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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini menganalisis mengenai Service Convenience dan Keputusan 

Menginap. Objek penelitian yang menjadi independent variable atau variabel 

bebas yaitu Service Convenience (Variabel X) yang terdiri dari decision 

convenience (X1), access convenience (X2), transaction convenience (X3), 

benefit convenience (X4), serta post-benefit convenience (X5). Sedangkan yang 

menjadi dependent variabel atau variabel terikat yaitu keputusan menginap 

(Variabel Y) yang terdiri dari pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan 

saluran pembelian, penentuan waktu pembelian, jumlah pembelian, dan metode 

pembayaran. 

Unit analisis dari penelitian ini adalah tamu hotel yang menginap di 

Crown Hotel Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan 

cross sectional method. 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 Service Convenience terhadap keputusan tamu untuk menginap di 

Crown Hotel Tasikmalaya. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode Penelitian yang Digunakan 
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Berdasarkan penjelasan dan bidang penelitian, maka jenis penelitian ini 

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

apakah Service Convenience berpengaruh terhadap keputusan tamu untuk 

menginap di Crown Hotel Tasikmalaya. 

Menurut pendapat Sugiyono(2010:53): 

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 (2008:36), “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 (2006:7), 

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 

 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dioperasionalisasikan dalam dua 

variabel utama yaitu variabel independent (bebas) adalah Service Convenience 

yang terdiri dari decision convenience, access convenience, transaction 

convenience, benefit convenience, serta post-benefit convenience. Sedangkan  
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variabel dependent (terikat) yaitu keputusan menginap yang terdiri dari pemilihan 

produk, pemilihan merek, pemilihan saluran pembelian, penentuan waktu 

pembelian, jumlah pembelian, dan metode pembayaran. 

Menurut Ulber Silalahi (2009:201) mengungkapkan bahwa, 

“Operasionalisasi variabel merupakan kegiatan mengurai variabel menjadi 

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

menunjukan langsung pada hal-hal yang dapat diamati atau diukur”. Sedangkan 

menurut Asep hermawan (2009:118) “Operasional variabel adalah bagaimana 

caranya kita mengukur suatu variabel yang telah dijelaskan secara rinci pada sub-

sub sebelumnya (pengukuran variabel)”. Penelitian ini meliputi dua variabel inti 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Uma Sekaran (2010:116) mendefinisikan variabel bebas sebagai berikut : 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah 

secara positif maupun negatif. Yaitu, jika terdapat variabel bebas, variabel 

terikat juga hadir, dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, 

terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat. 

 

Sedangkan yang dimaksud variabel terikat menurut Sugiyono (2010:59) 

adalah “Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan yang menjadi 

variabel dependen. 

 Konsep operasional variabel dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur skor atau nilai dari variabel Y (keputusan menginap) dilihat dari segi 
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operasional variabel X (service convenience). Secara lebih rinci operasionalisasi 

variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini. 

 

 

TABEL 3.1 

OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN 
 

Variabel Sub-variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 

Service 

Convenience 

(X) 

 

 
Persepsi konsumen terhadap waktu dan usaha yang berkaitan dengan pembelian 

atau penggunaan jasa (Berry et.al. dalam Pham Ngoc Thuy, 2011:476) 

Decision 

Convenience  

(X1) 

Persepsi konsumen 

terhadap usaha untuk 

membuat keputusan 

pembelian atau 

pemakaian jasa, 

dimana hal tersebut 

berhubungan dengan 

pengeluaran serta 

waktu 

yang dibutuhkan 

dalam 

memutuskan untuk 

mendapatkan produk 

atau layanan tertentu. 

(Berry et.al. dalam 

Pham Ngoc Thuy, 

2011:476) 

 

Kemudahan 

memperoleh 

informasi 

Tingkat kemudahan 

tamu untuk 

memperoleh 

informasi mengenai 

hotel. 

 

 

 

 

Waktu yang 

dibutuhkan untuk 

mengumpulkan 

informasi tentang 

hotel   

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

C.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejelasan 

informasi yang 

diberikan 

 

 

Tingkat kejelasan 

informasi yang 

diberikan 
Ordinal  C.2.1 

Acces 

Convenience 
(X2) 

Persepsi konsumen 

terhadap biaya, waktu 

dan usaha untuk 

menginisiasi 

penyampaian jasa 

(Berry et.al. dalam 

Pham Ngoc Thuy, 

2011:476). 

