasa Indonesianya diartikan Paket 

Statistik untuk Ilmu Sosial. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

Software SPSS versi 23.0. 

 

3.7 Uji Pengembangan Instrumen 

Penelitian yang dilaksanakan adalah untuk menganalisis faktor apa 

saja yang menjadi atribut hotel Syariah dan factor apa yang paling 

mendominasi, maka instrument yang digunakan adalah kuesioner. 

Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diisi oleh 

wisatawan muslim yang pernah menginap di hotel syariah di kota 

bandung. Setelah data terkumpul, kemudian akan diolah menggunakan 

Microsoft Office Excel dan Software SPSS 23.0. Dalam penelitian ini, 

peneliti menyebar kuesioner secara langsung dan secara online via 

Google Form. Responden menilai faktor-faktor yang telah disusun dalam 

operasional variabel sebanyak 36  item. 

Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai analisis faktor 

atribut hotel syariah dalam keputusan menginap wisatawan muslim di 

kota bandung, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap 30 responden 

untuk menguji layak tidaknya data untuk diteliti lebih lanjut, yaitu dengan 

uji validitas dan uji realibilitas. 

Berikut adalah uji validitas dan uji realibilitas dalam pengembangan 

instrumen penelitian ini: 

 

3.7.1. Uji Validitas 

Validitas Instrument yakni pengujian terhadap instrument 

tersebut agar layak sebagai alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data yang valid. Sugiyono (2015) mengungkapkan bahwa instrument 

yang valid tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Berikut merupakan rumus untuk menentukan validitas 

instrument dengan teknik product moment : 

 

𝑟
𝑥𝑦=

𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√(𝑁∑𝑥2−((∑𝑥2))(𝑁∑𝑦2−(∑𝑦2))

 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi suatu butir atau item 

XY = jumlah perkalian item dengan total item 
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N = banyaknya responden (sampel) dari 

variabel x, y, dan     hasil kuesioner 

 X = jumlah skor untuk indikator x 

 Y = jumlah skor untuk indikator y 

 

Uji coba instrumen penelitian ini dilakukan terhadap 30 

responden, dimana r hitung dibandingkan dengan r tabel dimana df 

(degree of freedom) = n-2 dengan alpha 5 % atau 0,005. Pertanyaan 

dianggap valid jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , dan dinyatakan tidak valid jika 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
. Uji validitas ini dilakukan terhadap tiap butir pernyataan 

dengan bantuan aplikasi SPSS versi 23,0 dan Microsoft Office Excel. 

Berikut adalah uji validitas faktor atribut hotel syariah di kota 

bandung: 

Tabel 3.3 

UJI VALIDITAS  

No Variabel r 

hitung 

r table Keterangan 

1 Area restoran bersih 0,724 0,13878 Valid 

2 Restoran menyediakan 

tempat duduk terpisah 

sesuai jenis kelamin tamu 

0,722 0,13878 Valid 

3 Menu makanan dan 

minuman terjamin 

kehalalannya 

0,572 0,13878 Valid 

4 Café menyediakan beragam 

variasi minuman non 

alcohol 

0,268 0,13878 Valid 

5 Tempat refleksi / spa berada 

didalam ruangan terpisah 

antara pria dan wanita 

0,553 0,13878 Valid 

6 Dekorasi lobby bernuansa 

islami 

0,572 0,13878 Valid 

7 Mushola disetiap lantai 

bersih 

0,719 0,13878 Valid 

8 Pengingat shalat disetiap 

kamar berfungsi baik 

0,583 0,13878 Valid 
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9 Seluruh karyawan hotel 

