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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Program pemasaran yang efektif meramu semua unsur-unsur marketing
mix menjadi suatu program terpadu yang dirancang untuk mencapai sasaran
perusahaan. Pengambilan keputusan tentang produk, harga, promosi, saluran
distribusi atau keberadaan lokasi hendaknya dapat menciptakan program
pemasaran yang kohesif di pasar sasaran. Dengan demikian program pemasaran
yang menggabungkan semua kemampuan pemasaran perusahaan tersebut akan
menjadi sekumpulan kegiatan yang menentukan posisi perusahaan terhadap
pesaing, dalam rangka bersaing merebut pasar sasaran.
Menghadapi kenyataan demikian, perusahaan dituntut untuk dapat
mengembangkan kebijakan pemasaran yang aktif serta senantiasa mengikuti
perkembangan teknologi dan ekonomi. Kebijakan yang aktif dan lebih
berorientasi pada konsumen membawa perusahaan pada kemutlakan untuk
mendefinisikan kebutuhan dan keinginan konsumen, bukan dari sudut pandang
perusahaan. Dengan demikan dapat memahami apa yang sesungguhnya menjadi
kebutuhan dan keinginan konsumen.
Dewasa ini bisnis perhotelan semakin tumbuh dan berkembang di
Indonesia. Di banyak daerah jumlah tujuan (destinasi) pariwisata dan hotel
semakin bertambah. Situasi yang sama juga tampak di kota-kota besar seperti
Makassar. Hotel dan bisnis pelayanan jasa atau sejenisnya semakin tumbuh subur.
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Restoran, guest house, night club, catering service, bar, pub dan discotheque
semakin bertambah.
Pada prinsipnya hotel adalah salah satu bentuk perdagangan jasa. Sebagai
industri jasa setiap pengusaha hotel akan berusaha memberikan pelayanan yang
maksimal bagi para tamunya. Dengan kata lain kekuatan usaha ini ialah
bagaimana para pelaku usaha menawarkan jasa yang terbaik kepada para
tamunya. Tiap hotel, motel atau berbagai bentuk penginapan lainnya akan
berusaha memberikan nilai tambah (value added) yang berbeda terhadap produk
dan jasa serta pelayanan yang diberikan pada tamunya. Nilai tambah inilah yang
membuat satu hotel berbeda dari yang lain-lainnya, yang akhirnya menyebabkan
mengapa orang punya alasan sendiri memilih hotel itu dibandingkan dengan hotel
yang lainnya. Perbedaan antara biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan
produk dan jasa dengan memberi nilai tambah itu, merupakan harga yang harus
dibayar oleh tamu untuk menikmati produk dan jasa yang ditawarkan, dan
sekaligus merupakan pendapata bagi hotel.
Dalam bisnis perhotelan ada banyak yang dapat ditawarkan kepada tamu.
Semua yang ditawarkan merupakan produk hotel. Produk hotel tersebut dapat
dibagi dalam beberapa bentuk seperti kamar hotel (rooms), pelayanan makanan
dan minuman (food and beverage), tempat meeting, incentive, convention,
exhibition (MICE), restoran, bar, pub, discotheque, atau night club.
Namun demikian, pada dasarnya produk dan jasa pelayanan hotel sudah
mulai dinikmati si tamu pada saat ia melakukan check in dan registrasi.
Selanjutnya, ketika tamu tinggal dan menginap di kamar, makan dan minum di
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restoran, main tenis atau berenang di kolam renang, dan menikmati hiburan di
night club sampai check out merupakan bagian dari produk hotel.
Tiap produk itu memiliki kegiatan operasinya sendiri secara terpisah dan
menerima hasil dari usaha itu. Karena itu, masing-masing outlets itu merupakan
profit-earing centre yang menjadi sumber pemasukan pendapatan bagi hotel dan
sekaligus sebagai sumber keuntungan hotel.
Suatu hotel dan akomodasi lainnya yang disediakan untuk memenuhi
kebutuhan wisatawan dan travellers akan memperoleh pendapatan dari produk
utamanya, yaitu dari hasil penjualan kamar. Besarnya pendapatan rata-rata
mencapai 45% dari total penjualan. Oleh karena itu perhatian manajemen harus
lebih banyak ditumpahkan pada penyediaan kamar, tanpa mengabaikan outlet lain.
Oka A. Yoeti (2004), rata-rata tingkat hunian kamar hotel berkisar antara
60-70% tiap tahunnya, tergantung pada kondisi ekonomi, politik dan keamanan di
mana lokasi hotel tersebut berada. Kalau kamar yang terjual hanya 60-70% saja,
maka yang 40-30% lainnya harus diusahakan agar terjual tiap harinya. Kalau
tidak, akan timbul kerugian karena kamar kosong dan terisi, biayanya sama saja.
Dalam persaingan bisnis yang sangat ketat seperti saat ini memang di
tuntut dunia perhotelan untuk memperbaharui bentuk pemasarannya. Di sinilah
pentingnya tugas dan peran pemasaran pada suatu hotel, yaitu mendayagunakan
teknologi internet untuk menjamin kelancaraan dan optimalisasi layanan serta
kinerja suatu perusahaan. Bagi perusahaan, penggunaan internet untuk
memasarkan produk dan jasanya saat ini dirasa lebih mudah dan terjangkau,
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Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi ini adalah perusahaan yang
mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya.
Salah satu jenis implementasi tekhnologi dalam meningkatkan persaingan
dan penjualan produk adalah e-commerce. Contoh yang bisa dilihat pemasaran
produk dan harga kamar melalui traveloka, pegi-pegi, dll. Melalui internet,
informasi mengenai ketersediaan kamar serta berbagai informasi hotel dapat
diakses para tamu dibelahan dunia. Jika digunakan secara optimal, e-commerce
sangat potensial untuk mendongkrak keuntungan hotel, sehingga mampu bersaing
dengan hotel competitor yang ada di makassar.
Mengingat pentingnya penerapan strategi bauran pemasaran yang
dilakukan oleh Red Planet Hotel Makassar maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan mengkaji dan mengetahui apakah bauran
pemasaran yang teridiri dari Price (harga), Product (produk), Place (tempat) dan
Promotion (promosi) berpengaruh tehadap tingkat hunian kamar (occupancy)
pada Red Planet Hotel Makassar, maka perusahaan akan lebih mudah
merumuskan proses pemasaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan,
kemampuan serta keadaan yang dihadapi. Berdasarkan penjelasan di atas maka
judul yang akan diajukan “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Tingkat
Hunian Kamar (Occupancy) Pada Red Planet Hotel Makassar”
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1.2 Rumusan Masalah
Bedasarkan latar belakang masalaah tersebut di atas maka rumusan
masalah penelitian ini adalah:
a.

Apakah produk, harga, tempat, dan promosi berpengaruh positif dan
signifikan secara parsial terhadap tingkat hunian kamar (occupancy) pada
Red Planet Hotel Makassar?

b.

Apakah produk, harga, tempat, dan promosi berpengaruh positif dan
signifikan secara simultan terhadap tingkat hunian kamar (occupancy)
pada Red Planet Hotel Makassar?

c.

Variabel manakah dari ke empat variabel (produk, harga, tempat dan
promosi) yang berpengaruh paling dominan terhadap tingkat hunian
kamar (occupancy) pada Red Planet Hotel Makassar?

