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INTISARI 

 

  Konsumen melakukan hunian ulang tidak hanya dipengaruhi kualiatas kamar 

hotel tetapi juga  oleh faktor kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik dapat memberikan 

kepuasan konsumen, sehingga mendorong konsumen melakukan hunian ulang. 

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh kualitas pelayanan (terdiri dari dimensi 

Kecepatan Merespon, Permintaan Maaf, Perbaikan, Pemfasilitasan, Kredibilitas, Perhatian) dan 

kepuasan konsumen terhadap intensi hunian ulang konsumen 

 Analisis dalam penelitian  ini  menggunakan model analisis regresi. Hasil 

Penelitian memperlihatkan ada pengaruh sangat kuat dari kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen, dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap intensi hunian ulang 

konsumen. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh Hotel 

Merdeka dalam meningkatkan intensi hunian ulang dengan strategi meningkatkan 

kepuasan konsumen dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan terutama dimensi 

pemfasilitasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.   LATAR LAKANG MASALAH 

Hal mendasar dalam menentukan pilihan bidang usaha adalah stabil dan 

berprospek. Salah satu bidang usaha yang relatif stabil saat ini adalah bisnis 

perhotelan. Di Indonesia bisnis ini terus berkembang seiring dengan mobilitas 

kegiatan yang semakin meningkat. Salah satu bisnis perhotelan yang melayani 

berbagai lapisan masyarakat adalah Hotel Merdeka Madiun. Hotel Merdeka Madiun 

berdiri pada jaman kekuasaan Belanda, tepatnya tahun 1904, dengan nama The 

Grand, pemiliknya  bernama Van Dijk warga kebangsaan Belanda. Tahun 1942 Hotel 

ini berubah nama menjadi The Yamato dan kepemilikkannya dikuasai oleh 

Pemerintahan Jepang. Pada tahun 1945 berganti nama lagi menjadi Hotel Merdeka, 

dikuasai oleh PT. Honet. Hingga tahun 1970 masih bernama Merdeka hanya saja 

pelaksanaannya diambil alih oleh Dirjen Pariwisata Republik Indonesia hingga 16 

tahun kemudian. Tahun 1986, namanya sudah menjadi Hotel Merdeka Madiun, 

selama 2 tahun dikuasakan pada PT. Natour untuk mengelola hingga berstatus 

Binatang Satu. Mulai tahun 1986 hingga sekarang Hotel Merdeka Madiun dikuasakan 

kepemilikannya kepada PT. Septa Lingga Mas dan berstatus Bintang Dua dengan 

kapasitas 110 kamar.  Sebagai Hotel bertaraf internasional Hotel Merdeka memiliki 

berbagai jenis kamar: King Suite Room, Suite Room, Deluxe, Superior, Standard 

Room ,Yunior Standard Room dan fasilitas pendukung seperti, Restaurant, Musik 

Club, Laundry & Velet Service, Kolam Renang dan sebaginya. 

Hotel Merdeka terus berkembang. Perkembangannya tidak lepas dari 



konsistensi dalam menawarkan berbagai ragam produk jasa dengan pelayanan terbaik 

guna peningkatan kualitas dan gaya hidup konsumen. Hotel Merdeka sangat 

memperhatikan produk  jasa dan pelayanan. 

Konsumen melakukan hunian ulang tidak hanya dipengaruhi kualitas kamar 

hotel tetapi juga  oleh faktor kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik akan 

memberikan kepuasan konsumen, sehingga mendorong konsumen melakukan hunian 

ulang. 

 Penelitian ini akan melihat pengaruh kualitas pelayanan Hotel Merdeka terhadap 

kepuasan konsumen dan intensi hunian ulang konsumen. Penelitian ini merupakan 

replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Davidow (2000). Davidow menyatakan 

bahwa service quality (kualitas pelayanan) yang terdiri dari timeliness (kecepatan 

merespon), apology (permintaan maaf), redress (perbaikan), facilitation 

(pemfasilitasan), credibility (kredibilitas) dan attentiveness (perhatian) dapat 

mempengaruhi satisfaction (kepuasan) serta keinginan untuk melakukan repurchase 

(pembelian ulang). 

 Pada kerangka konseptual Gambar 1 , dapat dilihat, bahwa secara parsial atau 

bersama-sama faktor-faktor kualitas pelayanan yang terdiri dari  dimensi timeliness, 

apology, redress, facilitation, credibility dan attentiveness berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen dan kepuasan konsemen berpengaruh terhadap intensi hunian 

ulang, serta secara bersama-sama kualitas pelayanan  (timeliness, apology, redress, 

facilitation,credibility dan attentiveness) dan kepuasan konsumen berpengaruh 

terhadap intensi hunian ulang. 



 

Gambar1. Kerangka Konseptual 

2.   PERUMUSAN MASALAH 

 Mengacu  pada latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

sebagai berikut: 

1.  Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.  

2. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap intensi hunian ulang konsumen. 

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap intensi hunian ulang konsumen. 

4. Apakah kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap intensi hunian ulang konsumen.    

 

 

3.   TUJUAN PENELITIAN  

Dari latar belakang permasalahan dapat diformulasikan  tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui: 

1.  Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 

2.  Pengaruh kepuasan konsumen terhadap intensi hunian ulang konsumen. 

Timeliness 

Apology 

Redress 

Facilitation 

Credibility 

Attentiveness 

Kualitas 

Pelayanan 

Kepuasan 

Konsumen 

Intensi 

Hunian 

Ulang 



3.  Pengaruh kualitas pelayanan terhadap intensi hunian ulang konsumen. 

4. Pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen secara bersama-sama 

terhadap intensi hunian ulang konsumen.  

 

4.   MANFAAT PENELITIAN 

  Penelitian ini adalah penelitian terapan. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat 

bagi pihak manajemen Hotel Merdeka dalam meningkatkan 

intensi hunian ulang dengan strategi meningkatkan kualitas pelayanan dan 

kepuasan konsumen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Davidow (2000) mengemukakan model service quality dengan dimensi 

timeliness, apology, redress, facilitation, credibility dan attentiveness. Hasil penelitian 



yang dilakukan oleh Davidow ini menunjukkan bahwa keenam dimensi tersebut 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepuasan konsumen yang akhirnya akan 

melakukan pembelian ulang. 

 Timeliness (kecepatan merespon) adalah tindakan organisasi dalam kecepatan 

merespon keluhan pelanggan. Kecepatan respon memiliki hubungan positif dengan 

keinginan untuk membeli ulang (Colon dan Muray dalam Raharso 2004). Studi yang 

dilakukan oleh Technical Assistence Research Program (1986) menemukan bahwa 

kecepatan merespon berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

 Apology (permintaan maaf) adalah tindakan organisasi untuk minta maaf kepada 

pelanggan saat ada pelanggan yang mengeluh tentang produk organisasi. Permintaan 

maaf ini dapat dipertimbangkan sebagai kompensasi psikologis terhadap pelanggan. 

Permintaan maaf  bukanlah suatu ungkapan bahwa organisasi telah bersalah, tetapi lebih 

sebagai sebuah indikasi bahwa organisasi memperhatikan keluhan pelanggan secara 

serius dan akan menangani keluhan tersebut sebaik-baiknya (Goodma, Malech dab Boy 

dalam Raharso, 2004). 

 Redress (perbaikan) adalah respon organisasi untuk mengganti atau memperbaiki 

produk ketika pelanggan memiliki masalah. Hal ini berkaitan dengan actual outcome 

yang diterima oleh pelanggan dari organisasi. Dengan demikian pelanggan yang 

mengeluh akan mengevaluasi tanggapan organisasi berdasarkan perbandingan antara 

actual outcome yang diterima dengan masalah yang dihadapi. 

 Facilitation (pemfasilitasan) organisasi dapat berupa telepon, garansi, prosedur 

keluhan yang tidak menjengkelkan dan lain-lain. Pemfasilitasan berkaitan dengan 

kebijakan, prosedur dan  tolls yang digunakan organisasi untuk mendukung keluhan 



pelanggan. Pemfasilitasan akan membuat keluhan pelanggan didengar organisasi, tetapi 

tidak menjamin munculnya sebuah tanggapan yang 

menyenangkan bagi pelanggan yang mengeluh. 

  Credibility (credibilitas) adalah suatu respon untuk menyikapi bahwa pelanggan 

telah mendapat masalah. Organisasi dievaluasi tidak hanya oleh tanggapan organisasi 

terhadap keluhan tetapi juga penjelasan/perhitungan  mengenai masalah yang telah 

dihadapi pelanggan dan juga apa yang akan dilakukan organisasi untuk mencegah agar 

kejadian yang sama tidak terulang dimasa depan (Moris dalam Raharso, 2004). 

 Attentiveness (perhatian), merujuk pada interaksi antara wakil rorganisasi dengan 

pelanggan yang mengeluh.  Perhatian  adalah sebuah dimensi yang komplek karena 

tergantung pada kepercayaan pada orang, bukan kepercayaan pada prosedur. Komunikasi 

antara pelanggan dengan organisasi merupakan sebuah konstruksi kunci pada 

kebanyakan situasi manajemen keluhan. Interaksi antara wakil organisasi dengan 

pelanggan yang mengeluh dapat mengurangi atau meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

 setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu 

produk dan harapan-harapannya (Kotler, 2002). Kepuasan pelanggan sebagai respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dipersepsikan antara harapan awal 

sebelum pembelian  (atau norma kerja lainnya) dan kinerja actual produk yang dirasakan 

setelah pemakaiannya (Day dalam Setyawan, 2004). Kepuasan pelanggan sebagai 

tanggapan emosional pada evalusasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau 

jasa (Wilkie dalam Setyawan, 2004). Kepuasan pelanggan dirumuskan sebagai evaluasi 

purnabeli, dimana persepsi terhadap kinerja alternative produk dan jasa yang dipilih 



memenuhi atau melebihi harapan sebelum pembelian. Apabila persepsi terhadap kinerja 

tidak dapat memenuhi harapan , maka yang terjadi ketidakpuasan. 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber:  Tjiptono dalam Sylvana 2006, p. 64 