Kemudahan 

proses reservasi 

Tingkat kemudahan 

tamu  dalam  proses 

reservasi 
Ordinal C.2.2 
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Variabel Sub-variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 

   

Kecepatan 

proses reservasi 

Tingkat kecepatan 

pelayan yang 

diberikan pada saat 

reservasi 

Ordinal C.2.3 

 

Transaction 

convenience 
(X3) 

Persepsi konsumen 

terhadap biaya, waktu 

dan usaha untuk 

mengadakan sebuah 

transaksi yang 

meliputi kemudahan 

serta ketepatan 

transaksi yang 

diperoleh oleh 

konsumen secara 

keseluruhan. (Berry 

et.al. dalam Pham 

Ngoc Thuy, 

2011:476) 

Kemudahan 

Transaksi 

Tingkat kemudahan 

transaksi pada saat 

check-in 
Ordinal C.3.1 

   

 

Tingkat kemudahan 

transaksi pada saat 

checkout 
Ordinal C.3.2 

   

 

 

Tingkat kemudahan 

melakukan 

pembayaran di 

Hotel 

 

Ordinal  C.3.3 

 

 

 
 

Kecepatan 

Transaksi 

Tingkat kecepatan 

transaksi pada saat 

check-in 
Ordinal C.3.4 

 

   

Tingkat kecepatan 

transaksi pada saat 

check-out 
Ordinal C.3.5 

 

  
Ketepatan 

Transaksi 

Tingkat ketepatan 

transaksi nominal 

pembayaran 
Ordinal  C.3.6 
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Variabel Sub-variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 

 

Benefit 
convenience 

(X4) 

Persepsi konsumen 

terhadap biaya, 

waktu dan usaha 

untuk mengalami 

manfaat inti jasa 

(Berry et al. dalam 

Pham Ngoc Thuy, 

2011:476) 

Manfaat Service 

 

 

Tingkat manfaat 

yang diterima pada 

saat mendapatkan 

service dengan 

sedikit usaha  

Ordinal  

 

C.4.1 

 

 

 

 

  Manfaat Waktu 

 

Tingkat kemudahan 

service yang 

dirasakan  

Ordinal C.4.2 

 

Post benefit 

convenience 
(X5) 

Persepsi konsumen 

terhadap biaya waktu 

dan usaha ketika 

menghubungi 

kembali penyedia 

jasa setelah tahap 

manfaat jasa (benefit 

stage) (Berry et al. 

dalam Pham Ngoc 

Thuy, 2011:476) 
 

Kemudahan 

layanan pada 

saat menuju 

proses check-out 

Tingkat kemudahan 

layanan pada saat 

menuju proses 

check-out 

Ordinal C.5.1 

 

  

Lama 

menunggu pada 

saat proses 

check-out 

 

Tingkat lamanya 

menunggu pada saat 

proses check-out 

Ordinal C.5.2 

 

  

Kemudahan 

layanan pasca 

check-out       

 

Tingkat kemudahan 

layanan pasca 

check-out 

Ordinal C.5.3 

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) 

 
Keputusan 

menginap 

berdasarkan 

produk/jasa 

 

 Daya tarik 

produk dan 

jasa yang 

ditawarkan 

Hotel 

 Tingkat daya 

tarik produk dan 

jasa yg 

ditawarkan di 

Hotel  

Ordinal D.1.1 
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Variabel Sub-variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 

 

Keputusan 

menginap 

berdasarkan 

brand (merek) 

 

 Daya tarik 

merek Crown 

Hotel 

Tasikmalaya 

 

 Citra dari 

Crown Hotel 

Tasikmlaya 

di mata tamu 

 Tingkat daya tarik 

tamu terhadap  

merek Crown 

Hotel 

Tasikmalaya 

 Tingkat citra dari 

Crown Hotel 

Tasikmlaya di 

mata tamu 

Ordinal 

D.2.1 

 

 

 

D.2.2 

 

 

 

Keputusan 

menginap 

berdasarkan 

pemilihan 

penyalur 

pemesanan 

kamar 

 

 Keragaman 

saluran 

pemesanan 

kamar 

(reservasi) 

seperti by 
phone, walk 

in guest, 

travel 
agent,dsb 

 

 

 

 Daya tarik 

dalam 

melakukan 

pemesanan 

kamar 

(reservasi) 

 

 Daya tarik 

dalam 

melakukan 

pemesanan 

kamar 

dengan cara 

walk in  

 

  Daya 

tarikdalam 

melakukan 

pemesanan 

kamar 

melalui 

telepon 

 