1.3 Tujuan Penelittian
Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Untuk mengetahui pengaruh parsial bauran pemasaran terhadap tingkat
hunian kamar pada Red Planet Hotel Makassar.
b. Untuk mengetahui simultan bauran pemasaran terhadap tingkat hunian
kamar pada Red Planet Hotel Makassar.
c. Untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap tingkat
hunian kamar pada Red Planet Hotel Makassar.
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1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Formal
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)
Jurusan Manajemen Bisnis Hotel & Pariwisata di Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi NOBEL INDONESIA.
1.4.2 Operasional
1.4.2.1 Untuk Penulis
Membuka wawasan tentang stratgi bauran pemasaran hotel bagi
peneliti.
1.4.2.2 Untuk Perusahaan
Merupakan bahan masukan agar perusahaan dapat semakin
efektif dan efisien di dalam menerapkan strategi bauran
pemasaran sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan
dan diharapkan oleh hotel.
1.4.2.3 Untuk Ilmu Pengetahuan
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan
referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang pemasaran hotel.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pemasaran
Pemasaran merupakan salah satu faktor terpenting untuk memajukan
perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang barang dan jasa.
Kesuksesan perusahaan banyak ditentukan oleh prestasi dibidang pemasaran.
Pemasaran merupakan proses mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen
dan memuaskan konsumen dengan produk dan pelayanan yang baik. Aktivitas
pemasaran sering diartikan sebagai aktivitas menawarkan produk dan menjual
produk, tapi bila ditinjau lebih lanjut ternyata makna aktivitas yang menganalisa
dan mengevaluasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Seiring
berjalannya waktu, masyarakat ikut berkembang, tidak hanya berkembang dalam
tingkatan pendidikan, teknolog, dan gaya hidup, masyarakatpun ikut berkembang.
Dengan demikian perusahaan harus bisa mengikuti perkembangan tersebut.
Menurut Kotler dan Amstrong (2014: 27) menyatakan The procces by
which companies create value for customers and build strong customer
relationship in order to capture value form customers in return. Definisi tersebut
mengartikan bahwa pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan
nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan,
dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.
Menurut America Marketing Association (AMA) yang dikutip oleh Kotler
dan Keller (2016: 27) sebagai berikut: Marketing is the activity, set of institution,
and procceses for creating, clients, partners, and society at large. Arti dari
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definisi tersebut yaitu, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian
proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menghantarkan dan memberikan
nilai pelanggan yang unggul.
Sedangkan menurut Hasan (2013: 4) menyatakan bahwa pemasaran adalah
proses mengidentifikasi, menciptakan dan mengkomunikasikan nilai, serta
memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan
keuntungan perusahaan Proses pemasaran ini dimulai sejak awal perusahaan
menemukan ide tentang suatu produk.
Karena pemasaran berkaitan dengan pemuasan kebutuhan konsumen,
sedangkan akhir dari kegiatan pemasaran itu sendiri relatif sifatnya, karena setelah
konsumen mendapatkan apa yang dapat memenuhi kebutuhannya, maka
perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya dan proses itu akan
berlangsung terus selama konsumen mencari produk dan pihak perusahaan
berusaha untuk memenuhinya. Untuk dapat memberikan informasi kepada para
tamu yang akan menginap di hotel tentang standar fasilitas yang dimiliki oleh
masing-masing jenis dan tipe hotel, maka Departemen Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi melalui Direktorat Jenderal Pariwisata mengeluarkan suatu
peraturan usaha dan penggolongan hotel. Penggolongan hotel tersebut ditandai
dengan bintang, yang disusun mulai dari hotel berbintang 1 (satu) sampai dengan
yang tertinggi adalah hotel dengan bintang 5 (lima).
Tujuan dari setiap perhotelan adalah mencari keuntungan dengan
menyewakan fasilitas dan atau menjual pelayanan kepada para tamunya, dan
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berdasarkan pada pengertian hotel yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hotel
dalam menjalankan usahanya selalu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Penyewaan kamar
b. Penjualan makanan dan minuman
c. Penyediaan pelayanan-pelayanan penunjang lain yang bersifat komersial.
2.2 Strategi Pemasaran
Swastha dan Handoko (2010:119) strategi pemasaran adalah merupakan
sejumlah tindakan-tindakan khusus tetapi lebih merupakan pernytaan yang
menunjukkan usaha-usaha pemasaran pokok yang diarahkan untuk mencapai
tujuan.
Menurut tjiptono (2012:6) strategi pemasaran adalah alat fundamental
yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan mengembangkan
keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan
program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut”.
Selanjutnya strategi pemasaran menurut Kotler (2014:81) “Strategi
Pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai
tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi strategi spesifik untuk pasar
sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran dan besarnya pengeluaran
pemasaran.”
Bauran pemasaran ini haruslah diatur sedemikian rupa sehingga akan
dapat berfungsi sebagai senjata yang tepat dalam pertandingannya di pasar
melawan pesaing-pesaingnya. Oleh karena itu, maka senjata itu harus disesuaikan
dengan keadaan pasar serta kondisi persaingan yang dihadapinya.
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2.3 Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
Pada dasarnya sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan bahwa,
perusahaan harus dapat tumbuh dan berkembang. Agar perusahaan dapat tumbuh
dan berkembang tentu saja perusahaan harus menentukan strategi pemasara, untuk
menentukan strategi pemasaran yang efektif diperlukan kombinasi dari elemenelemen bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran (marketing mix) terdapat
variabel-variabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.
Variabel-variabel dalam bauran pemasaran dapat menentukan tanggapantanggapan yang diinginkan perusahaan di dalam pasar sasaran.
Menurut Kotler dan Amstrong (2012: 75) bauran pemasaran adalah
seperangkat alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan
respon yang diinginkan pasar sasaran. Definisi lain yang dikemukakan Kotler dan
Amstrong pada bukunya Principle of Marketing (2014: 76) yaitu: The marketing
mix the set of tactical marketing tools that the firm blends to produce the
responsse it wants in the target market.
2.3.1 Produk
Bauran pemasaran merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang
merupakan intisari dari sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh
perusahaan untuk dapat mempengaruhi para pembeli/konsumen (Assauri
2010:198).
Sedangkan menurut Budi (2013:99) produk merupakan suatu yang
ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumennya baik itu secara nyata (tangible)
maaupun tidak nyata (intangible) untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan.
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Pentingnya suatu produk fisik bukan terletak pada kepemilikannya tetapi pada
jasa yang diberikannya, sehingga produk dalam industri perhotelan mengandung
suatu konsep yang menyeluruh atas objek fisik dan proses yang memberikan
sejumlah nilai kepada konsumen. Produk terdiri dari berbagai macam lapisan yang
terdiri atas:
a. Produk inti (core product) yaitu manfaat dasar yang dibutuhkan oleh
konsumen atas produk tersebut. Seperti halnya knsumen membutuhkan
hotel untuk hanya menyewa kamar sehingga hotel menyediakan kamar
sebagai core produknya.
b. Produk yang diharapkan (expected product) produk inti yang ditawarkan
kepada konsumen dengan berbagai macam atribut dengan kondisi layak
sehingga ada kesepakatan bersama dalam pembelian, untuk di kamar hotel
yang disewakan kepada konsumen dengan fasilitas kamar yang rapid an
bersih.
c. Produk pelengkap (argument product) produk yang dilengkapi layanan
tambahan sehingga akan menambah kepuasan konsumen, seperti ada
fasilitas antar barang atau layanan bell boy, layanan kamar atau room
service.
d. Potensial produk (potential product) yaitu segala macam tambahan dan
perubahan yang mungkin dikembangkan hotel untuk suatu produk dimasa
mendatang.
Pada dasarnya produk atau jasa pelayanan hotel mulai dinikmati tamu
pada saat check-in sampai dengan check-out. Hotel biasanya memberikan
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kemudahan bagi konsumenya atau wisatawan sebagai pemakai jasa, dengan
menjual produk dalam bentuk paket dengan memberikan pelayanan terpadu
(integrated service), produk yang ditawarkan tentulah harus yang berkualitas
karena di era horizontal sekarang, para pelanggan lebih cerdas dalam mmili suatu
produk.
Dalam industri perhotelan Yoeti (2007:184) produk utama adalah
penyedia kamar ddan layanan makanan dan minuman serta fasilitas lainnya.
Penyedian kamar dan layanan makan dan minum serta fasilitas lainnya itu
tentunya sangat erat dengan target market yang hendak diraih. Tiga produk hotel
yang penting, yaitu: unsure fisik, unsur jasa dan unsur nonfisik. Produk fisik
termasuk kamar hotel dan restoran, sedangkan produk yang merupakan unsure
jasa adalah semua bentuk layanan yang diperuntukkan untuk menunjang produk
fisik. Adapun nonfisik ada dua yang penting, yaitu: citra (image) dan suasan
(atmosphere). Ketiga bentuk produk tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan
yang lain, karena usur itu berbaur membentuk produk sebuah hotel secara utuh.
Jadi dapat disimpulkan bahwa produk merupakan suatu yang dapat ditawarkan
kepada calon konsumen yang dapat berupa barang maupun berupa jasa.
2.3.2 Harga (Price)
Dalam buku Saladin (2007:95) menyatakan bahwa definisi harga ialah
sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Sedangkan
menurut Laksana (2008:105) pengertian harga merupakan jumlah uang yang
diperlukan sebagai penukar berbagai kombinasi produk dan jasa.
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Penentuan harga merupakan titik kritis dalam bauran pemasaran jasa
karena harga menentukan pendapatan dari suatu bisnis. Keputusan penentuan
harga juga sangat signifikan di dalam penentuan nilai ataupun manfaat yang dapat
diberikan kepada pelanggan dan memainkan peranan penting dalam gambaran
kualitas jasa. Strategi penentuan tarif dalam perusahaan jasa dapat menggunakan
penentuan tarif premium pada saat permintaan tinggi dan tarif pada saat
permintaan menurun.
Keputusan penentuan tarif dari ssebah produk jasa harus memperhatikan
beberapa hal. Hal ini yang paling utama adalah bahwwa keputusan penentuan tarif
harus sesuai dengan strategi pemasaran secara keseluruhan. Perubahan berbagai
tarif diberbagai pasar juga harrus dipertambangkan. Lebih jauh lagi, tarif
spesiffiik yang akan ditetapkan akan bergantung pada tipe pelanggan yyang
menjadi tujuan pasar jasa tersebut. Nilai jasa ditentukan ole manfaat dari jasa
tersebut.
Prinsip-prinsip penetapan harga menurut Zetihalm dan Bitner dalam
Hurriyati (2010:52) ialah sebagai berikut:
a. Perusahaan harus mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menetapkan
harga, mencakup: pemilihan tujuan penetapan harga, menentukan tingkat
permintaan, perkiraan biaya, menganalisis harga yang ditetapkan dan
produk yang ditawarkan pesaing, pemilihan metode penetapan harga serta
menentukan harga akhir.
b. Perusahaan tidak harus selalu berupaya mencari profit maksimum melalui
penetapan harga maksimum, tetapi dapat pula dicapai dengan cara
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memaksimumkam penerimaan sekarang, memaksimumkan penguasaan
pasar atau kemungkinan lainnya.
c. Para pemasar hendaknya memahami seberapa responsive permintaan
terhadap perubahan harga untuk mengevakuasi sensitifikasi harga, para
pemasar dapat menghitung elastisitas permintaan.
d. Berbagai jenis biaya harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga,
termasuk didalamnya adalah biaya langsung dan tidak langsung, biaya
tetap dan biaya variabel serta biaya lain-lainnya.
e. Harga-harga para pesaing akan mempengaruhi tingkat permintaan jasa
yang ditawarkan sehingga harga pesaing harus turut dipertimbangkan
dalam proses penetapan harga.
f. Berbagai cara atau variasi penetapan harga yang ada mencakup mark up,
sasaran perolehan nilai yang dapat diterima, faktor psikologis dan harga
lainnya.
g. Setelah penetapan struktur harga, perusahaan menyesuaikan harganya
dengan menggunakan harga psikologis, diskon harga, harga promosi serta
harga bauran promosi.
Menurut Zeithalm dan Bitner dalam Hurriyati (2010:54) menyatakan
bahwa ada tiga dasar untuk menetapkan harga yang biasa digunakan dalam
menentukan harga, yaitu:
a. Penentapan harga berdasarkan biaya (cost-based-princing)
b. Penetapan harga berdasarkan persaingan (competition-based-princing)
c. Penetapan harga berdsarkan permintaan (demand-based)
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2.3.3 Tempat (Place)
Menurut Tan (2010:139) jika kita mmembahas place atau distribusi, maka
kita dihadapkan pada dua masalah yaitu keterjangkauan dan mudah diperolehnya
produk-produk yang dipasarkan. Distribusi bukan saja berkaitan dengan
pemindahan fisik barang-barang dagangan, tetapi berkaitan juga dengan tempat
penjualan agen pengecer dan sebagainya.
Menurut Budi (2013:104) saluran distribusi dalam pemasaran merupakan
suatu keputusan yang paling kritis, karena akan mempengaruhi keputusan
pemasaran lainnya.
Menurut Assuri (2007:233) penyaluran merupakan kegiatan penyampaian
produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen ada waktu yang tepat. Oleh
karena itu, kebijakan pemasaran terpadu yang mencakup penentuan saluran
pemasaran (marketing channels) dan distribusi fisik (physical distribution).
Menurut Yoeti (2007:189) pada perusahaan manufaktur, agar suatu barang
dapat sampai pada konsumen biasanya