Gambar 2. Konsep Kepuasan 

Pada umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan 

pelanggan tentang apa yang akan diterima bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu 

produk (barang atau jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan 

terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli (Tjiptono dalam 

Sylvana, 2006). Secara konseptual kepuasan pelanggan dapat dilihat pada Gambar 2. 

Kepuasan Pelanggan juga merupakan kepuasan secara keseluruhan yang 

mempunyai konsekuensi perilaku berupa komplain pelanggan dan kesetiaan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan secara keseluruhan mempunyai tiga dimensi, yaitu kualitas yang 

dirasakan, nilai yang dirasakan dan harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan secara 

keseluruhan akan berpengaruh negatif pada komplain pelanggan dan berpengaruh positif 

pada kesetiaan atau loyalitas pelanggan (Fornel, et.al, 1996). Model kepuasan pelanggan 

yang dikemukakan Fornel dapat dilihat pada Gambar 3.  
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Sumber:   Fornel, C., Michael, J.D., Eugene, A.W., Joesung, C., & Barbara, B.E. (1996). The American Customer Satisfaction Index: 

Nature, Purpose, and Finding. Journal Marketing. Vol.60, Oktober. 

Gambar 3. Model Index Kepuasan Pelanggan 

Intensi adalah kecenderungan untuk melakukan tindakan terhadap obyek (Assael 

dalam Sylvana 2006). Intensi pembelian adalah hasil proses evaluasi terhadap merek. 

Tahapan terakhir dari pengambilan keputusan secara komplek termasuk membeli merek 

yang diinginkan, mengevaluasi merek tersebut saat dikonsumsi dan menyimpan 

informasi ini untuk digunakan dimasa yang akan datang. Ketika seorang konsumen 

mengevaluasi terhadap merek, mereka cenderung untuk membeli merek yang 

memberikan kepuasan tinggi. Persepsi kualitas pelayanan dan kepuasan secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap intensi pembelian (Wijaya, 2004) 

Intensi hunian ulang menunjukan keinginan pelanggan untuk melakukan hunian 

ulang untuk waktu akan datang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.  VARIABEL PENELITIAN 

 Untuk menjawab permasalahan yang ada maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan variable penelitian sebagai berikut: 

1.   Variabel Kualitas Pelayanan sebagai variable dependen.   

Indikator kualitas pelayanan dibatasi berdasarkan karakteristik utama  

sebagaimana dikemukakan oleh Davidow (2000): 

a.   Kecepatan Merespon  

b.   Permintaan maaf 

c.   Perbaikan  

d.   Pemfasilitasan 



e.   Kredibilitas 

f.    Perhatian 

2.   Variabel  Kepuasan Konsumen, sebagai variabel antara. 

3.   Variabel Intensi Hunian Ulang, sebagai variabel independen. 

 

2.   POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi penelitian adalah konsumen pengguna jasa hunian Hotel Merdeka 

Madiun. Sampel ditarik dari populasi, hanya sebagian dari populasi menjadi anggota 

sampel. Tiap anggota populasi mempunyai probabilitas yang sama untuk dimasukkan 

ke dalam sampel.  

 

3.   TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data melalui survei dengan menyebar kuesioner pada 

konsumen Hotel Merdeka yang sedang menggunakan jasa hunian. Penyebaran 

kuesioner dilakukan pada hari Senin sampai dengan minggu.  

Kueisoner berisi daftar pertanyaan dan daftar pernyataan dengan menggunakan 

skala Likert . Responden diminta mengisi daftar pertanyaan berkaitan dengan data 

pribadi serta daftar pernyataan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, kepuasan 

konsumen dan intensi hunian ulang 

konsumen.   

 

4.   TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis dalam penelitian  ini  menggunakan model analisis regresi. Dengan 

menggunakan model ini dapat dilakukan estimasi besarnya hubungan kausal antara 



sejumlah variabel dan hirarki kedudukan masing-masing variabel dalam serangkaian 

hubungan kausal. 

 

5.  HIPOTESIS PENELITIAN 

 Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan tujuan penelitian maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut:  

1. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

2. Kepuasan konsumen berpengaruh terhadap intensi hunian ulang konsumen. 

3. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap intensi hunian ulang konsumen. 

4. Kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap intensi hunian ulang konsumen. 

 

6.  JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN   

Jan  Feb Mar Apr Mei Juni Juli Kegiatan 

1 - 31 1 - 29 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1-30 1-31 

Persiapan        

Pelaksanaan        

Penyusunan 

Pelaporan 

       

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

1.   ANALISIS DESKRIPTIF 

Hotel Merdeka terus berkembang. Hal ini  dapat dilihat dari jumlah hunian 

terjual selama tiga tahun terakhir (tabel 1), dimana pada tahun 2006 jumlah hunian 

terjual naik 5,74% dari tahun sebelumnya dan tahun  2007 naik sebesar 4,12%.  

 

No Kamar Th 2005 Th 2006 Th 2007 

1 Jumlah  Tersedia 109 106 106 

2 Jumlah Hunian Terjual 19.462 20.579 21.427 

 

Tabel 1: Tingkat Hunian Kamar 

 

Dilain sisi  jumlah kamar yang tersedia tidak mengalami perubahan bahkan 

tahun 2006 jumlah kamar tersedia berkurang 3 kamar dari tahun sebelumnya. 

 

No Pendapatan Th 2005 Th 2006 Th 2007 



1 Dari Hunian Kamar 3.249.000.000 3.788.000.000 4.864.000.000 

2 Diluar Hunian Kamar 1.910.000.000 1.733.000.000 2.138.000.000 

3 Dari Hunian Kamar dan 

Diluar Hunian Kamar 

5.159.000.000 5.521.000.000 7.002.000.000 

 

Tabel 2: Tingkat Pendapatan 

Pendapatan dari hunian kamar (tabel 2), tahun 2006 meningkat  16,59% dari 

tahun sebelumnya dan tahun 2007 meningkat lebih besar lagi sampai 28,4%. 

Demikian juga pendapatan diluar hunian kamar, tahun 2007 meningkat  sebesar 

23,37, meskipun tahun 2006 pendapatan diluar hunian  kamar menurun sebesar 

9,26%. Namun pendapatan secara keseluruhan baik dari hunian kamar maupun diluar 

hunian kamar naik sebesar 7% pada tahun 2006 dan naik sebesar 26,8% pada tahun 

2007. Hal ini membuktikan bahwa Hotel Merdeka terus berkembang terutama dari 

sisi pendapatan.  

 

No Pendidikan Karyawan  Th 2005 Th 2006 Th 2007 

1 Jumlah Karyawan (<SLTA) 28 22 22 

2 Jumlah Karyawan (SLTA) 50 47 46 

3 Jumlah Karyawan (Diploma) 19 17 22 

4 Jumlah Karyawan (Strata)  8 10 11 

 Jumlah 105 96 101 

 

Tabel 3: Tingkat Pendidikan Karyawan 

 Dari tingkat pendidikan karyawan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3, 

jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan rendah menengah berangsur berkurang 

dari tahun ke tahun, demikian sebaliknya tingkat pendidikan tinggi berangsur 

meningkat jumlahnya meningkat. Tampaknya tingkat pendapatan semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan karyawan. Hal ini dimungkinkan 



karena semakin tinggi tingkat pendidikan besar kemungkinan pengelolaan semakin 

baik termasuk didalamnya pelayanan terhadap konsumen, sehingga konsumen merasa 

puas dan meningkatakan hunia ulang, akhirnya pendapatan juga meningkat.  

 

No Variabel N Mean Std. Deviation 

1 Kecepatan Merespon 100 4,2100 ,57375 

2 Permintaan Maaf 100 4,1300 ,77401 

3 Perbaikan  100 4,0800 ,74779 

4 Pemfasilitasan 100 3,8839 ,70228 

5 Kredibilitas  100 4,2100 ,72188 

6 Perhatian 100 4,0000 ,53182 

7 Kualitas Pelayanan 100 4,0918 ,48753 

8 Kepuasan Konsumen 100 3,8600 ,82902 

9 Intensi Hunian Ulang 100 3,7450 ,72298 

 

Tabel 4: Descriptive Statistics 

 

Pada tabel 4 nilai rata-rata kecepatan merespon menduduki peringkat tertinggi 

dari semua variabel yaitu 4,21 (pada skala 5). Dalam hal menanggapi keluhan 

konsumen Hotel Merdeka merespon dengan cepat. Demikian juga dengan 

kredibilitas, dengan nilai rata-rata 4,21 (pada skala 5). Hotel Merdeka memeberikan 

penjelasan dengan baik atas keluhan konsumen dan apa yang akan dilakukan untuk 

mencegah keluhan serupa tidak terulang lagi. 

Permintaan maaf dengan nilai rata-rata 4,13 (pada skala 5) menunjukkan bahwa 

Hotel Merdeka dengan baik melakukan tindakan meminta maaf kepada konsumen 

bilamana konsumen mengeluh atas pelayanan yang diberikan. Demikian juga dengan 

perbaikan, dengan nilai rata-rata 4,05 (pada skala 5) menunjukkan bahwa Hotel 



Merdeka akan mengganti atau memperbaiki produknya ketika konsumen mengeluh 

atas produknya. 