 Daya tarik 

dalam 

melakukan 

 Tingkat 

keragaman 

saluran 

pemesanan 

kamar (reservasi) 

seperti by phone, 
walk in guest, 

travel agent,dsb 

 

 

 

 

 

 Tingkat daya 

tarik dalam 

melakukan 

pemesanan 

kamar (reservasi) 

 

 

 Tingkat daya tarik 

dalam melakukan 

pemesanan kamar 

dengan cara walk 

in 

 

 

 

 Tingkat daya tarik 

dalam melakukan 

pemesanan 

melalui telepon 

 

 

 

 

 Tingkat daya tarik 

dalam 

melakukanz 

Ordinal 

D.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.3 

 

 

 

 

 

 

D.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.5 
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Variabel Sub-variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 

pemesanan 

kamar 

melalui 

website 

 

 Daya tarik 

dalam 

melakukan 

pemesanan 

kamar 

melalui 

travel agent 

 

pemesanan 

melalui website 

 

 

 

 

 Tingkat daya tarik 

dalam melakukan 

pemesanan 

melalui travel 

agent 
 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.6 

 

Keputusan 

menginap 

berdasarkan 

waktu 

menginap 

 

 Daya tarik 

menginap 

pada hari 

biasa 

(weekday) 

 

 Daya tarik 

menginap 

pada akhir 

pekan 

(weekend) 

 

 Daya tarik 

menginap saat 

libur hari 

besar nasional 

 

 Daya tarik 

menginap 

berdasarkan 

kebutuhan 

 Tingkat daya tarik 

menginap pada 

hari biasa 

(weekday) 

 

 

 Tingkat daya tarik 

menginap pada 

akhir pekan 

(weekend) 

 

 

 Tingkat daya tarik 

menginap saat 

libur hari besar 

nasional 

 

 Tingkat daya tarik 

menginap 

berdasarkan 

kebutuhan 

Ordinal 

D.4.1 

 

 

 

 

 

D.4.2 

 

 

 

 

 

D.4.3 

 

 

 

D.4.4 

 

 

 

 

Keputusan 

menginap 

berdasarkan 

jumlah 

pembelian 

(jumlah 

pemesanan 

kamar) 

 

 Intensitas 

menginap di 

Crown Hotel 

Tasikmalaya 

 

 

 

 

 Lama 

menginap di 

Crown Hotel 

Tasikmalaya  

 Tingkat 

intensitas tamu 

menginap di 

Crown Hotel 

Tasikmalaya 

(Perbulan) 

 

 

 Tingkat jangka 

waktu tamu 

menginap di 

Crown Hotel 

Tasikmlaya  

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

D.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

D.5.2 
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Variabel Sub-variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 

 Keputusan 

Menginap 

berdasarkan 

metode 

pembayaran  

 

 Keberagaman 

metode 

pembayaran di 

Crown Hotel 

Tasikmalaya 

 Tingkat 

keberagaman 

metode di 

Crown Hotel 

Tasikmalaya 

Ordinal D.5.3 

Sumber : Hasil Pengolahan data  

 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.  

Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber data 

disebut responden, sedangkan jika penelitian menggunakan teknik observasi, 

maka sumber data bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. 

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

dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik 

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

data sekunder dan data primer. Menurut Hermawan (2009:168) berdasarkan 

sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Data Primer (Primary Data Source) 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti 

untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.  

2. Data Sekunder (Secondary Data Source) 

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel 

yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber 
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data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan (sumber internal), 

berbagai internet, website, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan, 

membeli dari perusahaan-perusahaan yang memang mengkhususkan diri untuk 

menyajikan data sekunder. 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah tanggapan responden terhadap service convenience dan tanggapan 

responden terhadap keputusan menginap, data tersebut termasuk ke dalam data 

primer yang diperoleh dari responden berdasarkan klasifikasi tamu Crown Hotel 

Tasikmalaya dan yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

literatur artikel, jurnal ilmiah, serta situs internet yang berkenaan dengan objek 

penelitian ini. 

 

 

3.2.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.2.4.1 Populasi 

Dalam pengumpulan data dan menganalisa suatu data, langkah pertama 

yang sangat penting adalah menentukan populasi. Populasi dibutuhkan sebagai 

sumber data dalam peneitian, karena dari populasi tersebut akan diperoleh suatu 

pemecahan masalalah yang akan menunjang keberhasilan penelitian. 

Sugiyono (2010:115) menyatakan bahwa “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
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ditarik kesimpulannya”, sedangkan Sekaran (2006:122) menyatakan bahwa 

“Populasi merupakan kumpulan semua elemen dalam populasi di mana sampel 

diambil” sehingga populasi sasaran (target population) harus ditentukan dengan 

jelas oleh peneliti. 

Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh tamu individu yang menginap di Crown Hotel Tasikmalaya, 

selama tahun 2012 yakni sebanyak 11696. 

3.2.4.2 Sampel 

 Penelitian yang dilaksanakan tidak pada semua populasi yang telah 

ditentukan melainkan pada bebrapa orang yang disebut dengan sampel, hal 

tersebut disebabkan karena beberapa faktor seperti keterbatasan biaya dan waktu 

yang tersedia. Oleh karena itu peneliti mengambil sebagian daripopulasi yang 

disebut sampel. Sugiyono (2010:116) mengemukakan bahwa “Sampel adalah 

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

Peneliti diperkenankan untuk mengambil sebagian objek populasi yang telah 

ditentukan untuk mewakili bagian yang lain yang diteliti. 

 Penentuan ukuran sampel (n) dan populasi (N) yang dalam penelitian ini 

menggunakan rumus sample Slovin (Husein Umar, 2009:78) yaitu sebagai 

berikut:  

n = 
 

       

Keterangan : 

n   = Ukuran sampel 
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N  = Ukuran populasi 

e  = Presentase kelonggaran penelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolelir (e=0.1) 

Berdasarkan rumus Slovin, maka ukuran sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

n = 
 

       =  
     

              
 

     

      
           

Berdasarkan hasil dari perhitungan di atas, diperoleh hasil sampel sebesar 

99.95 tetapi untuk jaminan keakuratan, sebaiknya sampel ditambah sedikit lebih 

banyak dari jumlah matematikanya. Berdasarkan ukuran sampel (n) minimal, 

maka dalam penelitian ini ditetapkan ukuran sampel (n) sebanyak 100 responden 

agar lebih representatif yakni tamu individu yang memutuskan untuk menginap di 

Crown Hotel Tasikmalaya. 

3.2.4.3 Teknik Penarikan Sample 

Sugiyono (2010:116) menjelaskan bahwa teknik sample adalah merupakan 

teknik pengambilan sampel untuk menentukan sample yang akan digunakan 

dalam penelitian, pada dasarnya ada dua tipologi dari teknik pengambilan sample 

yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. Probability sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 

2012:118). 

Teknik penelitian ini menggunakan teknik systematic random sampling, 

menurut Zulgenaf (2008:142) “sampel sistematik adalah metode penarikan sampel 

yang menarik setiap elemen ke-n dalam populasi yang dimulai memilih unsur 
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secara random antasa unsur no.1 dan n. “Systematic random sampling adalah 

teknik sampling jika peneliti dihadapkan pada ukuran populasi yang banyak dan 

tidak memiliki alat pengambil data secara random, cara pengambilan sampel ini 

dapat digunakan. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur memilih 

unsur populasi yang bisa dijadikan sampel adalah yang “keberapa”. 

Systematic random sampling merupakan teknik probablity sampling yang 

akan digunakan karena populasinya dianggap homogen dan dapat digunakan 

tanpa pengetahuan mengenai bingkai sampling. 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2010:194), “Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu 

penelitian adalah mendapatkan data melalui wawancara yang dap dilakukan 

secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap 

muka maupun dengan menggunakan telepon, angket dan observasi yang dapat 

dibedakan menjadi participant observation dan non participant observation 

selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat 

dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur dan studi literatur”. 

Secara umum terdapat beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi, kuesioner serta studi literatur. 

Secara umum terdapat beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi, kuesioner sertastudi literatur. Adapun teknik pengumpulan data 

yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 
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1. Wawancara 

Teknik komunikasi langsung dengan pihak Crown Hotel Tasikmalaya ini 

dilakukan kepada pihak Front Office Department dan Sales and Marketing 

Department Crown Hotel Tasikmalaya. Wawancara ini dilakukan untuk 

memperoleh data mengenai profil perusahaan, tingkat okupansi, serta strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh Crown Hotel Tasikmalaya. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara meninjau serta melakukan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti yaitu Crown Hotel Tasikmalaya, khususnya 

mengenai Program Service Convenience serta Keputusan Menginap di Crown 

Hotel Tasikmalaya. 

3. Kuesioner (Angket) 

Sugiyono (2010:199) mengemukakan bahwa, “kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Kuesioner berisi 

pertanyaan dan pernyataan mengenai karakteristik responden, pengalaman tamu 

pada Crown Hotel Tasikmalaya, Service Convenience, serta Keputusan Menginap 

di Crown Hotel Tasikmalaya. Kuesioner ditujukan kepada tamu hotel yang 

menginap di Crown Hotel Tasikmalaya. 

4. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan usaha pengumpulan informasi yang berhubungan 

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

terdiri dari Service Convenience dan Keputusan Menginap. 

3.2.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 



70 
 

Mayangsari Nindiya Puteri, 2014 

Pengaruh Program Service Convenience Terhadap Keputusan Tamu Untuk 

Menginap Di Crown Hotel Tasikmalaya 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Setelah data yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner 

terkumpul, yang selanjutnya adalah mengolah dan menafsirkan data sehingga dari 

hasil tersebut dapat dilihat apakah antar variabel service convenience (X) ada 

pengaruhnya atau tidak terhadap variabel keputusan menginap tamu (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 

Data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian karena data 

merupakan penggambaran dari variabel yang diteliti, dan mempunyai fungsi 

sebagai pembentuk hipotesis. Oleh karena itu mutu hasil penelitian ditentukan 

oleh benar tidak nya atau kevalidan data. Sugiyono (2010:172) mengatakan 

bahwa “Suatu instrumen yang valid menggunakan alat ukur yang memiliki 

kevalidan yang benar”. Peneliti harus berhati-hati dalam menyusun instrumen, 

mulai dari penyusunan variabel, pemecahan subvariabel dan penyusunan butir-

butir pertanyaan yang akan diajukan. 

 Sugiyono (2010:455) mengemukakan bahwa, “Validasi merupakan derajat 

ketetapatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti”.  Dengan demikian data yang valid 

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

data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. 

 Tipe validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

konstruk. yang menentukan validitas dengan cara mengkorelasikan antar skor 
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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.   

Dalam penelitian ini, yang akan diuji adalah validitas dari variabel Service 

Convenience melalui decison convenience, access convenience, transaction 

convenience, benefit convenience, dan post-benefit convenience sebagai 

instrument variabel (X) dan keputusan menginap sebagai variabel (Y). 

Perhitungan validitas item instrumen dilakukan dengan bantuan program SPSS 20 

for windows. Berdasarkan hasil dengan menggunakan SPSS Statistics 20, 

diperoleh hasil pengujian validitas dari masing-masing item pertanyaan yang 

ditunjukkan pada Tabel 3.2 berikut. 

TABEL 3.2 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS 

SERVICE CONVENIENCE (X) 

Decision Convenience (X1) 

No. Pernyataan r hitung r tabel Kesimpulan 

1. Tingkat kemudahan tamu untuk memperoleh 

informasi mengenai hotel. 
0,871 0,374 Valid 

2. Tingkat waktu yang dibutuhkan untuk 

mengumpulkan informasi tentang hotel   
0,810 0,374 Valid 

Acces Convenience (X2) 

No. Pernyataan r hitung r tabel Kesimpulan 

3. Tingkat kemudahan tamu  dalam  proses reservasi 0,821 0,374 Valid 

4. Tingkat kecepatan pelayan yang diberikan pada saat 

reservasi 
0,807 0,374 Valid 

Transaction Convenience (X3) 

No. Pernyataan r hitung r tabel Kesimpulan 

5. Tingkat kemudahan transaksi pada saat check-in 0,743 0,374 Valid 

6. Tingkat kemudahan transaksi pada saat checkout 0,755 0,374 Valid 

7. Tingkat kemudahan melakukan pembayaran di 

Hotel 
0,789 0,374 Valid 
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8. Tingkat kecepatan transaksi pada saat check-in 0,688 0,374 Valid 

9. Tingkat kecepatan transaksi pada saat check-out 0,714 0,374 Valid 

10. Tingkat ketepatan transaksi nominal pembayaran 0,640 0,374 Valid 

Benefit Convenience (X4) 

No. Pernyataan r hitung r tabel Kesimpulan 

11. Tingkat manfaat yang diterima pada saat 

mendapatkan service dengan sedikit usaha 
0,872 0,374 Valid 

12. Tingkat kemudahan service yang dirasakan 0,862 0,374 Valid 

Post-benefit Convenience  (X5) 

No. Pernyataan r hitung r tabel Kesimpulan 

13. Tingkat kemudahan layanan pada saat menuju 

proses check-out 
0,380 0,374 Valid 

14. Tingkat lamanya menunggu pada saat proses check-
out 

0,813 0,374 Valid 

15. Tingkat kemudahan layanan pasca check-out 0,845 0,374 Valid 

 