melalui

proses: penggudangan

(warehousing), pengiriman (transportation), atau penunjukan agen tunggal
(dealer) dan selanjutnya baru dijual langsung kepada konsumen. Jadi konsumen
dapat membeli barang di toko atau warung menjadi pelangganya. Hal yang
demikian tidak berlaku pada hotel. Seperti kita ketahui, produk perhotelan
memiliki ciri yang khusus seperti halnya produk industri pariwisata, antara lain:
a. Proses produksi bersamaan dengan konsumsi.
b. Produk tidak dapat dipindahkan ke tempat konsumen.
c. Calon konsumen tidak dapat mencicipi produk yang akan dibeli.
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d. Hubungan konsumen dan produsen sangat erat.
Jalan satu-satunya ialah konsumen sendiri harus datang ke tempat di mana
produk dihasilkan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka diperlukan usaha
untuk mendatangkan tamu (wisatawan) ke hotel yang bersangkutan. Dalam
rangka usaha menarik dan mendatangkan tamu biasanya suatu hotel mengadakan
kerja sama dengan pihak ketiga lainnya seperti:
a. Hotel reservation service.
b. Tour operator atau travel agency lainnya.
c. Maskapai penerbangan.
d. Chains hotel services.
Jadi

dapat

disimpulkan

bahwa

tempat

(place)

adalah

kegiatan

penyampaian produk sampai ke tangan pemakai atau konsumen pada waktu yang
tepat yang harus dilakukan secara hati-hati.
2.3.4 Promosi (Promotion)
Suatu perusahaan banyak aktivitas yang dilakukan tidak hanya
menghasilkan produk atau jasa, menetapkan harga, dan menjual poduk dan jasa
tetapi banyak aktivitas lainnya. Salah satunya adalah promosi, kegiatan promosi
adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran perusahaan yang isinya,
memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen tentang produk atau
jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Tidak hanya itu, kegiatan promosi
merupakan kegiatan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan atau
konsumen.
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Perusahaan dewasa ini menganggap bahwa promosi merupakan bagian
penting dari pemasaran, karena pihak perusahaan berharap dengan promosi yang
dilaksanakan secara efektif dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa
perusahaan sesuai dengan target penjualan yang telah ditetapkan dan daapat
bersaing dengan perusahaan lain yang menghasilkan poduk atau jasa yang
sejenisnya.
Menurut Alma (2002:169), promosi adalah kegiatan-kegiatan periklanan,
personal selling, promosi penjualan, publicity, yang kesemuanya oleh perusahaan
dipergunakan untuk meningkatkan penjualan.
Sistaningrum (2012:98) mengungkapkan arti promosi adalah suatu upaya
atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi “konsumen aktual” maupun
“konsumen potensial” agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk
yang ditawarkan, saat ini atau dimasa yang akan datang.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa promosi adalah alat
komunkasi dan penyampaian pesan yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun
perantara dengan tujuan memberikan informasi mengenai produk, harga dan
tempat. Informasi itu bersifat memberitahukan, membujuk, mengingatkan kembali
kepada konsumen, para perantara atau kombinasi keduanya.
2.4 Hotel
2.4.1 Pengertian Hotel
Menurut Morisson dalam Gaffar (2007:12) Industri perhotelan merupakan
bagian dari hospitality industri yaitu suatu industri yang menyediakan produk dan
jasa kepada pelanggan yang jauh dari rumah. Industry hospitality sendiri meliputi
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industri perhotelan (Hotel, Motel, Caottages, Inns, Resort, dll). Restoran (Cafe,
Pubs, Bars, dll) termasuk pula dengan Biro Jasa Perjalanan seperti travel agent,
tempat rekreasi beserta fasilitas permainannya. Secara garis besar, hospitality
industry dibagi menjadi lodging operations, food/beverage services, serta travel
and tourism. Hotel berada dibawah lodging operations bersama-sama dengan
motels motor, hotels resorts perkemahan, taman dan lain sebagainya.
Sedangkan menurut The American Hotel and Motel Association (AHMA)
adalah:
“A hotel may be defined an establishment whose primary business is
providing lodging facilities for the general public and which furnishes one or
more of the following services, uniformed serviced, laundering of linens and us of
furnitures”.
Dari beberapa konsep di atas dapat disimpulkan bahwa hotel adalah
sebuah usaha komersial yang melayani dibidang jasa dengan menyediakan sebuah
akomodasi beserta fasilitas lainnya seperti pelayanan penginapan, makan, minum
serta jasa penunjang lainnya yang disewakan kepada para tamu yang tinggal untuk
sementara waktu dan dikelola secara professional.
2.4.2 Jenis Hotel
Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau
sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi,2000). Berdasarkan hal tersebut,
dapat dilihat dari lokasi dimana hotel tersebut dibangun, sehingga dikelompokkan
menjadi:
a. City Hotel
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Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi
masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu
pendek). City Hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya
dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan
bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.
b. Residental Hotel
Hotel yang berlokasi di daerah pinngiran kota besar yang jauh dari
keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha.
Hotel

ini

berlokasi

di

daerah-daerah

tenang,

terutama

karena

diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu
lama. Dengan sendirinya hotel ini diperlengkapi dengan fasilitas tempat
tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga.
c. Resort Hotel
Hotel yang berlokasi di daerah pengunungan (mountain hotel) atau di
tepi pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel
seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat
pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi.
d. Motel (Motor Hotel)
Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang
menghubungan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran
jalan raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini
diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang
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melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil
sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil.
2.4.3 Klasifikasi Hotel
Berdasarkan Knowledge on Hotel Operation oleh Balai Pendidikan dan
Latihan Kepariwisataan.
A. Klasifikasi hotel berdasarkan plan adalah:
a. Europan plan hotel: yaitu pengunjung hanya membayar tarif kamar
saja.
b. Continental plan hotel: yaitu tarif kamar termasuk tarif makan pagi.
c. Modified American plan hotel: yaitu tarif kamar termasuk tarif 2 kali
makan (jam dapat dipilih).
d. Full American plan hotel: yaitu tariff kamar termasuk 3 kali makan.
B. Klasifikasi hotel berdasarkan ukuran / jumlah kamar, yaitu:
a. Small hotel yaitu jumlah kamar antara kurang dari 25 kamar.
b. Average hotel yaitu jumlah kamar antara 25-100 kamar.
c. Above average hotel yaitu jumlah kamar antara 100-300 kamar.
d. Large hotel yaitu jumlah kamar lebih dari 300 kamar.
C. Klasifikasi hotel berdasarkan jenis pengunjung, yaitu:
a. Family hotel yaitu hotel untuk tamu menginap bersama keluarga.
b. Business hotel yaitu hotel untuk pengusaha.
c. Tourist hotel yaitu hotel untuk tamu menginap berupa wisatawan baik
domestic maupun luar negeri.
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d. Transit hotel yaitu hotel untuk tamu yang singgah dalam waktu
singkat.
e. Cure hotel yaitu hotel untuk tamu menginap dalam proses pengobatan
atau penyembuhan penyakit.
D. Klasifikasi hotel berdasarkan lama menginap
a. Transient hotels yaitu hotel dengan lama tinggal tamu rata-rata
semalam.
b. Semi resident hotels, yaitu hotel dengan lama tinggal tamu lebih dari
satu hari tetapi tetap dalam jangka waktu pendek, berkisar dua minggu
hingga satu bulan.
c. Resident hotels, yaitu hotel dengan lama tinggal tamu cukup lama,
berkisar paling sedikit satu bulan.
2.4.4 Karakteristik Hotel
Tujuan dari setiap perhotelan adalah mencari keuntungan dengan
menyewakan fasilitas dan atau menjual pelayanan kepada para tamunya, dan
berdasarkan pada pengertian hotel yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hotel
dalam menjalankan usahanya selalu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Penyewaan kamar
b. Penjualan makanan dan minuman
c. Penyediaan pelayanan-pelayanan penunjang lain yang bersifat
komersial.
d. Penyewaan Kamar
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Kegiatan utama dari suatu hotel adalah menyewakan kamar kepada tamu,
baik yang standar sampai ke yang suite.
A. Pembedaan Jenis Kamar Hotel
a. Single Room
Kamar untuk satu orang yang dilengkapi dengan satu satu buah tempat
tidur berukuran single untuk satu orang.
b. Twin Room
Kamar untuk dua orang yang dilengkapi dengan dua buah tempat tidur
masing-masing berukuran single.
c. Double Room
Kamar yang dilengkapi dengan satu buah tempat tidur berukuran
double (untuk dua orang)
d. Double-double Room
Kamar untuk empat orang yang dilengkapi dengan dua kamar tamu,
dan dengan tempat tidur berukuran double (untuk dua orang).
Adapun fasilitas standar yang terdapat pada masing-masing jenis kamar
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kamar mandi private (Bath Room)
b. Tempat tidur (jumlah dan ukurannya sesuai dengan jenis)
c.

Ruang tidur - Lemari pakaian (Cupboard)

d. Telepon
e.

Televisi dan radio Channel

f. Meja rias / tulis (dressing table)
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g.

Rak untuk menyimpan koper (luggage rack)