Sedikit di bawahnya adalah perhatian, dengan nilai rata-rata 4 (pada skala 5), 

komunikasi dan interaksi antara Hotel Merdeka dengan konsumen yang sedang 

mengalami keluhan sudah baik namun nilai ini perlu dijaga jangan sampai jatuh di 

bawah 4 karena komunikasi dan interaksi dengan konsumen merupakan salah satu 

kunci dalam meningkatkan kepuasan. 

Dalam hal pemfasilitasan Hotel Merdeka masih perlu meningkatkan lagi, 

terlihat dari nilai rata-rata 3,8839 (pada skala 5). Sebagai Hotel berbintang dua Hotel 

Merdeka tentu sudah memiliki fasilitas yang memadai namun fasilitas seperti apa 

yang diinginkan konsumen masih perlu digali kembali agar konsumen benar-benar 

merasa puas atas fasilitas yang diberikan.  

Walaupun rata-rata kualitas pelayanan dari enam dimensi kualitas pelayanan 

adalah baik, yaitu 4,0918 (pada skala 5), namun kepuasan konsumen masih berada 

dibawahnya, 3,86 (pada skala 5). Hal ini mungkin disebabkan karena masih ada 

dimensi kualitas pelayanan yang berkategori sedang seperti pemfasilitasan. Bila 

dimensi ini dapat ditingkatkan besar kemungkinan kepuasan konsumen akan 

meningkat pula. Demikian juga dengan intensi hunian ulang akan berjalan seiring 

dengan kepuasan yang diterima konsumen. 

 

2.   ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Kuesioner disebarkan kepada seratus responden.  Sebelum mencapai seratus 

responden telah diuji terlebih dahulu dengan analisis validitas dan reliabilitas pada 27 

responden pertama  



Validitas dicari dengan membandingkan nilai hitung terhadap nilai r tabel dengan 

menggunakan tingkat signifikansi 5%. Pengambilan kesimpulannya jika nilai hitung 

> dari nilai r-tabel maka butir tersebut dinyatakan valid. 

 

Variabel 
Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kecepatan Merespon 27,8181 14,181 ,423 ,834 

Permintaan Maaf 27,8922 12,652 ,568 ,818 

Perbaikan  27,9663 11,598 ,780 ,788 

Pemfasilitasan 28,1667 12,731 ,600 ,814 

Kredibilitas  27,8552 12,398 ,659 ,806 

Perhatian 28,0774 14,209 ,481 ,830 

Kepuasan Konsumen 28,1885 11,573 ,686 ,801 

Intensi Hunian Ulang 28,3181 13,157 ,387 ,846 

 

Tabel 5 : Item-Total Statistics 

Hasil penghitungan SPSS tampak pada tabel 5, dimana nilai Corrected Item Total 

Correlation berada antara 0,387 sampai dengan 0,78. Sedangkan r tabel 0.381. 

Kesimpulannya nilai hitung lebih besar dari nilai tabel maka butir pertanyaan 

dinyatakan valid. 

Untuk menentukan reliabilitas bisa dilihat dari nilai Alpha. Ternyata nilai r hitung 

lebih besar dari nilai r tabel bahkan lebih besar 0,60, maka dapat dikatakan reliabel. 

 

3. UJI HIPOTESIS 

Hipotesa Pertama: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS pada tabel 6 dapat dilihat 

bahwa nilai R Square 0,394. Besarnya koefisien determinasi ini memberikan makna 



bahwa 39,4% kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Hubungan 

kedua variable cukup kuat. Semakin besar nilai R Square semakin kuat hubungan 

kedua variable. R Square berada pada 0 sampai 1. 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,628(a) ,394 ,388 ,64865 
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan 

Tabel 6: Model Summary 

 Dari tabel 6 juga dapat dilihat bahwa besarnya standar error estimasi kepuasan 

konsumen adalah 0,64865. Angka ini lebih kecil dari standar deviasi kepuasan 

konsumen yaitu 0,82902. Karena lebih kecil dibanding standar deviasi maka model 

regresi ini sangat bagus dalam bertindak sebagai prediktor. 

 Pada tabel 7 Uji Anova atau F Test menunjukkan F hitung sebesar 63,711 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05 maka 

model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi kepuasan konsumen. 

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 26,806 1 26,806 63,711 ,000(a) 

Residual 41,234 98 ,421   

1 
  
  

Total 68,040 99    
a.  Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan  

b.  Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Tabel 7: ANOVA(b) 

 Pada tabel 8 menggambarkan persamaan regresi: Y = - 0,507 + 1,067X 

Dimana Y = Kepuasan Konsumen dan X = Kualitas Pelayanan. Artinya jika tidak ada 

kualitas pelayanan maka tingkat kepuasan konsumen – 0,507, dengan kata lain jika 

pelayanan tidak berkualitas maka konsumen akan merasakan  ketidakpuasan 

(kecewa). 