menggunakan uniform 

syar’i 

0,690 0,13878 Valid 

10 Music / backsound yang 

diputarkan di area lobby 

bernuansa islami 

0,653 0,13878 Valid 

11 Karyawan menggunakan 

greeting islami yang baik 

0,767 0,13878 Valid 

12 Karyawan pada Front Office 

melakukan pelayanan 24 

jam dengan sigap 

0,706 0,13878 Valid 

13 Karyawan memberikan 

informasi dengan jelas, 

larangan menginap 

pasangan tamu yang bukan 

muhrim 

0,644 0,13878 Valid 

14 Layanan room service 

efisien 

0,683 0,13878 Valid 

15 System reservasi dapat 

diandalkan 

0,737 0,13878 Valid 

16 Layanan wake up call dapat 

diandalkan 

0,484 0,13878 Valid 

17 Kamar menyediakan alat 

shalat yang bersih 

0,708 0,13878 Valid 

18 Fasilitas didalam kamar 

lengkap 

0,541 0,13878 Valid 

19 Petunjuk arah kiblat shalat 

disetiap kamar jelas 

0,671 0,13878 Valid 

20 Kecepatan data transfer wifi 

disetiap kamar baik 

0,718 0,13878 Valid 

21 Peralatan untuk bersuci 

(Wudhu) dikamar mandi 

efisien 

0,639 0,13878 Valid 

22 Alat mandi disetiap kamar 

lengkap 

0,619 0,13878 Valid 

23 Harga makanan dan 

minuman sesuai dengan 

kualitas 

0,719 0,13878 Valid 
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Sumber : Pengolahan Data Peneliti 2018 

 

Dari Tabel 3.3 dapat dinyatakan bahwa seluruh item memenuhi 

kriteria dimana r hitung > r tabel. Dengan demikian seluruh item 

tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam proses 

penelitian selanjutnya. 

3.7.2. Uji Realibilitas 

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

internal consistency. Ghozali (2013: 48) mengungkapkan bahwa 

pengukuran yang dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan. Untuk mengukurnya digunakan program SPSS. 

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur realibilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha (α). 

24 Harga kamar sesuai dengan 

fasilitas yang didapat 

0,724 0,13878 Valid 

25 Promo / discount pada 

semua product sesuai 

keinginan konsumen 

0,714 0,13878 Valid 

26 Layanan bebas parker 0,599 0,13878 Valid 

27 Sarapan yang disediakan 

sesuai selera 

0,831 0,13878 Valid 

28 Kamar hotel bersih 0,676 0,13878 Valid 

29 Ukuran kamar sesuai 

dengan spesifikasi yang 

ditawarkan 

0,705 0,13878 Valid 

30 Kamar terasa tenang 0,716 0,13878 Valid 

31 Dekorasi kamar estetik 0,612 0,13878 Valid 

32 Akses menuju kamar mudah 

ditemui 

0,775 0,13878 Valid 

33 Lingkungan hotel aman  0,813 0,13878 Valid 

34 Lokasi hotel dekat dengan 

airport / gateway 

0,584 0,13878 Valid 

35 Lokasi hotel dekat dengan 

pusat perbelanjaan 

0,783 0,13878 Valid 

36 Lokasi hotel dekat dengan 

pusat hiburan 

0,660 0,13878 Valid 
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Pada penelitian ini realibilias 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 5. 

Uji reabilitas dilakukan menggunakan SPSS 23.0 terhadap 

seluruh butir pertanyaan yang valid secara bersama-sama. Seluruh butir 

pertanyaan yang berjumlah 36 diuji secara bersama-sama. Nilai Cronbach 

Alpha > 0,70 maka dinyatakan realiabel. 

 

Tabel 3.4. 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 
30 100.0 

Excludeda 
0 .0 

Total 
30 100.0 

  a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Sumber: Pengolahan Data SPSS 23.0 

Berdasarkan Tabel 3.4 Case Processing Summary dapat dinyatakan 

tingkat validitas dari seluruh pertanyaan adalah 100%. 

 

Tabel 3.5 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.968 36 

Sumber: Pengolahan Data SPSS 23.0 
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Berdasarkan Tabel 3.5 Reliability Statistics pada 36 butir pertanyaan, 

menunjukkan bahwa semua pertanyaan tersebut reliabel. Nilai 

Croanbach Alpha menunjukkan lebih dari 0,70 yaitu 0,968. 

 

3.7.3. Method Success Interval (MSI) 

Penelitian ini menggunakan skala ordinal seperti yang dijelaskan 

dalam operasional variabel. Sedangkan dalam penelitian ini akan 

menggunakan model analisis faktor untuk mereduksi faktor-faktor yang 

saling terkait. Oleh karena itu semua data ordinal yang terkumpul terlebih 

dahulu ditransformasi menjadi skala interval dengan cara MSI (Method 

Success Interval). Langkah-langkah untuk melakukan transformasi data 

tersebut menurut Al-Rasyid (1994 : 131) adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan jawaban 

berdasarkan hasil jawaban responden pada setiap 

pertanyaan. 

2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap 

pertanyaan  dilakukan perhitungan proporsi (ρ) setiap 

pilihan jawaban dengan cara membagi frekuensi dengan 

jumlah responden. 