KEPUTUSAN MENGINAP (Y) 

Pemilihan Produk/Jasa (Y1) 

No. Pernyataan r hitung r tabel Kesimpulan 

1. Tingkat daya tarik produk dan jasa yg ditawarkan di 

Hotel 
0,363 0,374 Valid 

Pemilihan Merek (Y2) 

No. Pernyataan r hitung r tabel Kesimpulan 

2. Tingkat daya tarik tamu terhadap  merek Crown 

Hotel 
0,762 0,374 Valid 

3. Tingkat citra dari Crown Hotel Tasikmlaya di mata 

tamu 
0,665 0,374 Valid 

Pemilihan Saluran Pembelian (Pemesanan) (Y3) 

No. Pernyataan r hitung r tabel Kesimpulan 

4. Tingkat keragaman saluran pemesanan kamar 

(reservasi) seperti by phone, walk in guest, travel 
agent,dsb 

 

0,670 0,374 Valid 

5. Tingkat kemudahan dalam melakukan pemesanan 

kamar (reservasi) 

 

0,530 0,374 Valid 

6. Tingkat kemudahan dalam melakukan pemesanan 

kamar dengan cara walk in 

 

0,665 0,374 Valid 

7. Tingkat kemudahan dalam melakukan pemesanan 

melalui telepon 

 

0,447 0,374 Valid 

8. Tingkat kemudahan dalam melakukan pemesanan 

melalui website 

 

0,593 0,374 Valid 

9. Tingkat kemudahan dalam melakukan pemesanan 

melalui travel agent 

 

0,728 0,374 Valid 
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Keputusan menginap berdasarkan waktu menginap (Y4) 

No. Pernyataan r hitung r tabel Kesimpulan 

10. Tingkat daya tarik menginap pada hari biasa 

(weekday) 
0,680 0,374 Valid 

11. Daya tarik menginap pada akhir pekan (weekend) 

 
0,700 0,374 Valid 

12. Daya tarik menginap saat libur hari besar nasional 

 
0,438 0,374 Valid 

13. Daya tarik menginap berdasarkan kebutuhan 0,694 0,374 Valid 

Jumlah Pembelian (Jumlah Pemesanan Kamar) (Y5) 

No. Pernyataan r hitung r tabel Kesimpulan 

14. Tingkat intensitas tamu menginap di Crown Hotel 

Tasikmalaya (Perbulan) 
0,779 0,374 Valid 

15. Tingkat jangka waktu tamu menginap di Crown 

Hotel Tasikmlaya 
0,484 0,374 Valid 

Metode Pembayaran (Y6) 

No. Pernyataan r hitung r tabel Kesimpulan 

16. Tingkat keberagaman metode di Crown Hotel 

Tasikmalaya 
0,627 0,374 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013 

Tabel 3.2 dengan hasil pengujian validitas di atas menunjukkan bahwa 

keseluruhan item pertanyaan yang berjumlah 31 pertanyaan dapat dikatakan valid 

karena nilai rhitung lebih besar dibandingkan dengan rtabel yaitu sebesar 0,374 pada 

derajat kebebasan (df = n-2) dengan responden sebanyak 30 responden. 

3.2.6.2 Pengujian Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran untuk menentukan suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. 

Suharsimi Arikunto (2009:178) menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada 

satu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterhandalan sesuatu.  
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Perhitungan uji reliabilitas dilakukan menggunakan program SPSS 

Statistics 20. Berdasarkan hasil dengan menggunakan SPSS Statistics 20, 

diperoleh hasil pengujian reliabilitas yang ditunjukkan pada Tabel 3.3 berikut. 

TABEL 3.3 

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS SERVICE CONVENIENCE DAN 

KEPUTUSAN MENGINAP TAMU 

No. Variabel Cα hitung Cα minimal Kesimpulan 

1. Service Convenience 0,895 0,700 Reliabel 

2. Keputusan Menginap 0,889 0,700 Reliabel 

Sumber: Hasil pengelolaan data oleh peneliti, 2013. 

Jika koefisien internal seluruh item r hitung ≥ r tabel dengan tingkat 

signifikansi 10%, maka keseluruhan item pertanyaan dapat dikatakan reliabel 

dikarenakan nilai Cαhitung  ≥ Cαminimal yaitu sebesar 0,700 (Barker, Pistrang, Elliot. 

2002:70). Tabel 3.3 menunjukkan bahwa nilai Cα hitung untuk variabel Service 

Convenienve serta keputusan menginap lebih besar dibandingkan nilai Cαminimal. 