h. Asbak, korek api, handuk alat tulis
2.4.5 Fasilitas Usaha Hotel
Hotel merupakan bagian yang integral dari usaha pariwisata yang menurut
Keputusan Menparpostel disebutkan sebagai suatu usaha akomodasi yang
dikomersialkan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:
a. Kamar tidur (kamar tamu)
b. Makanan dan minuman
c. Pelayanan-pelayanan penunjang lain seperti:
a) Tempat-tempat rekreasi
b) Fasilitas olah raga
c) Fasilitas laundry, dsb
Hotel merupakan usaha jasa pelayanan yang cukup rumit pengelolaannya,
dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dipergunakan oleh tamu tamunya selama 24 jam (untuk klasifikasi hotel berbintang 4 dan 5). Di samping
itu, usaha perhotelan juga dapat menunjang kegiatan para usahawan yang sedang
melakukan perjalanan usaha ataupun para wisatawan pada waktu melakukan
perjalanan untuk mengunjungi daerah-daerah tujuan wisata, dan membutuhkan
tempat untuk menginap, makan dan minum serta hiburan.
2.4.6 Kebijakan Usaha Hotel
Menurut Roi Jetro dalam Karakteristik Dan Kebijakan Usaha Hotel, jenis
usaha perhotelan memiliki sasaran dan target keuntungan tertentu yang ingin
dicapai. Falsafah yang dimiliki hotel akan dijadikan sebagai suatu dasar untuk
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menetapkan misi dan visi perusahaan. Berdasarkan misi dan visi tersebut, maka
hotel akan menyusun sasaran yang ingin dicapai dalam bentuk kebijakankebijakan, seperti:
a. Pangsa pasar yang ditetapkan untuk dilayani
b. Jenis produk yang ditawarkan
c. Standart produk yang akan dipenuhi
d. Keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan
e. Hubungan-hubungan dengan karyawan, pemasok, relasi atau komunitas dan
masyarakat umumnya.
2.4.7 Produk Usaha Hotel
Adapun jeni produk yang dihasilkan oleh usaha hotel dapat dibedakan
menjadi:
a. Komponen Produk nyata adalah komponen-komponen yang dapat dilihat,
disentuh, dan dihitung, sebagai contoh: makanan, minuman, kamar tidur dan
perlengkapannya adalah komponen yang merupakan produk nyata. Untuk
lebih jelasnya komponen produk nyata adalah: lokasi, dan fasilitas yang
disediakan oleh hotel.
b. Komponen Produk tidak nyata/ abstrak ialah komponen-komponen seperti
semua produk yang dapat dirasakan dan dialami sebagai suatu pengalaman.
Suatu produk yang dihasilkan seharusnya dapat memenuhi keinginan keinginan tamu. Sebagai contoh, dalam sebuah hotel seorang tamu harus
memeroleh rasa bersahabat, sopan, santun, dan rasa hormat dari seluruh
karyawannya, kondisi lingkungan yang menyenangkan, pelayanan cepat dan
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akurat yang kesemua ini harus ditunjang denagn menggunakan teknik dan
prosedur yang benar.
2.5 Tingkat Hunian Kamar (Occupancy)
2.5.1 Pengertian Tingkat Hunian Kamar (Occupancy)
Tolok ukur keberhasilan dalam usaha perhotelan adalah terletak pada
kemampuan mencapai target tingkat hunian kamar (occupancy). Tingkat hunian
kamar adalah jumlah kamar terisi/terjual dibanding dengan seluruh jumlah kamar
yang mampu dijual.
Tingkat hunian kamar adalah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah
kamar terjual jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang tersedia
untuk dijual. Tingkat hunian kamar merupakan tolok ukur keberhasilan dari
sebuah hotel. Bahwa dengan tingginya tingkat hunian kamar sebuah hotel, secara
tidak langsung akan memperngaruhi penghasilan dan keuntungan hotel tersebut.
Maka dari itu semua hotel selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah hunian
kamarnya.
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat hunian kamar menurut
Oka Yoeti (2009: 55) menuliskan bahwa harga atau tarif sewa kamar, kompetisi,
dan permintaan sangat mempengaruhi penjualan kamar. Sedangkan menurut
Suarthana (2006: 5), faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan tingkat
hunian kamar antara lain lokasi hotel, fasilitas hotel, pelayanan kamar, harga
kamar atau taris sewa kamar, dan promosi.
Penghitungan tingkat hunian kamar sangat berarti dalam dunia perhotelan
karena, selain sebagai tolak ukur keberhasilan usaha yang dijalankan, juga dari
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perhitungan ini bisa digunakan sebagai alat perbandingan antara hotel yang
bersangkutan

dengan

hotel

lain

dalam

rangka

bisnis.

Adapun

untuk

memperkirakan tingkat hunian kamar bisa dilakukan pertiga hari atau sepuluh
hari. Sulastiyono (2011:105) memberikan metode untuk menentukan tingkat
hunian kamar, yaitu:
Persentase tingkat hunian kamar =

x100

2.6 Kerangka Pikir
Uma Sekaran dalam bukunya Business Research, 1992 dalam (Sugiyono,
2010:60) mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual
tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah
diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan
menejlaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara
teoritis perlu dijelaskan variabel-variabel didalam penelitian, pertautan antar
variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian.
Berdasarkan pokok bahasan tersebut, maka penelitian ini mencoba
membahas mengenai pengaruh faktor-faktor produk, harga, tempat dan promosi
terhadap tingkat hunian kamar (occupancy). Adapun kerangka pikir dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Red Planet Hotel
Makassar
Bauran Pemasaran

Produk (x1)

Harga (x2)

Tempat (x3)
Promosi (x4)

Gambar 2.1: Kerangka Pikir

Tingkat Hunian
Kamar
(occupancy)
YY
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2.6 Hipotesis
Berdasarkan

pemikiran

di

atas,

maka

penulis

akan

mencoba

mengemukakan hipotesis sebagai berikut :
1. Diduga produk, harga, tempat, dan promosi berpengaruh secara positif
dan signifikan secara parsial terhadap tingkat hunian kamar
(occupancy) pada Red Planet Hotel Makasssar.
2. Diduga produk, harga, tempat, dan promosi berpengaruh positif dan
signifikan secara simultan terhadap tingkat hunian kamar (occupancy)
pada Red Planet Hotel Makasssar.
3. Diduga harga merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh
terhadap tingkat hunian kamar (occupancy) pada Red Planet Hotel
Makassar.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Dalam rangka pengumpulan data, penulis mengadakan penelitian pada
Red Planet Hotel Makassar yang terletak di Jl. Sam Ratulangi No.136A yang
letaknya berada di tengah-tengah kota Makassar. Waktu penelitian akan
dilaksanakan dalam waktu kurang lebih satu bulan yaitu mulai bulan Februari
sampai Maret 2018.
3.2 Metode Pengumpulan Data
Untuk penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi melalui
penelitian dengan metode yang digunakan sebagai berikut:
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research): Adalah metode penelitian yang
dilakukan melalui rujukan beberapa literatur sebagai dasar dan tunjaun yang
dijadikan sebagai landasan teoritis.
2. Penelitian Lapangan (Field Research): Dalam penelitian ini penulis
mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan
langsung pada perusahaan yang bersangkutan, baik melalui observasi,
penyebaran kuesioner, dokumentasi dan wawancara.
3.3 Jenis Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan
kualitatif. Adapun penjelasan mengenai jenis data, yaitu sebagai berikut:
1. Kualitatif: Adalah sumber data yang bersifat pemahaman akan fenomena
yang terjadi di lapangan. Jenis data yang dihasilkan dari kualitatif adalah
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data-data yang berupa penjelasan deskriptif, dan kata-kata tertulis
(Juliasnyah, 2014: 38).
2. Kuantitatif: Adalah metode untuk menguji teori-teori terntentu dengan cara
meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel yang diukur (dengan
menggunakan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angkaangka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Juliasnyah, 2014: 38).
3.4 Sumber Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dapat dilakukan penelitian
kepustakaan dan penyebaran kuesioner. Selanjutnya data tersebut dianalisis
dengan kata-kata dan disusun dalam teks yang diperluas. Adapun jenis dalam
penelitian ini adalah:
1.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan
bersangkutan dan dari responden dengan memberikan pernyataan dalam
bentuk kuesioner kepada responden.

2.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang meliputi:
a. Informan atau subjek penelitian yang ada.
b. Data yang berwujud dokumenter, yeng terbentuk kajian pustaka, berkasberkas, catatan-catatan tertulis, dan bagan yang berkaitan dengan
penelitian.

3.5 Populasi Dan Sampel
Populasi menurut Sugiyono (2008:66), “Populasi adalah wilayah
generalisasi terdiri atas objek /subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah tamu yang pernah meninap di Red
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dari tahun 2012-2014, adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 4.012
orang Planet Hotel Makassar dan mengetahui mengenai Red Planet Hotel
Makassar.
Menurut Uma Sekaran (2006:54) Sampel adalah subkelompok atau
sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini ukuran sampelnya sebanyak 364
orang, yakni tamu yang pernah menginap di Red Planet Hotel Makassar.
Adapun penentuan sampel menggunakan rumus slovin, dibawah ini cara
menentukan elemen/anggota sampel dari suatu populasi sebagai berikut:

𝑛=

( ×

)

Dimana:
n = Jumlah elemen/anggota sampel
N = Jumlah elemen/anggota populasi
E = Error level (tingkat kesalahan), umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau
0,05, dan 10% atau 0,1. Dan peneliti menggunakan 5% atau 0,05.
Elemen populasi (N) = 4.012

𝑛=

.
( .

× ,

)

= 363,735 responden, dibulatkan menjadi 364

responden.
3.6 Pengukuran Variabel
Sugiyono (2012:87) mengemukakan bahwa “skala likert digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekolompok orang tentang
fenomena social”. Dalam skala likert, variabel yang akan diukur dan dijabarkan
menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik
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tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau
pertanyaan. Dalam penyusunan ini untuk setiap item dari masing-masing indicator
di atas baik variabel independen maupun variabel dependen dijadikan dasar untuk
pembuatan kuisioner diamana jawaban diberi skor sebagai berikut:
a. Sangat Setuju

=5

b. Setuju

=4

c. Kurang Setuju

=3

d. Tidak Kurang

=2

e. Sangat Tidak Setuju

=1

3.7 Metode Analisis Data
Sehubungan dengan pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif
maka analisis yang digunakan menurut Sugiyono (2013:206) adalah:
1. Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu metode yang bertujuan mengubah
kumpulan data mentah menjadi bentuk yang mudah dipahami, dalam bentuk
informasi yang ringkas, dimana hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan
dalam suatu tulisan ilmiah yang mana dari analisis tersebut akan dibentuk suatu
kesimpulan.
2. Analisis Deskriptif Kuantitatif,dengan regresi berganda untuk mengetahui
besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variabel X)
terhadap kejadian lainnya (variabel Y). Dalam penelitian ini, analisis regresi
berganda sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya
pengaruh bauran pemasaran (Marketing Mix) terhadap tingkat hunian kamar
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(occupancy). Analisis regresi menggunakan rumus persamaan regresi berganda
seperti yang dikutip (Sugiyono 2010: 277 ).
a. Analisis Regresi Berganda
Metode analisa yang digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh dari
beberapa variabel dari Marketing Mix terhadap tingkat hunian kamar (occupancy)
adalah analisis regresi liner berganda seperti yang dikutip (Sugiyono 2010:277).
Y=βο+βıXı+β2X2+β3X3+β4X4+e+βnXn
Keterangan:
Y

= Tingkat hunian kamar

Xı

= Product

X2

=

X3

= Tempat

X4

= Promosi

βı β2 β3 β4

= Koefisien Determinasi

βn

= Konstanta

e

= Standar Error

Harga

b. Uji Instrumen
Sebelum pengambilan data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian
validitas dan reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan.
1.Uji validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner
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mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner
tersebut (Imam Ghozali dalam Agrini Gobel 2011:62). Dalam uji validitas
dapat digunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) dan
dapat pula digunakan rumus teknik korelasi Product Moment sebagai
berikut :
𝑟𝑥𝑦 =

𝑛Σ𝑥𝑦 − (Σ𝑥)(Σ𝑦)
[𝑛 Σx − (Σx) ][𝑛 Σy − (Σy) ]

Dimana:
rxy

= Keeratan hubungan (korelasi)

n

= Jumlah sampel yang akan diuji

x

= Jumlah skor pertanyaan

y

= Jumlah skor total pertanyaan

Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat korelasi antara skor masingmasing item dalam kuesioner dengan total skor yang ingin diukur, yaitu dengan
menggunakan cofficient corelation pearson dalam SPSS. Jika nilai signifikan
(Pvalue) > 0,05 maka tidak terjadi hubungan yang signifikan. Sedangkan apabila
nilai signifikansi (Pvalue) < 0,05 maka terjadi hubungan yang signifikan.
2. Uji Realibilitas
Uji realibilitas merupakan alat untuk mengukur kehandalan suatu
kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu
kuesioner dikatakan realiable atau handal jika jawaban seseorang terhadap suatu
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghazali dalam
Agriani Gobel. 2012: 32). Selain menggunakan bantuan SPSS, uji realibilitas
dapat dilakukan dengan menggunakan cronbach koefisien :
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(

r11 =

1−

) )