 Koefisien regresi sebesar 1,067 menyatakan bahwa setiap penambahan satu 

satuan kualitas pelayanan, maka akan meningkatkan tingkat kepuasan konsumen 

sebesar 1,067. 

  
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

95% Confidence 

Interval for B 
Model 

B 

Std. 

Error Beta 

t Sig. 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) -,507 ,551  -,921 ,359 -1,601 ,586 1 

Kualitas P 1,067 ,134 ,628 7,982 ,000 ,802 1,333 

a  Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Tabel 8: Coefficients(a) 

 Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan variable dependent 

kepuasan konsumen. Hipotesis untuk kasus ini adalah: 

Ho : Koefisien regresi tidak signifikan. 

H1 : Koefisien regresi signifikan. 

Dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel maka dapat 

diputuskan : 

Jika nilai t hitung < nilai t tabel, maka Ho diterima, dan 

Jika nilai t hitung > nilai t tabel, maka Ho ditolak. 

 Hasil analisis pada tabel 8 diketahui nilai t hitung sebesar 7,982. Sedangkan nilai 

tabel dengan tingkat signifikansi 5%, derajat bebas (df) 98, didapat angka 1,66. Oleh 

karena nilai t hitung > nilai t tabel ( 7,982 > 1,66 ), maka Ho ditolak, artinya kualitas 

pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

 Demikian juga dilihat dari probabilitasnya < 0,05 berarti koefisien regresi 

signifikan, atau kualitas pelayanan benar-benar berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan konsumen.   



Hipotesa Kedua: Kepuasan konsumen berpengaruh terhadap intensi hunian ulang 

konsumen. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS pada tabel 9 dapat dilihat 

bahwa nilai R Square 0,263. Besarnya koefisien determinasi ini memberikan arti 

bahwa 26,3% intensi hunian ulang dipengaruhi oleh kepuasan konsumen.  R Square 

26,3 menunjukakan hubungan kedua variable kurang kuat.  

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,513(a) ,263 ,255 ,62383 
a. Predictors: (Constant), Kepuasan Konsumen 

Tabel 9: Model Summary 

 Dari tabel 9 juga dapat dilihat bahwa besarnya standar error estimasi intensi 

hunian ulang adalah 0,62383. Angka ini lebih kecil dari standar deviasi intensi hunian 

ulang yaitu 0,72298. Karena lebih kecil dibanding standar deviasi maka model regresi 

ini sangat bagus dalam bertindak sebagai prediktor. 

 Pada tabel 10 Uji Anova atau F Test menunjukkan F hitung sebesar 34,971 

dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05 

maka model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi intensi hunian ulang. 

 

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 13,609 1 13,609 34,971 ,000(a) 

Residual 38,138 98 ,389   

1 

  

  Total 51,747 99    
a.  Predictors: (Constant), Kepuasan Konsumen 

b.  Dependent Variable: Intensi Hunian Ulang 

Tabel 10: ANOVA(b) 

 Pada tabel 11 menggambarkan persamaan regresi: Y =  2,019 + 0,447X 



Dimana Y = Intensi Hunian Ulang dan X = Kepuasan Konsumen. Artinya jika tidak 

ada kepuasan konsumen maka tingkat intensi hunian ulang 2,019, dengan kata lain 

jika tidak ada kepuasan konsumen maka intensi hunian ulang masih tetap ada. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena posisi strategis Hotel Merdeka, berada di tengah 

kota dan merupakan hotel berbintang dua. Sebagian dari konsumen memilih datang 

kembali ke Hotel Merdeka bukan karena pengaruh kepuasan yang mereka peroleh 

sebelumnya namun lebih disebabkan oleh hal lain, kemungkinan karena posisi 

strategis Hotel Merdeka atau karena memilih hotel berbintang.   

Koefisien regresi sebesar 0,447 menyatakan bahwa setiap penambahan satu 

satuan kepuasan konsumen, maka akan meningkatkan tingkat intensi hunian ulang 

sebesar 0,477. 

  
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

95% Confidence 

Interval for B 
Model 

B 

Std. 

Error Beta 

t Sig. 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 2,019 ,299  6,762 ,000 1,426 2,611 1 
Kepuasan K ,447 ,076 ,513 5,914 ,000 ,297 ,597 

a  Dependent Variable: Intensi Hunian Ulang 

Tabel 11: Coefficients 

 Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan variable dependent 

intensi hunian ulang. Hipotesis untuk kasus ini adalah: 

Ho : Koefisien regresi tidak signifikan. 

H1 : Koefisien regresi signifikan. 

Dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan  nilai t tabel maka dapat 

diputuskan : 

Jika nilai t hitung < nilai t tabel, maka Ho diterima, dan 

Jika nilai t hitung > nilai t tabel, maka Ho ditolak. 