3. Berdasarkan proporsi tersebut dilakukan perhitungan 

proporsi kumulatif untuk setiap pilihan pertanyaan. 

4. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap 

pilihan jawaban pertanyaan. 

5. Menentukan nilai interval rata-rata (scale value) untuk 

setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut: 

Scale Value=
(𝐷𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡𝑦𝐴𝑡𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡)−(𝐷𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡𝑦𝐴𝑡𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡)

(𝐴𝑟𝑒𝑎𝐵𝑒𝑙𝑜𝑤𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡)−(𝐴𝑟𝑒𝑎𝐵𝑒𝑙𝑜𝑤𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡)
 

6. Menghitung nilai hasil transformasi setiap pilihan jawaban 

melalui rumus persamaan sebagai berikut: 

Nilai hasil transformasi : score = scale value minimum + 1 

Data yang telah terbentuk skala interval kemudian ditentukan persamaan 

yang berlaku untuk pasangan variabel tersebut. 

 

3.8 Tekhnik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data yaitu dengan 

analisis factor. Analisis factor adalah analisis yang bertujuan mencari 

factor-faktor utama yang paling dominan dalam mempengaruhi variable 

dari serangkaian uji yang dilakukan dengan variable independent sebagai 
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faktornya. Variable baru yang disebut factor dengan jumlah lebih sedikit 

dari jumlah variable asli dengan mereduksi variable-variabel tersebut. 

 

3.8.1. Definisi Analisis Faktor 

 Analisis faktor adalah sebuah model dimana tidak terdapat variabel 

bebas dan terikat. Analisis faktor tidak mengklasifikasi variabel ke dalam 

kategori variabel bebas dan terikat melainkan mencari hubungan 

interdependensi antar variabel agar dapat mengindentifikasikan dimensi-

dimensi atau faktor-faktor yang menyusunnya. Analisis faktor pertama 

kali dilakukan oleh Charles Spearman dengan tujuan utama analisis faktor 

yaitu menjelaskan hubungan diantara banyak variabel dalam bentuk 

beberapa faktor, faktor-faktor tersebut merupakan besaran acak (random 

quantities) yang dapat diamati atau diukur secara langsung. 

 Sedangkan menurut Wibisono (2003 : 239-240) mengemukakan 

bahwa analisis faktor digunakan untuk menjamin bahwa item-item 

pertanyaan dalam kuesioner dapat mempresentasikan dengan baik 

variabel yang diselidiki. Metode ini menyederhanakan hubungan yang 

kompleks dan beragam diantara sekumpulan variabel penelitian yang 

sama. 

 

3.8.2. Tujuan dan Fungsi Analisis Faktor 

Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah 

faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

sejumlah besar variabel yang saling berhubungan. Hasil yang didapat 

adalah variabel-variabel dalam satu faktor mempunyai korelasi tinggi, 

sedangkan korelasi pada faktor lainnya relatif rendah. Wijaya (2010: 101-

102) mengungkapkan bahwa analisis faktor memiliki dua fungsi, yaitu 

exploratory (mengelompokkan faktor yang acak) dan confirmatory 

(konfirmasi kesesuaian faktor). Tujuan analisis faktor menurut Santoso 

(2006 : 12) adalah : 

 

 

a.  Data Summarization, yaitu mengidentifikasikan adanya 

hubungan antarvariabel dengan menglakukan uji korelasi. Jika 

korelasi dilakukan antarvariabel (dalam pengertian SPSS 

adalah kolom), analisis tersebut dinamakan R Factor Analisys. 
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b.  Data Reduction, yaitu proses berikutnya setelah proses data 

summarization. Membuat variabel set baru yang dinamakan 

faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. 

Maka dapat disimpulkan bahwa metode analisis faktor bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menemukan faktor apa saja yang dapat mewakili 

menjadi atribut hotel Syariah di kota bandung untuk dianalisis lebih 

lanjut. 