𝑑𝑎𝑛 𝜎 =

r11

= Realibilitas konsumen

k

= banyaknya butir pertanyaan

𝜎

= Jumlah varian butir

n

= Jumlah responden

x

= Nilai skor yang dipilih

Pengujian realibilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach alfa.
Koefisien cronbach alfa yang > 0,60 menunjukkan kehandalan (realibilitas)
instrumen (bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang
berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama) dan jika koefisien cronbach
alfa yang < 0,60 menunjukkan kurang handalnya instrumen bila variabel-variabel
tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan
menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Selain itu, cronbach alfa yang semakin
mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal realibilitasnya.
3. Uji Hipotesis
a) Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Untuk menganalisis pengaruh bauran pemasaran terhadap tingkat hunian
kamar (occupancy) Red Planet Hotel Makassar secara simultan digunakan Uji F
dengan kriteria, jika F-hitung > F-tabel pada tingkat kepercayaan 95 persen atau
alfa = 0,05 maka tolak Ho dan diterima Hi.
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b) Uji Signifikan Parsial (Uji t)
Untuk menghitung pengaruh masing-masing variabel secara parsial
digunakan Uji t dengan kriteria, jika t-hitung > t-tabel pada tingkat kepercayaan
95 persen atau alfa = 0,05 maka tolak Ho dan terima Hi. Untuk mempermudah
perhitungan maka dipergunakan software SPSS for windows.
3.8 Definisi Operasional Variabel
Ada dua variabel yang menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian,
yaitu variabel X (Harga,produk,tempat,promosi) dan efektivitas variabel Y
(Tingkat Hunian) . Penulis menentukan operasional variabel sebagai berikut:
a. Variabel Independent (variabel X)
Variabel

independent

atau

variabel

bebas

yaitu

variabel

yang

mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Dalam penelitian ini yang
menjadi variable X adalah “Harga,Produk,Tempat,dan Promosi”.
b. Variabel Dependent (variabel Y)
Variabel Dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi
oleh variabel bebas, maka yang menjadi variabel Y adalah “Tingkat
Hunian”. Variabel indikator, skala pengukuran yang digunakan baik untuk
variabel X maupun variabel Y dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel. 3.1
Definisi Operasional variabel
No Variabel

Definisi Variabel

Indikator

No.
Kuesioner

1

Produk

Sesuatu yang

(X1)

ditawarkan kepada

dibutuhkan sesuai

pasar untuk

kebutuhan.

diperhatikan, dimiliki,
dipakai dan dirasakan
sehingga dapat
memuaskan konsumen

1. Tipe kamar yang

2. Desain kamar hotel
menarik.
3. Fasilitas (tempat tidur yang
nyaman,TV,WIFI/internet,d
ll) yang disediakan sesuai
kebutuhan.
4. Hotel memiliki nama
(brand) yang dikenal
anatara hotel bintang 3
lainnya.

1
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2

Harga

Sejumlah uang yang

(X2)

harus dikeluarkan oleh
konsumen untuk

1. Harga sesuai dengan

2

fasilitas kamar.
2. Harga sebanding dengan

memperoleh suatu

pelayanan yang diberikan

produk/jasa.

oleh pihak hotel.
3. Harga lebih murah dengan
hotel yang lain.

3

Tempat

Tempat dimana hotel

1. Hotel dapat dengan mudah

(X3)

beroperasi, melakukan

diakses dengan

pelayanan jasa.

menggunkan transportasi

3

umum.
2. Hotel berada di lokasi yang
dekat dengan pusat bisnis
dan pusat perbelanjaan.
3.

Kepadatan lalu lintas tidak
menjadi hambatan untuk
mencapai hotel.

4. Hotel dapat dilihat dengan
jelas dari tepi jalan.

4

Promosi

Aktivitas pemasaran

1. Iklan yang dilakukan

(X4)

untuk

melalui brosur, website,atau

mengkomunikasikan

media social membuat saya

informasi tentang

tertarik terhadap produk

4
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perusahaan dan
produknya kepada
konsumen.

yang ditawarkan.

2. Promosi yang diberikan
pada event tertentu
(valentine,idul fitri,natal dan
tahun baru) membuat saya
tertarik untuk menggunakan
produk yang ditawarkan.

3. Paket promosi berupa
potongan harga (diskon)
dan lain-lain yang
ditawarkan melalui website
membuat saya tertarik
terhadap produk yang
ditawarkan.

5

Tingkat

Tingkat hunian

1. Lokasi hotel,

Hunian

kamar adalah suatu

2. Fasilitas hotel,

Kamar

keadaan sampai

3. Pelayanan kamar,

sejauh mana jumlah

4. Harga kamar atau tarif

kamar terjual jika
diperbandingkan
dengan seluruh
jumlah kamar yang
tersedia untuk dijual

sewa kamar,
5. Promosi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Perusahaan
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan
PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT:IJ) adalah bagian dari Red Planet
Hotels grup regional, dimana Perusahaan dapat dengan cepat memposisikan
dirinya untuk terbentuk menjadi salah satu perusahaan yang berlandaskan
investasi secara regional yang tumbuh dengan cepat dalam sektor perhotelan hotel
bujet. PT Red Planet Indonesia Tbk saat ini memiliki dan mengoperasikan tujuh
hotel di Indonesia, dengan rencana pengembangan proyek sampai dengan tahun
2017. Perusahaan berencana untuk melipat-gandakan portofolionya pada tahun
2020 dengan cara pembangunan dari awal (green field builds) dan akuisisi.
Sebelumnya dikenal sebagai PT Pusako Tarinka Tbk, Perusahaan lalu mengganti
namanya menjadi PT Red Planet Indonesia Tbk pada tanggal 22 Mei 2014.
Didirikan pada tahun 2010, Red Planet adalah pengembang, pemilik dan
pengelola 22 hotel, yaitu Sembilan di Filipina, tujuh di Indonesia, empat di
Thailand dan dua di Jepang dengan dengan jumlah kamar sebanyak 3,461 kamar.
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan
Visi
Untuk secara cepat membangun skala dan menjadi perusahaan yang
memiliki budget hotel terbesar di Asia dengan kemungkinan adanya pemegang
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saham yang mendapatkan keuntungan dari pasar wisata dengan pertumbuhan
tercepat di dunia.
Misi
Untuk mencapai koneksi yang bernilai dengan wisarawan yang berpikiran
ekonomis, dengan menggabungkan pengalaman menginap yang nyaman, bersih
berkualitas tinggi dan konsisten dengan harga yang kompetitif, dan dilayani oleh
orang yang ramah, positif dan profesional.
4.1.3 Stuktur Organisasi Perusahaan
Struktur organisasi adalah hal yang mutlak dan penting di dalam sebuah
perusahaan yang berfungsi memperlihatkan tugas dan tanggung jawab posisi atau
jabatan masing-masing karyawan sesuai dengan kedudukan dalam organisasi dan
juga memperlihatkan hubungan antara departemen. Adapun struktur organisasi
secara keseluruhan di Red Planet Hotel Makassar dapat dilihat pada gambar 3.1
dibawah ini :

Hotel
Manajer
Front Office
Supervisor

Engineering
Supervisor

Front Office
Agent

Engineering

Sales
Executive

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Red Planet Hotel Makassar
Sumber: Data Internal Front Office Supervisor Red Planet Hotel Makassar
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4.2 Karakteristik Responden
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Responden dalam penelitian ini yang merupakan konsumen yang telah
melakukan penyewaan kamar di Red Planet Hotel. Adapun karakteristik
responden berdasarkan usia yaitu, sebagai berikut:
Tabel 4.1
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia
Kelompok Usia Responden

Jumlah Responden

Persentase

19 – 24

51

14%

25 – 30 Tahun

163

45%

31 – 36 Tahun

89

24%

37 – 42 Tahun

41

11%

43 – 49 Tahun

14

4%

> 50 Tahun

6

2%

Total

364

100%

Sumber: Data Primer Responden Yang Diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 364 responden, 51 orang (14%)
berusia 19-24 tahun, usia 25 sampai 30 tahun sebanyak 163 orang (45%), usia
31-36 tahun sebanyak 89 orang atau (24%), usia 37-42 tahun sebanyak 41 orang
(11%), usia 43-49 sebanyak 14 oran (4%) dan usia 50 tahun ke atas sebanyak 6
orang (2%).
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4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Responden dalam penelitian ini di klasifikasikan berdasarkan jenis
kelamin, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Adapun
karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin akan disajikan pada berikut
ini:
Tabel 4.2
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

Jumlah Responden

Persentase

Laki-laki

245

67%

Perempuan

119

33%

Total

364

100%

Sumber: Data Primer Responden Yang Diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 364 responden, sebagian besar
merupakan responden laki-laki yaitu sebanyak 245 orang (67%). Sedangkan
sisanya merupakan responden perempuan yaitu sebanyak 199 orang (33%).
4.2.3 Karakteristik Responden BerdasarkanTingkat Pendidikan
Responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis tingkat
pendidikan. Adapun karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan
akan disajikan pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.3
Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan

Jumlah Responden

Persentase

SD

0

0%

SMP

0

0%

SMA

72

20%

Perguruan Tinggi

292

80%

Total

364

100%

Sumber: Data Primer Responden Yang Diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 364 responden, 72 orang atau
(20%) berpendidikan SMA, dan 292 orang atau (80%) dengan mengenyam
pendidikan diperguruan tinggi baik it S-1 ataupun S-2.
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi
Adapun pengelompokkan responden berdasarkan profesi/ pekerjaan akan
disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.4
Klasifikasi Responden Berdasarkan Profesi
Profesi

Jumlah Responden

Persentase

Pelajar/ Mahasiswa

42

12%

Pegawai Negeri Sipil

69

19%

Pegawai Swasta

139

38%

Wiraswasta/ Pengusaha

114

31%
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Total

364

100%

Sumber: Data Primer Responden Yang Diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan dari 364 responden, 42 orang
(12%) sebagai pelajar/ mahasiswa, 69 orang (19%) sebagai Pegawai Negeri
Sipil, 139 orang (38%) sebagai Pegawai Swasta, 114 orang atau (31%) sebagai
Wiraswasta/ Pengusaha.
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian
Menurut Nisfiannor (2009: 225) untuk mengetahui hasil penelitian
responden terhadap masing masing pernyataan pada setiap variabel, maka
jawaban kuesioner akan dideskripsikan setelah itu akan ditentukan nilai rata-rata
dari setiap pernyataan variabel X1, X2, X3, X4 dan Y, kemudian setiap rata-rata
skor tersebut diberi penilaian dengan menggunakan keusioner dengan skala
likert. Adapun ketentuan pada opsi jawaban kuesioner adalah sebagai berikut:
1. Nilai (1)