3.2.7 Teknik 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 pengaruh Service Convenience yang terdiri dari 

decision convenience, access convenience, transaction convenience, 

benefit convenience dan post benefit convenience. 

2. Analisis deskriptif tentang Keputusan Menginap di Crown Hotel 

Tasikmalaya yang terdiri dari pemilihan produk, pemilihan merek, 
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pemilihan saluran pembelian, penentuan waktu pembelian, jumlah 

pembelian, dan metode pembayaran. 

3. Analisis deskriftif tentang pengaruh Service Convenience yang terdiri dari 

decision convenience, access convenience, transaction convenience, 

benefit convenience dan post benefit convenience terhadap Keputusan 

Menginap di Crown Hotel Tasikmalaya. 

3.2.7.2 Pengujian Hipotesis 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah path 

analys atau analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola 

hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung 

maupun tidak langsung  seperangkat variabel bebas terhadap variabel terkait. 

 Menurut Ulber Silalahi (2009:43): 

Analisis jalur merupakan satu tipe analisis multivariant untuk mempelajari 

efek-efek langsung dan tidak langsung dari sejumlah variabel yang 

dihipotesiskan sebagai variable sebab (yang disebut ultimate variabel) 

terhadap variable lainnya yang disebut variable akibat. 

Analisis jalur digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh 

independent variabel (X) yaitu Service Convenience yang terdiri dari decision 

convenience (X1), access convenience (X2), transaction convenience (X3), benefit 

convenience (X4) dan post benefit convenience (X5) terhadap dependent variabel 

(Y) yaitu Keputusan Menginap. Data penelitian ini sudah berskala ordinal, 
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selanjutnya akan ditentukan pasangan data variabel independent dari semua 

sampel penelitian. 

Berdasarkan hipotesis konseptual yang di ajukan, terdapat hubungan 

antara variable penelitian. Hipotesi stersebut digambarkan dalam sebuah para 

digma seperti terlihat pada Gambar 3.1 berikut: 

 
 

 

 

 

    X      Y 

 

GAMBAR 3.1 

STRUKTUR KAUSAL ANTARA X DAN Y 

 

Keterangan: X= Service Convenience 

Y = KeputusanMenginap 

 = Epsilon (variabel lain yang mempengaruhi) 

 

Struktur hubungan di atas menunjukan bahwa Service Convenience 

berpengaruh terhadap Keputusan Menginap. Selain itu terdapat faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi hubungan antara X (Service Convenience) dan Y (Keputusan 

Menginap) yaitu variable residu dan dilambangkan dengan ε namun pada 

penelitian ini variable tersebut tidak diperhatikan. 

Struktur hubungan antara X dan Y diuji melalui analisis jalur dengan 

hipotesis yang berbunyi terdapat pengruh yang signifikan antara Service 

Convenience (X) terdiri dari decision convenience (X1.1), access convenience 

(X1.2), transaction convenience (X1.3), benefit convenience (X1.4) dan post benefit 
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convenience (X1.5) terhadap Keputusan Menginap (Y). Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menggambar struktur hipotesis 

2. Selanjutnya diagram hipotesis di atas diterjemahkan kedalam beberapa sub 

hipotesis yang menyatakan pengaruh sub variable independen yang paling 

dominan terhadap variabel dependen. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut: 

X1.1 

X1.2 

X1.3  

X1.4  

X1.5 

GAMBAR 3.2 

DIAGRAM JALUR HIPOTESIS 

 

3. Menghitung matriks korelasi antar variable bebas 

          X1 X2  X3 X4 X5     X5  

   R1= 1 rX1X2 rX3X1 rX4X5              rX5X  

 

4. Identifikasi persamaan sub struktur hipotesis 

  Y = Pyx1X1.1+Pyx2X1.2+ Pyx3X1.3+ Pyx4X1.4+ Pyx5X1.5+

5. Menghitung matriks invers kolerasi 

   X1 X2 X3 X4 X5 

   C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5  

X 

 

 

 

Y 

ɛ 
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 R1
-1    

=  C2.2 C2.3 C2.4 C2.5  

     C3.3 C3.4 C3.5  

     C4.4 C4.5 C5.5 

6. Menghitung semua koefisien jalur melalui rumus : 

 

Pyx1 X1 X2 X3 X4 X5  ryx1 

Pyx2         = C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5  ryx2 

Pyx3  C2.2 C2.3 C2.4 C2.5  ryx3  

Pyx4   C3.3 C3.4 C3.5  ryx4 

Pyx5    C4.4 C4.5  ryx5 

 