 Hasil analisis pada tabel 11 diketahui nilai t hitung sebesar 5,914. Sedangkan nilai 

tabel dengan tingkat signifikansi 5%, derajat bebas (df) 98, didapat angka 1,66. Oleh 

karena nilai t hitung > nilai t tabel (5,914 > 1,66 ), maka Ho ditolak, artinya kepuasan 

konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap intensi hunian ulang. 

 Demikian juga dilihat dari probabilitasnya < 0,05 berarti koefisien regresi 

signifikan, atau  kepuasan konsumen  berpengaruh secara signifikan terhadap intensi 

hunian ulang.   

Hipotesa Ketiga : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap intensi hunian ulang 

konsumen. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS pada tabel 12 dapat dilihat 

bahwa nilai R Square 0,12. Besarnya koefisien determinasi ini memberikan arti 

bahwa 12% kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. R Square 12% 

menunjukkan hubungan kedua variable lemah 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,347(a) ,120 ,111 ,68153 
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan 

Tabel 12: Model Summary 

 Dari tabel 12 juga dapat dilihat bahwa besarnya standar error estimasi intensi 

hunian ulang adalah 0,68153. Angka ini lebih kecil dari standar deviasi intensi hunian 

ulang yaitu 0,72298 . Karena lebih kecil dibanding standar deviasi maka model 

regresi ini sangat bagus dalam bertindak sebagai prediktor. 

 Pada tabel 13 Uji Anova atau F Test menunjukkan F hitung sebesar 13,409 

dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05 

maka model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi Intensi Hunian Ulang 



 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 6,228 1 6,228 13,409 ,000(a) 

Residual 45,519 98 ,464   

1 

  

  Total 51,747 99    
a.  Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan 

b.  Dependent Variable: Intensi Hunian Ulang 

Tabel 13: ANOVA(b) 

 Pada tabel 14 menggambarkan persamaan regresi: Y = 1,640  + 0,514X 

Dimana Y = Intensi Hunian Ulang dan X = Kualitas Pelayanan. Artinya jika tidak ada 

kualitas pelayanan maka tingkat intensi hunian ulang 1,640, dengan kata lain jika 

pelayanan tidak berkualitas maka intensi hunian ulang masih tetap ada. Sama seperti 

pada hipotesis kedua, hal ini  kemungkinan disebabkan oleh posisi strategis Hotel 

Merdeka, atau karena keinginan memilih hotel berbintang. yang menyebabkan 

sebagian konsumen kembali melakukan hunian ulang tanpa mempedulikan kualitas 

pelayanannya.  

Koefisien regresi sebesar 0,514 menyatakan bahwa setiap penambahan satu 

satuan kualitas pelayanan, maka akan meningkatkan tingkat intensi hunian ulang 

sebesar 0,514. 

  
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

95% Confidence 

Interval for B 
Model 

B 

Std. 

Error Beta 

t Sig. 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 1,640 ,579  2,833 ,006 ,491 2,789 1 

Kualitas P ,514 ,140 ,347 3,662 ,000 ,236 ,793 

a  Dependent Variable: Intensi Hunian Ulang 

Tabel 14: Coefficients(a) 

 Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan variable dependent 

intensi hunian ulang. Hipotesis untuk kasus ini adalah: 



Ho : Koefisien regresi tidak signifikan. 

H1 : Koefisien regresi signifikan. 

Dengan membandingkan antaranilai t hitung dengan nilai t tabel maka dapat 

diputuskan : 

Jika nilai t hitung < nilai t tabel, maka Ho diterima, dan 

Jika nilai t  hitung >  nilai t tabel, maka Ho ditolak. 

 Hasil analisis pada tabel 14 diketahui nilai t hitung sebesar 3,662. Sedangkan nilai 

tabel dengan tingkat signifikansi 5%, derajat bebas (df) 98, didapat angka 1,66. Oleh 

karena nilai t  hitung > nilai t tabel (3,662 > 1,66 ), maka Ho ditolak, artinya kualitas 

pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap intensi hunian ulang  

Demikian juga dilihat dari probabilitasnya < 0,05 berarti koefisien regresi 

signifikan, atau kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap intensi 

hunian ulang.   

Hipotesa Keempat: Kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap intensi hunian ulang konsumen. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS pada tabel 15 dapat dilihat 

bahwa nilai R Square 0,264. Besarnya koefisien determinasi ini memberikan arti 

bahwa 26,4% intensi hunian ulang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen. R Square 26,4% menunjukkan hubungan kedua variable kurang kuat. 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,514(a) ,264 ,249 ,62660 
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kepuasan konsumen 

Tabel 15: Model Summary 

 Dari tabel 15 juga dapat dilihat bahwa besarnya standar error estimasi intensi 



hunian ulang adalah 0,62656. Angka ini lebih kecil dari standar deviasi intensi hunian 

ulang yaitu 0,72298 . Karena lebih kecil dibanding standar deviasi maka model 

regresi ini sangat bagus dalam bertindak sebagai prediktor. 