: Sangat Tidak Setuju

2. Nilai (2)

: Tidak Setuju

3. Nilai (3)

: Kurang Setuju

4. Nilai (4)

: Setuju

5. Nilai (5)

: Sangat Setuju

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 364 responden
dengan melakukan penyebaran kuesioner. Untuk mendapatkan kecendrungan
jawaban responden terhadap pernyataan masing masing variabel akan
didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana terlihat pada uraian berikut:
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Tabel 4.5
Deskripsi Variabel Penelitian
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Sum

Mean

Std. Deviation

Produk

364

12

20

5991

16,46

1,831

Harga

364

12

20

6102

16,76

1,739

Tempat

364

13

20

6375

17,51

1,563

Promosi

364

9

15

4310

11,84

1,596

Tingkat Hunian Kamar

364

40

60

18129

49,80

3,848

Valid N (listwise)

364

Sumber: Data Primer Responden yang diolah dengan spss 25, 2018
4.3.1 Produk
Dari tabel diatas dengan jumlah sampel sebesar 364 responden, nilai
minimum sebesar 12, maksimum sebesar 20, jumlah nilai keseluruhan sebesar
5.991 dan nilai rata rata sebesar 16,46. Artinya, indikator atau pernyataan
mengenai produk menuju kearah maksimum. Maka dapat disimpulkan indikator
atau pernyataan mengenai harga dapat dinilai baik dan dapat dijadikan sebagai
patokan atau penjelas tentang tingkat hunian kamar pada Red Planet Hotel.
4.3.2 Harga
Dari tabel diatas dengan jumlah sampel sebesar 364 responden, nilai
minimum sebesar 12, maksimum sebesar 20, jumlah nilai keseluruhan sebesar
6.102 dan nilai rata rata sebesar 16,76. Artinya, indikator atau pernyataan
mengenai produk menuju kearah maksimum. Maka dapat disimpulkan indikator
atau pernyataan mengenai harga dapat dinilai baik dan dapat dijadikan sebagai
patokan atau penjelas tentang Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel
Makassar.
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4.3.3 Tempat
Dari tabel diatas denga jumlah sampel sebesar 364 responden, nilai
minimum sebesar 13, maksimum sebesar 20, jumlah nilai keseluruhan sebesar
6.375 dan nilai rata rata sebesar 17,51. Artinya, indikator atau pernyataan
mengenai Tempat menuju kearah maksimum. Maka dapat disimpulkan indikator
atau pernyataan mengenai perceived quailty dapat dinilai baik dan dapat
dijadikan sebagai patokan atau penjelas tentang Tingkat Hunian Kamar di Red
Planet Hotel Makassar.
4.3.4 Promosi
Dari tabel diatas diperoleh pendapatan dengan jumlah sampel sebesar 364
responden, nilai minimum sebesar 9, maksimum sebesar 15, jumlah nilai
keseluruhan sebesar 4.310 dan nilai rata rata sebesar 11,84. Artinya, indikator
atau pernyataan mengenai promosi menuju kearah maksimum. Maka dapat
disimpulkan indikator atau pernyataan mengenai promosi dapat dinilai baik dan
dapat dijadikan sebagai patokan atau penjelas tentang Tingkat Hunian Kamar di
Red Planet Hotel Makassar.
4.3.5 Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar
Dari tabel diatas diperoleh pendapatan dengan jumlah sampel sebesar 364
responden, nilai minimum sebesar 40, maksimum sebesar 60, jumlah nilai
keseluruhan sebesar 18,129 dan nilai rata rata sebesar 49,80. Artinya, indikator
atau pernyataan mengenai tingkat hunian menuju kearah maksimum. Maka
dapat disimpulkan indikator atau pernyataan mengenai tingkat hunian dapat
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dinilai baik dan dapat dijadikan sebagai patokan atau penjelas tentang Tingkat
Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar.
1. Deskripsi Variabel Produk
Variabel Produk mempunyai 4 pernyataan yang masuk dalam kuesioner.
Semua item pernyataan yang telah dilampirkan didalam kuesioner memuat
indikator-indikator produk. Berikut deskripsi jawaban kuesioner dari variabel
produk.
Tabel 4.6
Penilaian Responden Terhadap Variabel Produk
Pernyataan

SS

S

KS

TS

STS

Jumlah (%)

X1

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Item 1

73

20

257

70,6

34

9,34

0

0

0

0

100

Item 2

68

18,68

244

67,03

52

14,28

0

0

0

0

100

Item 3

96

26,37

228

63,63

40

10,98

0

0

0

0

100

Item 4

80

21,97

255

70,05

29

7,96

0

0

0

0

100

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap pernyataan-pernyataan
variabel Produk (X1) diatas, diketahui frekuensi terbesar untuk opsi jawaban
Sangat Setuju (SS) sebesar 96 dengan persentase 26% yang terdapat pada item 3.
Untuk frekuensi dengan tingkat jawaban Setuju (S) terbesar berada pada item 1
dengan jumlah jawaban 257 dengan persentase 70,6%, dan untuk frekunsi
terbesar menjawab Kurang Setuju (KS) sebesar 52 orang dengan persentase
14,28 yang terdapat pada item 3 Selanjutnya untuk opsi jawaban Tidak Setuju
(TS) dan Sangat Tidak Setuju (SKS) dengan frekuensi 0 dan persentase 0%.
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2. Deskripsi Variabel Harga
Variabel harga mempunyai 4 pernyataan yang dimasukkan kedalam
kuesioner. Semua item pernyataan yang telah dilampirkan didalam kuesioner
memuat indikator-indikator harga. Untuk mengetahui frekunsi jawaban dari
setiap item penyataan yang telah dilampirkan, berikut deskripsi jawaban
kuesioner dari variable harga.
Tabel 4.7
Penilaian Responden Terhadap Variabel Harga
Pernyataan

SS

S

KS

TS

STS

Jumlah (%)

X2

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Item 1

76

20,87

260

71,42

28

7,69

0

0

0

0

100

Item 2

84

23,07

248

68,13

32

8,79

0

0

0

0

100

Item 3

111

30,49

216

59,34

37

10,16

0

0

0

0

100

Item 4

72

19,78

265

72,8

27

7,41

0

0

0

0

100

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap pernyataan-pernyataan
variabel harga (X2) diatas, diketahui frekuensi terbesar untuk opsi jawaban
Sangat Setuju (SS) sebesar 111 dengan persentase 30,49% yang terdapat pada
item 3. Untuk frekuensi dengan jawaban Setuju (S) terbesar berada pada item 4
dengan jumlah jawaban 265 dengan persentase 72,8%, dan untuk frekunsi
terbesar menjawab Kurang Setuju (KS) berada pada item 3 dengan jumlah
sebesar 37 orang dengan persentase sebesar 10,16%. Selanjutnya untuk opsi
jawaban Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan frekuensi 0
dan persentase 0%.
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3. Deskripsi Variabel Tempat
Variabel tempat mempunyai 4 pernyataan yang dimasukkan kedalam
kuesioner. Semua item pernyataan yang telah dilampirkan didalam kuesioner
memuat indikator-indikator tempat. Untuk mengetahui frekunsi jawaban dari
setiap item penyataan yang telah dilampirkan, berikut deskripsi jawaban
kuesioner dari variabel tempat.
Tabel 4.8
Penilaian Responden Terhadap Variabel Tempat
Pernyataan

SS

S

KS

TS

SKS

Jumlah (%)

X

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Item 1

106

29,12

233

64,01

25

6,86

0

0

0

0

100

Item 2

116

31,86

231

63,46

17

4,67

0

0

0

0

100

Item 3

108

29,67

225

61,81

31

8,51

0

0

0

0

100

Item 4

121

33,24

223

61,26

20

5,49

0

0

0

0

100

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap pernyataan-pernyataan
variabel tempat (X3) diatas, diketahui frekuensi terbesar untuk opsi jawaban
Sangat Setuju (SS) sebesar 121 dengan persentase 33,24% yang terdapat pada
item 3. Untuk frekuensi dengan jawaban Setuju (S) terbesar berada pada item 1
dengan jumlah jawaban 233 dengan persentase 64,01%, dan untuk frekunsi
terbesar menjawab Kurang Setuju (KS) berada pada item 3 dengan jumlah
sebesar 31 orang dengan persentase 8,51%. Selanjutnya untuk opsi jawaban
Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan frekuensi 0 dan
persentase 0%.
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4. Deskripsi Variabel Promosi
Variabel promosi mempunyai 3 pernyataan yang masuk dalam kuesioner.
Variabel promosi mempunyai 3 pernyataan yang masuk dalam kuesioner. Semua
item pernyataan yang telah dilampirkan didalam kuesioner memuat indikatorindikator promosi. Berikut deskripsi jawaban responden dalam kuesioner
variabel promosi.
Tabel 4.9
Penilaian Responden Terhadap Variabel Promosi
Pernyataan

SS

S

KS

TS

STS

Jumlah (%)

X

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Item 1

61

16,75

233

64,01

70

19,23

0

0

0

0

100

Item 2

52

14,28

206

56,59

106

29,13

0

0

0

0

100

Item 3

83

22,8

199

54,67

82

22,52

0

0

0

0

100

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap pernyataan-pernyataan
variabel promosi (X4) diatas, diketahui frekuensi terbesar untuk opsi jawaban
Sangat Setuju (SS) sebesar 83 dengan persentase 22,8% yang terdapat pada item
3. Untuk frekuensi dengan jawaban Setuju (S) terbesar berada pada item 1
dengan jumlah jawaban 233 dengan persentase 64,01%, dan untuk frekunsi
terbesar menjawab Kurang Setuju (KS) berada pada item 2 dengan jumlah
sebesar 106 dengan persentase 29,13%. Selanjutnya untuk opsi jawaban Tidak
Setuju (KS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan frekuensi 0 dan persentase
0%.