 

3.8.3. Asumsi Analisis Faktor 

Menurut Santoso (2006 : 13) mengungkapkan bahwa pada analisis faktor, 

sejumlah asumsi berikut harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut : 

a. Korelasi Antarvariabel Independen. Besar korelasi atau 

korelasi antar independen variabel harus cukup kuat, 

misalnya di atas 0,5. 

b. Korelasi Parsial. Besar korelasi parsial, korelasi antar dua 

variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain, justru 

harus kecil. Pada SPSS deteksi terhadap korelasi parsial 

diberikan lewat pilihan Anti-Image Correlation. 

c. Pengujian seluruh matriks korelasi (korelasi antar variabel) 

yang diukur dengan besaran Bartlett Test of Sphericity atau 

Measure Sampling Adequancy (MSA). Pengujian ini 

mengharuskan adanya korelasi yang signifikan diantara 

paling sedikit beberapa variabel. 

d. Pada beberapa kasus, asumsi normalitas dari variabel-

variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya dipenuhi. 

 

3.8.4. Model Analisis Faktor 

Wibisono (2003 : 238) mengemukakan bahwa terdapat beberapa teknik 

analisis interdependensi variabel yang dapat dikelompokkan ke dalam 

analisis faktor, yaitu: 

a. Analisis Komponen Utama 

Merupakan teknik reduksi data yang bertujuan untuk 

membentuk suatu kombinasi linier dari variabel awal 

dengan memperhitungkan sebanyak mungkin jumlah 

variasi variabel awal yang mungkin. 

b. Analisis Faktor Umum 

Merupakan model faktor yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan sejumlah item dalam faktor yang tidak 



39 
 

Lisda Hardianti, 2018 
ANALISIS FAKTOR ATRIBUT HOTEL SYARIAH DALAM KEPUTUSAN  MENGINAP 
WISATAWAN MUSLIM DI KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

mudah untuk dikenali. Tujuan utamanya adalah 

mengidentifikasikan dimensi laten yang dipresentasikan 

dalam himpunan variabel asal. 

 

3.8.5. Tahap Analisis Faktor 

Menurut Wijaya (2010 : 103-109) proses dasar analisis faktor meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Menentukan faktor apa saja yang akan dianalisis. 

b. Menguji variabel yang telah ditentukan dengan metode 

Bartlett’s Test of Sphericity serta pengukuran MSA 

(Measure of Sampling Adequacy). Pada tahap ini dilakukan 

penyaringan terhadap sejumlah variabel hingga didapat 

variabel yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Untuk 

melihat ada tidaknya korelasi, dapat dilihat pada uji Kaiset 

Meyer Oikin (KMO) Measure of Sampling Adequancy yang 

merupakan suatu indeks yang dipergunakan untuk meneliti 

ketepatan analisis faktor. Nilai tinggi antara 0,5 – 1,0 berarti 

analisis faktor tepat, apabila kurang dari 0,5 analisis faktor 

dikatakan tidak tepat 

c. Proses pemfaktoran (factoring) dilakukan ekstraksi 

terhadap sekumpulan variabel yang ada sehingga terbentuk 

satu atau lebih faktor. Dari proses ini akan muncul table 

communalities yang pada dasarnya menunjukkan jumlah 

faktor atau variansi (bisa dalam persentase) dari suatu 

variabel yang mula-mula dapat dijelaskan oleh faktor yang 

ada. Nilai ekstrim communalities antara 0,0 (variabel tidak 

berkorelasi dengan variabel lain) sampai 1,0 (variansi 

variabel secara sempurna disebabkan oleh sejumlah faktor 

bersama). Table berikutnya yang muncul adalah Tabel Total 

Variance Explained yang menampilkan eigenvalues 

masing-masing faktor. Semakin besar eigenvalue setiap 

faktor, maka faktor tersebut semakin reliabel untuk 

mewakili sekelompok variabel. 

d. Proses rotasi dilakukan untuk mereduksi beberapa faktor 

ambigu. Rotasi paling sederhana adalah orthogonal 

rotation, dimana sumbu dipertahankan 90º. Metode rotasi 

faktor yang digunakan adalah Varimax yang hasilnya dapat 

dilakukan dalam satu literasi. Metode varimax banyak 
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variabel dapat memiliki loading tinggi atau mendekati 

tinggi pada faktor yang sama. 

e. Interpretasi faktor yang telah terbentuk, khususnya memberi 

nama atas faktor yang telah terbentuk yang dianggap dapat 

mewakili variabel tersebut. 

Pada penelitian ini, proses analisis dilakukan sampai pada langkah 

interpretasi faktor dan memberikan nama pada faktor yang terbentuk 

karena pada penelitian ini hanya menganalisis faktor-faktor yang akan 

terbentuk dan faktor dominan atas sebuah variable. 

 