     

7. Hitung R
2
Y (X1., X2, X3, X4, X5) yaitu koefisien yang menyatakan 

determinasi total X1., X2, X3, X4, X5 terhadap Y dengan menggunakan 

rumus: 

R
2
Y (X1.,…, X1.2)=Pyx1,…,Pyx5  ryx1 

             ......  

              ryx2 

8. Menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung dari setiap variabel 

Pengaruh X1 Terhadap Y 

Pengaruh Langsung  = PYX1.. PYX 1. 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2) = PYX1. rX 1 X 2. PYX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X3) = PYX1. rX 1X3. PYX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X4) = PYX1. rX 1 X4. PYX4     
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Pengaruh tidak langsung melalui (X5) = PYX1. rX 1 X5. PYX5 + 

 Pengaruh total X1 terhadap Y = …………………………… 

 

 

Pengaruh X2 Terhadap Y 

Pengaruh Langsung  = PYX2. PYX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1) = PYX2. rX 2 X1.PYX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X3) = PYX2. rX 2 X3.PYX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X4) = PYX2. rX 2 X4. PYX4     

Pengaruh tidak langsung melalui (X5) = PYX2. rX 2 X5. PYX5 +    

 Pengaruh total X2 terhadap Y = …………………………… 

Pengaruh X3 Terhadap Y 

Pengaruh Langsung  = PYX3. PYX 3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1) = PYX3. rX3 X1. PYX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2) = PYX3. rX3 X2. PYX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X4) = PYX3. rX3 X4. PYX4 

Pengaruh tidak langsung melalui (X5) = PYX3. rX3 X5. PYX5 + 

 Pengaruh total X3 terhadap Y = …………………………… 

Pengaruh X4 Terhadap Y 

Pengaruh Langsung  = PYX4. PYX4 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1) = PYX4. rX 4X1. PYX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2) = PYX4. rX 4X2. PYX2 
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Pengaruh tidak langsung melalui (X3) = PYX4. rX 4X3. PYX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X5) = PYX4. rX 4X5. PYX5 + 

 Pengaruh total X4 terhadap Y = …………………………… 

 

 

Pengaruh X5 Terhadap Y 

Pengaruh Langsung  = PYX5. PYX5 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1) = PYX5.rX5 X1.PYX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2) = PYX5. rX 5X2.PYX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X3) = PYX5. rX5X3.PYX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X4) = PYX5. rX5X4.PYX4 + 

 Pengaruh total X5 terhadap Y = …………………………… 

9. Menghitung pengaruh variabel lain (ε) dengan rumus sebagai berikut: 

 P  = √      (X1,X2,X3,X4,X5)  

10. Keputusan penerimaan atau penolakan Ho 

Rumusan Hipotesis operasional: 

Ho: PYX1 = PYX2 = PYX3 = PYX4 = PYX5 = 0 

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

Untuk menentukan apakah Ho ditolak atau Hi diterima maka bandingkan 

thitung dengan ttabel dengan degree of freedom (df=N-2) dan lefel of 

signifikan sebesar  5% 

Statistik uji yang digunakan : 
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F = 
       ∑          

 
   

     ∑           
 
   

 

Hasil fhitung dibandingkan dengan tabel distribusi F=sendecor apabila fhitung 

≥ ftabel maka Ho ditolak dengan demikian dapat diteruskan pada pengujian 

secara individual, statistic yang digunakan adalah: 

t = 
           

√ 
                         

       

 

T mengikuti distribusi t-student dengan derajat kebebasan n-k-l 

Kriteria pengambilan keputusan pengujian hipotesis secara statistik dalam 

rangka pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis 

menurut sugiyono (2008:188)  

1. Jika thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak dan Hi diterima. 

2. Jika thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima dan Hi ditolak. 

 Secara statistic hipotesis yang akan diuji pada taraf kesalahan 0,10 dengan 

derajat kebebasan dk (n-2) serta pada uji satu pihak. Kriteria penerimaan atau 

penolakan hipotesis utama pada penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut : 

Ho : p = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari program service 

convenience yang terdiri dari decision convenience, access convenience, 

transaction convenience, benefit convenience, dan post benefit 

convenience terhadap keputusan menginap di Crown Hotel Tasikmalaya. 

Hi : p > 0, terdapat pengaruh yang signifikan dari program service 

convenience yang terdiri dari decision convenience, access convenience, 
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transaction convenience, benefit convenience, dan post benefit 

convenience terhadap keputusan menginap di Crown Hotel Tasikmalaya. 

 