52

5. Deskripsi Variabel Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel
Makassar
Variabel Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar memiliki
12 pernyataan yang masuk dalam kuesioner. Pernyataan yang digunakan
berdasarkan dari indikator kepuasan pelanggan harga, kualitas produk, kualitas
pelayanan, emosional, dan kemudahan. Berikut deskripsi jawaban untuk variabel
tingkat hunian di Red Planet Hotel Makassar (Y).
Tabel 4.10
Penilaian Responden Terhadap Variabel Tingkat Hunian Kamar
Pernyataan

SS

S

KS

TS

STS

Jumlah(%)

X

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Item 1

80

22

254

69,78

30

8,24

0

0

0

0

100

Item 2

71

19,5

242

66,48

51

14,01

0

0

0

0

100

Item 3

100

27,47

223

61,26

41

11,26

0

0

0

0

100

Item 4

78

21,42

254

69,78

32

8,79

0

0

0

0

100

Item 5

68

18,68

243

66,75

53

14,56

0

0

0

0

100

Item 6

82

22,52

252

69,23

30

8,24

0

0

0

0

100

Item 7

90

24,72

224

67,03

30

8,24

0

0

0

0

100

Item 8

76

20,9

267

73,4

21

5,7

0

0

0

0

100

Item 9

102

28,02

223

61,26

39

10,72

0

0

0

0

100

Item 10

99

27,19

226

62,08

39

10,71

0

0

0

0

100

Item 11

82

22,52

235

64,56

47

12,91

0

0

0

0

100

Item 12

106

29,12

225

61,81

33

9,06

0

0

0

0

100

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap pernyataan-pernyataan
variabel (Y) diatas, diketahui frekuensi terbesar untuk opsi jawaban Sangat
Setuju (SS) sebesar 106 dengan persentase 29,12% yang terdapat pada item 12.
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Untuk frekuensi dengan jawaban Setuju (S) terbesar berada pada item 8 dengan
jumlah jawaban 267 dengan persentase 73,4%, dan untuk frekunsi terbesar
menjawab Kurang Setuju (KS) berada pada item 2 dengan jumlah sebesar 51
dengan persentase 14,01%. Selanjutnya untuk opsi jawaban Tidak Setuju (TS)
dan Sangat Tidak Setuju (SKS) dengan frekuensi 0 dan persentase 0%.
4.4 Hasil Penelitian
4.4.1 Uji Validitas
Menurut Sugiyono (2009:172) bahwa valid berarti instrumen tersebut
dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, valid
menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada
objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas sebaiknya
dilakukan pada setiap indikator pernyataan. Dimana r table (untuk N = 364)
adalah 0,102. Jika r hitung > r tabel maka indikator dikatakan valid. Hasil
pengujian diperoleh sebagai berikut:
Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas
Variabel
Produk

Harga

Tempat

Indikator
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 1
Item 2
Item 3

r Hitung
0,858
0,855
0,730
0,853
0,794
0,740
0,787
0,801
0,605
0,712
0,699

r Tabel
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Promosi

Tingkat Hunian Kamar di Red
Planet Hotel Makassar

Item 4
Item 1
Item 2
Item 3
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12

0,723
0,820
0,885
0,801
0,649
0,680
0,591
0,656
0,686
0,425
0,432
0,606
0,502
0,571
0,511
0,504

0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102
0,102

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Data diolah, 2018
Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas dapat diketahui semua nilai r
hitung lebih besar dari nilai r tabel, yang artinya semua item kuesioner tersebut
dinyatakan valid dan bisa dijadikan sebagai alat pengumpul data dalam
penelitian yang dilakukan.
4.4.2 Uji Reliabilitas
Menurut Sugiyono (2009:186) reliabilitas menunjukkan kuesioner tersebut
konsisten apabila digunakan untuk mengukur gejala yang sama di lain tempat,
syarat minimum koefisien 0,6 karena dianggap memiliki titik aman dalam
penentuan reliabilitas instrumen dan juga secara umum banyak digunakan dalam
penelitian. Berikut adalah hasil pengolahan data uji reliabilitas dengan
menggunakan IBM SPSS Statistics 25:
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Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Produk (X1)
Harga (X2)
Tempat (X3)
Promosi (X4)
Tingkat Hunian Kamar di
Red Planet Hotel Makassar

Croncbach’s
alpha
0,839
0,783
0,622
0,781

Nilai
Batas
0,6
0,6
0,6
0,6

Diterima/Reliable
Diterima/Reliable
Diterima/Reliable
Diterima/Reliable

0,808

0,6

Diterima/Reliable

Keterangan

Sumber: Data Primer Responden Yang Diolah, 2018

Dari tabel diatas diketahui bahwa masing – masing nilai Croncbach’s
alpha Harga sebesar 0,839, produk sebesar 0,783, tempat sebesar 0,622, Promosi
sebesar 0,781 dan Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar sebesar
0,0,808. Nilai Croncbach’s alpha kelima variabel diatas lebih besar dari 0,60.
Berdasarkan data diatas yang menunjukkan nilai reliabel semua variabel diatas
0,6 maka semua kuesioner variabel dinyatakan reliabel dan bisa dijadikan
sebagai alat pengumpul data dalam penelitian yang dilakukan.
4.4.3 Analisis Regeresi Linear Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengerahui arah hubungan antara variabel
independen dengan variabel independen, apakah masing-masing variabel
indpenden berhubungan positif atau negatif dan untuk memperdiksi nilai dari
variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau
penurunan. Adapun hasil pengolahan data dengan menggunaka IMB SPSS 25
yaitu sebagai berikut:
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Tabel 4.13
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model
1 (Constant)

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
4,804
1,385

Standardized
Coefficients
Beta

Produk
0,699
0,104
0,332
Harga
0,700
0,113
0,317
Tempat
0,735
0,073
0,299
Promosi
0,751
0,065
0,313
a. Dependent Variable: Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar

T
3,468

Sig.
0,001

6,748
6,178
10,071
11,529

0,000
0,000
0,000
0,000

Tabel diatas menjelaskan, nilai konstanta (a) adalah 4,804, sedangkan nilai
koefisien produk adalah 0,699, nilai koefisien harga adalah 0,700, nilai koefisien
tempat adalah 0,735, dan nilai koefisien promosi adalah 0,751, sehingga
persamaan regresinya dapat ditulis, sebagai berikut:
Y = 4,804 + 0,699+ 0,700 + 0,735 + 0,751 + e
Berdasarkan hasil diatas maka, persamaan tersebut dapat diterjemahkan
dengan cara berikut:
1. Konstanta sebesar 4,804 menyatakan bahwa jika nilai variabel produk,
harga, tempat dan promosi (0) maka Tingkat Hunian Kamar di Red
Planet Hotel Makassar sebesar 4,804.
2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,699, artinya – jika nilai variabel produk
bertambah sebesar 1, maka akan berdampak terhadap kenaikan Tingkat
Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar sebesar 0,699.
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3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,700 artinya – jika nilai variabel harga
bertambah sebesar 1, maka akan berdampak terhadap kenaikan Tingkat
Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar sebesar 0,700.
4. Koefiesien regresi X3 sebesar 0,735, artinya – jika nilai variabel Tempat
bertambah sebesar 1, maka akan berdampak terhadap Tingkat Hunian
Kamar di Red Planet Hotel Makassar sebesar 0,735.
5. Koefisien regresi X4 sebesar 0,751, artinya – jika nilai promosi
bertambah sebesasar 1, maka akan berdampak terhadap Tingkat Hunian
Kamar di Red Planet Hotel Makassar sebesar 0,751.
4.4.4 Uji Parsial (Uji T)
Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh
masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel
terikatnya. Uji ni dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t
tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung.
Adapun hasil dari pengujian parsial dengan menggunaka ibm spss 25 sebagai
berikut:
Tabel 4.14
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model
1 (Constant)

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
4,804
1,385

Standardized
Coefficients
Beta

Produk
0,699
0,104
0,332
Harga
0,700
0,113
0,317
Tempat
0,735
0,073
0,299
Promosi
0,751
0,065
0,313
a. Dependent Variable: Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 25

T
3,468

Sig.
0,001

6,748
6,178
10,071
11,529

0,000
0,000
0,000
0,000
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Berdasarkan hasil diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaruh Produk terhadap Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel
Makassar
Berdasarkan perhitungan secara parsial diperoleh nilai koefisien
produk (b1) bertanda positif yaitu sebesar 0,699, t hitung sebesar 6,748 dan
nilai sig sebesar 0,000. Artinya t hitung lebih besar dari t tabel (6,748 > 1,966)
dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), dengan demikian H0 ditolak
dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan
signifikan produk terhadap Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel
Makassar dan berarti hipotesis diterima.
2. Pengaruh Harga Terhadap Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel
Makassar
Berdasarkan perhitungan secara parsial diperoleh nilai koefisien Produk
(b2) bertanda positif yaitu sebesar 0,700, t hitung sebesar 6,178 dan nilai sig
sebesar 0,000. Artinya t hitung lebih besar dari t tabel (6,178 > 1,966) dan nilai
sig lebih besar dari 0,05 (0,000 < 0,05), dengan demikian produk berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel
Makassar dan berarti hipotesis diterima.
3. Pengaruh Tempat Terhadap Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel
Makassar
Berdasarkan perhitungan secara parsial diperoleh nilai koefisien produk
(b3) bertanda positif yaitu sebesar 0,735, t hitung sebesar 6,178 dan nilai sig
sebesar 0,000. Artinya t hitung lebih besar dari t tabel (10,071 > 1,966) dan nilai
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sig lebih besar dari 0,05 (0,000 < 0,05), dengan demikian tempat berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel
Makassar dan berarti hipotesis diterima.
4. Pengaruh Promosi Terhadap Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel
Makassar
Berdasarkan perhitungan secara parsial diperoleh nilai koefisien produk
(b2) bertanda positif yaitu sebesar 0,751, t hitung sebesar 11,529 dan nilai sig
sebesar 0,000. Artinya t hitung lebih besar dari t tabel (11,529 > 1,966) dan nilai
sig lebih besar dari 0,05 (0,000 < 0,05), dengan demikian promosi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel
Makassar dan berarti hipotesis diterima.
4.4.5 Uji Simultan (Uji F)
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen)
secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Untuk
mengetahui hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
1. H0: Tidak ada pengaruh signifikan produk, harga, tempat, dan promosi
secara bersama-sama terhadap Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel
Makassar.
2. H1: Ada pengaruh signifikan produk, harga, tempat, dan promosi secara
bersama-sama terhadap Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel
Makassar.
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Tabel 4.15
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

4075,937

4

1018,984

Residual

1289,019

359

3,591

Total

5364,956

363

F
283,794

Sig.
,000b

a. Dependent Variable: Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar
b. Predictors: (Constant), Produk, Harga , Tempat, Promosi