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 13,663 2 6,831 17,399 ,000(a) 

Residual 38,085 97 ,393     

1 

  

  Total 51,747 99       
a.  Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen 

b.  Dependent Variable: Intensi Hunian Ulang 

Tabel 16: ANOVA(b) 

 Pada tabel 16 Uji Anova atau F Test menunjukkan F hitung sebesar 17,399 

dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05 

maka model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi secara bersama-sama 

variabel kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap hunian ulang. 

Uji F pada tabel 16 digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel 

dependen intensi hunian ulang. Hipotesis untuk kasus ini adalah: 

Ho : Kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap intensi hunian ulang 

H1 : Kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap intensi hunian ulang 

Dengan membandingkan antara nilai hitung dengan nilai tabel maka dapat diputuskan 

: 

Jika nilai F hitung < nilai F tabel, maka Ho diterima, dan 

Jika nilai F hitung > nilai F tabel, maka Ho ditolak. 

 Hasil analisis pada tabel 16 diketahui F hitung sebesar 17,399. Sedangkan nilai 



tabel dengan tingkat signifikansi 5%, derajat bebas  (2,97), didapat angka 3,1. Oleh 

karena nilai F hitung > nilai F tabel ( 17,399 > 3,1 ), maka Ho ditolak, artinya kualitas 

pelayanan dan kepuasan konsumen secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap intensi hunian ulang.  

Demikian juga dilihat dari probabilitasnya < 0,05 berarti koefisien regresi 

berganda signifikan. Jadi kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap intensi hunian ulang. 

Pada tabel 17 menggambarkan persamaan regresi:  

Y = 1,855  + 0,425X1 + 0,061X2   

Dimana Y = Intensi Hunian Ulang  

            X1 = Kepuasan Konsumen 

      X2 = Kualitas Pelayanan. 

  
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

95% Confidence 

Interval for B 
 Model 

B 

Std. 

Error Beta 

t Sig. 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 1,855 ,535  3,471 ,001 ,794 2,916 

Kepuasan K ,425 ,098 ,487 4,352 ,000 ,231 ,618 

1 

Kualitas P ,061 ,166 ,041 ,369 ,713 -,268 ,391 

a  Dependent Variable: Intensi Hunian Ulang 

Tabel 17: Coefficients(a) 

Artinya jika tidak ada kepuasan konsumen maupun kualitas pelayanan maka 

tingkat intensi hunian ulang 1,855, dengan kata lain jika konsumen merasa tidak puas 

karena pelayanan tidak berkualitas maka intensi hunian ulang masih tetap ada  

Koefisien regresi sebesar 0,425 dan 0,061 menyatakan bahwa setiap penambahan 

satu satuan pada kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan, maka akan 

meningkatkan tingkat intensi hunian ulang sebesar 0,425 dan 0,061.  



Hasil analisis pada tabel 17 diketahui nilai t hitung untuk kepuasan konsumen 

sebesar 4,352. Sedangkan besarnya signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari 5%. 

Ketentuannya, bila signifikansi lebih kecil dari 5% berarti pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen signifikan. Demikian sebaliknya, bila 

signifikansi lebih besar dari 5% berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen tidak signifikan. Karena besarnya signifikansi jauh lebih kecil dari 

5% maka berarti kepuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap intensi 

hunian ulang  

Sedangkan nilai t hitung untuk kualitas pelayanan sebesar 0,369 dan  besarnya 

signifikansi 0,713 jauh lebih besar dari 5%. Ini berarti kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap intensi hunian ulang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. KESIMPULAN 

- Rata-rata kualitas pelayanan dari enam dimensi kualitas pelayanan adalah baik, 

yaitu 4,0918 (pada skala 5), namun kepuasan konsumen masih berada 

dibawahnya, 3,86 (pada skala 5). Hal ini mungkin disebabkan karena masih ada 

dimensi kualitas pelayanan yang berkategori sedang seperti pemfasilitasan.  

- Secara signifikan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

Bahkan konsumen cenderung kecewa bila pelayanan tidak berkualitas. Namun 

kualitas pelayanan tidak banyak berpengaruh langsung terhadap intensi hunian 

ulang.  

- Intensi hunian ulang akan tetap ada, walaupun kepuasan konsumen tidak ada. 

Namun kepuasan konsumen memiliki peran lebih besar dari pada kualitas 

pelayanan, terhadap intensi hunian ulang. 

- Kualitas pelayanan berpengaruh sangat kuat terhadap kepuasan konsumen dan 

kepuasan konsumen berpengaruh menaikkan intensi hunian ulang. 



- Posisi strategis Hotel Merdeka dan sebagai hotel berbintang dua, kemungkinan 

berpengaruh terhadap intensi hunian ulang. 

2. SARAN 

Dimensi pemfasilitasan dari variabel kualitas pelayanan perlu ditingkatkan. 

Karena satu dimensi saja kurang memadai, berpengaruh banyak terhadap penurunan 

kepuasan konsumen. 
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