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 25
Berdasarkan perhitungan secara simultan diperoleh F hitung sebesar
283,794 dan prob F sebesar 0,000. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima
karena probabilitas F kurang dari tingkat signifikansi (0,000 < 0,05) dan F
hitung lebih besar dari F tabel (283,794 > 2,396). Jadi dapat disimpulkan bahwa
ada pengaruh positif dan signifikan produk, harga, tempat, dan promosi secara
serempak atau bersama-sama terhadap Tingkat Hunian Kamar di Red Planet
Hotel Makassar.
4.4.6 Koefisien Determinasi (R2)
Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel
atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak.
Koefisien menunjukka seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel
independen secara serentak terhadap variabel dependen. Berikut tabel 4.16 yang
menampilkan hasil koefisien determinasidari spss 25:
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Tabel 4.16
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Change Statistics
Model
1

R
,872

a

R

Adjusted R

Std. Error of

R Square

Square

Square

the Estimate

Change

,760

,757

1,895

F

Sig. F

Change df1 df2

,760 283,794

4 359

Change
,000

a. Predictors: (Constant), Promosi, Harga , Tempat, Produk
b. Dependent Variable: Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 25
Setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2)
sebesar 0,760 atau 76%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 76% Tingkat
Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar dipengaruhi oleh harga, produk,
tempat dan promosi. Sedangkan sisanya 24% dipengaruhi oleh variabel bebas
lain yang tidak diteliti.
Adapun variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini adalah
fasilitas dan kualitas pelayanan. Menurut Fandy Tjiptono (2007: 84) fasilitas
merupakan segala sesuatu yang memudahkan konsumen dalam menggunakan
jasa perusahaan tersebut. Sedangkan kualitas pelayanan menurut Fandi Tjiptono
(2011:180) merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan
mampu sesuai dengan ekspektasi konsumen.
1. Karakteristik Konsumen
Tingkat Hunian Hotel memiliki faktor lain yang mempengaruhi
adapunn karakteristik konsumen menyangkut umur, gender, etnik,
pendidikan,

faktor

pengetahuan,

kepercayaan dam sikap konsumen.

kepuasan,

pengalaman,

preferensi,

62

2. Karakteristik Penjual dan Perantara
Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat hunian adalah
karakteristik perusahaan (dalam hal ini hotel). Dari perspektif konsumen
karakteistik perusahaan kebijakan, prosedur pembelian/ pembayaran,
kepercayaan, reputasi, dan kebijakan.
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian
Setelah melakukan penelitian dan melakukan pengolahan data maka
diperoleh nilai konstanta (a) adalah 4,804, sedangkan nilai koefisien produk
adalah 0,699, nilai koefisien harga adalah 0,700, nilai koefisien tempat adalah
0,735, dan nilai koefisien promosi adalah 0,751. Sehingga diperoleh persamaan
regresi Y = 4,804 + 0,699+ 0,700 + 0,735 + 0,751 + e. Hal ini menunjukkan
bahwa jika harga , Produk , Tempat , dan promosi konstan (0) maka Tingkat
Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar sebesar 4,804, dan jika nilai
produk

bertambah 1 maka tingkat hunian bertambah sebesar 0,699, jika nilai

harga bertambah 1 maka tingkat hunian bertambah sebesar 0,700, jika nilai
Tempat

bertambah 1 maka tingkat hunian bertambah 0,735, dan jika nilai

promosi bertambah 1 maka Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel
Makassar bertambah sebesar 0,751 .
Selanjutnya Hasil uji simultan (Uji F) menunujukkan hasil F hitung
sebesar 283,794 dan prob F sebesar 0,001. Karena nilai probabilitas F kurang
dari tingkat signifikansi (0,000 < 0,05) dan F hitung lebih besar dari F tabel
(283,794 > 2,396 dengan tingkat kepercayaan 95% atau a = 5%. Artinya variabel
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keempat variabel bebas (independen) berpengaruh secara simultan terhadap
variabel terikat (dependen).
Pembahasan hasil uji parsial (Uji T) diperoleh 0,699, pada variabel harga
diperoleh nilai koefisien (b1) bertanda positif yaitu sebesar 0,700t hitung sebesar
6,748 dan nilai sig sebesar 0,000. Artinya t hitung lebih besar dari t tabel (6,781
> 1,966) dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), variabel produk
diperoleh nilai koefisien sebesar 0,700, t hitung sebesar 6,178 dan nilai sig
sebesar 0,000. Artinya t hitung lebih besar dari t tabel (6,178 > 1,966) dan nilai
sig lebih besar dari 0,05 (0,000 < 0,05). nilai koefisien perceived qualitu (b3)
bertanda positif yaitu sebesar 0,735, t hitung sebesar 10,701 dan nilai sig sebesar
0,000. Artinya t hitung lebih besar dari t tabel (10,071 > 1,966) dan nilai sig
lebih besar dari 0,05 (0,000 < 0,05), dan variabel promosi diperoleh nilai
koefisien sebesar 0,751, t hitung sebesar 11,529 dan nilai sig sebesar 0,000.
Artinya t hitung lebih besar dari t tabel (11,529 > 1,966) dan nilai sig lebih besar
dari 0,05 (0,000 < 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel
independen berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel dependen.
Selanjutnya koefisien determinasi, pengujian ini bertujuan untuk
mengetahui seberapa besar persentase variabel independen bersama-sama
menerangkan variabel dependen. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,760 atau 76%. Nilai tersebut menunjukkan
bahwa 76% Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar dipengaruhi
oleh harga, produk, tempat dan promosi. Nilai R tersebut mendekati angka 1
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yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari keempat variabel independen
terhadap variabel independen.
Hasil penelitian yang telah dibahas diatas sejalan dengan beberapa
penelitian dibawah yang meneliti terntang produk, harga, tempat, dan promosi.
Berikut ini penulis melampirkan hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan
acuan dalam memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan:
1. Produk
Penelitian yang dilakukan oleh Anwar, Kusumawati, dan Sanawiri dari
Universitas Brawijaya tahun 2018 yang berujudul “The Influence of Product
Toward Purchase Decision”. Hasil dari penelitian ini menghasilkan output dari
olah data dengan tingkat signifikansi 0,008 dengan standar error 0,10. Hal
tersebut berarti produk

dan product attribute berpegaruh secara parsial dan

simultan terhadap keputusan membeli.
2. Harga
Penelitian yang dilakukan oleh Francisco Javier, Antonio Navaro, dan Ian
Phau dari Curtin University of Technology – Australia tahun 2007 dengan judul
“The Influence of price and Product on store brands versus national brands”.
Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa harga adalah variabel utama yang
mempengaruhi proses tingkat hunian merek nasional dan toko.
3. Tempat
Penelitian yang dilakukan oleh Dissanayake dan Perera dari Universiy of
Kelaniya – Srilanka tahun 2013 yang berjudul “The Impact of Price, Product,
Place, and Promotion

on Female Consumers Purcase decision of Foreign
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Makeup Products”. Penelitian ini menghasilkan tingkat signifikansi 0,000 untuk
pengujian simultan, parsial dan regresi berganda untuk variable tempat, hal
tersebut berarti variabel tempat dalam penelitian ini berpengaruh secara positif
dan signifikan terhadap tingkat hunian produk kosmetik.
4. Promosi
Penelitian yang dilakukan oleh Amir Adam dan Sameen Nasir dari
Erupoan Centre for Research Tranining and Development – Inggris tahun 2016
berjudul “The Impact of Promotion on Consumer Purchase Decision of Cell
Phone.” Hasil dari penelitian ini menunjukka pengaruh prositif dan signifikan
variabel promosi dengan tingkat singnifikansi parsial dan simultan dengan nilai
0,000. Hal tersebut berarti promosi berpengaruh parsial dan simultan terhadap
tingkat hunian cell phone.
5. Tingkat Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar
Penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian ini mengenai Tingkat
Hunian Kamar di Red Planet Hotel Makassar adalah penelitia yang dilakukan
oleh Verina, Yulianto, dan Latief tahun 2014 yang berjudul “Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Tingkat Hunian Kamar Hotel di Kota Yogyakarta
(Studi Kasus: Hotel Melati Kelurahan Sosromenduran)”.
Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
permintaan jasa hotel di Yogyakarta yang dinyatakan dalam tingkat hunian
kamar, dengan studi kasus pada hotel melati di Kelurahan Pariwisata
Sosromenduran.Variabel yang diteliti sesuai dengan teori permintaan yaitu tarif
menginap, pendapatan wisatawan, tarif alternatif, lama menginap, dan fasilitas
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dengan menggunakan regresi linear berganda.Penelitian dilakukan pada seluruh
populasi hotel melati di Kelurahan Sosromenduran, dengan responden penelitian
adalah wisatawan nusantara yang menggunakan jasa akomodasi hotel
melati.Hasil analisis menunjukan bahwa variabel tarif menginap, pendapatan
wisatawan, tarif alternatif, dan lama menginap berpengaruh positif dan
signifikan sedangkan variabel fasilitas berpengaruh negatif dan signifikan. Hal
ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000.
Secara parsial yang perngaruh positif dan signifikan adalah variabel atmosfer,
promosi, kepercayaan, dan karakteristik konsumen, variabel produk, harga, dan
pelayanan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, variabel yang paling
perngaruh paling dominan adalah variabel karakteristik konsumen dengan
tingkat signifikansi 0,000.
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BAB V
PENUTUP
4.5

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini,
adapun kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:
1. Secara parsial produk, harga, tempat, dan promosi berpengaruh positif dan
signifikan secara parsial terhadap tingkat hunian kamar (occupancy) pada
Red Planet Hotel Makassar.
2. Secara simultan harga , produk , tempat , dan promosi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap tingkat hunian kamar (occupancy) pada
Red Planet Hotel Makassar.
3. Variabel yang paling berpengaruh secara positif dan signifikan dalam
penelitian ini adalah promosi.
4.6

Saran
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh produk, harga, tempat, dan promosi

terhadap tingkat hunian pada Red Planet Hotel Makassar, maka penulis
menyarankan hal-hal sebagai berikut:
1. Dari penelitian diketahui variabel promosi yang paling dominan dibanding
variabel independen lainnya dengan nilai koefisien regresi yang paling besar.
Maka

penulis

menyarankan pada

perusahaan

agar memaksimalkan

penggunaan lagi metode promosi melalui sosial media dan sebagainya agar
dapat menghasilkan laba yang lebih besar lagi
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2. Selanjutnya untuk Produk dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang tidak
terlalu besar seperti kedua variabel sebelumnya yang telah dijelaskan diatas.
Maka saran penulis adalah kualitas produk dan pelayanan harus ditingkatkan
lagi agar menciptakan customer satisfaction. Adapaun cara melakukannya
yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan diskon atau
potongan harga agar customer menjadi loyal pada produk yang dijual. Dan
terakhir adalah menjaga kualitas produk (dalam hal ini kamar) dan pelayanan
tetap tinggi, libatkan pelanggan dengan cara tetap berhubungan dengan
konsisten, dan berikan penghargaan atau insentif pada pelanggan yang loyal.
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