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Abstrak 

Hiiriyantomi Suyuthie, Yaumil Abrian, Ira Meirina Chair, dan Liswarti. 
Hubungan Penetapan Harga Kamar dengan Keputusan Konsumen Untuk 
Menggunakan Jasa Kamar Di Hotel Alana Padang. 

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) 
bagaimana tanggapan konsumen tentang penetapan harga karnar pada hotel Alana 
Padang?, (2) Bagaimana keputusan konsumen menggunakan jasa karnar pada 
hotel Alana Padang?, dan (3) Seberapa besar hubungan penetapan harga kamar 
dengan keputusan konsumen dalam menggunakan jasa kamar hotel Alana Padang 
?. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis (1) tanggapan 
konsumen terhadap penetapan harga karnar pada hotel Alana Padang, (2) 
keputusan konsurnen menggunakan jasa kamar pada hotel Alana Padang dan (3) 
hubungan penetapan harga kamar dengan keputusan konsumen dalam 
menggunakan jasa kamar hotel Alana Padang. 

Penelitian dilakukan pada Hotel Alana Padang di Jalan Bundo Kanduang 
No. 14- 16 Padang 25 1 19 dengan metode pengumpulan data primer yang kemudian 
diolah melalui teknik analisis korelasi. Waktu penelitian direncanakan dari bulan 
April sarnpai dengan Agustus 2012. Populasi dalarn penelitian ini adalah 
pengunjung Hotel Alana Padang bulan April 2012. Jurnlah sampel ditetapkan 
berdasarkan jumlah hunian kamar pada Bulan Februari 2012 yaitu sebanyak 518. 
Sampel yang diambil berdasarkan Rumus Slovin sehingga jumlah sampel 
sebanyak 83 kamar. Teknik pengambilan sampel berdasarkan accidental 
sampling. Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis bahwa terdapat hubungan 
yang positif antara penetapan harga kamar dengan keputusan konsumen dalam 
menggunakan jasa kamar Hotel Alana Padang. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) 
Penetapan harga yang dilakukan pihak Hotel Alana Padang telah sesuai dengan 
fasilitas yang disediakan, perlengkapan kamar dan lokasi hotel yang strategis, dan 
(2) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penetapan harga 
terhadap keputusan konsumen untuk rnenggunakan jasa kamar di Hotel Alana 
Padang . 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Pengaruh Penetapan Harga Kamar Terhadap 
Kepuasnn Konsumen untuk Menggunakan Jasa Kamar di Hotel Alana Padang., sesuai 
dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula Universitas Negeri Padang 
Tahun Anggaran 201 2 Nomor: 435/UN35.2/PG/2012 Tanggal 25 Juli 2012. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka 
penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyarnpaikan 
terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi 
bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan lterjasama yang 
terjalin selarna ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang 
diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 

Terima kasih. 

Padang, Desember 2012 
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, Ketua Lembaga Penelitian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini, perturnbuhan dibidang industri pariwisata di Indonesia 

mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia 

sebagai negara kepulauan banyak sekali memiliki kekayaan sumber daJrdt alam 

yang sangat melirnpah ruah dari wilayah Sa bang sarnpai Merauke. Kekayaan alam 

tersebut salah satunya ialah panorama alam yang sangat menakjubkan yang 

membuat para wisatawan domestik dan mancanegara tertarik untuk mengunjungi 

seluruh wilayah yang ada di nusantara. Dengan dernikian, melihat realitas yang 

ada maka potensi industri pariwisata merupakan peluang sangat besar yang h m s  

dikembangkan secara profesional dimasa yang akan datang. Apalagi jika 

dikaitkan dengan pendapatan negara, perolehan devisa negara dari sektor 

pariwisata tahun 201 1 adalah sebesar 8,s miliar dolar AS atau sekitar Rp75 triliun. 

Angka ini menempatkan sektor pariwisata di peringkat kelima penyumbang 

devisa negara. 

Oleh karena itu, dengan sernakin 'mrkembangnya industri pariwisata maka 

sektor pendukung pariwisata pun turut mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Pertumbuhan industri pariwisata secara tidak langsung tidak terlepas dari aspek- 

aspek yang mendukungnya, dimana salah satu sektor pendukung industri 

pariwisata tersebut adalah jasa perhotelan Saat ini, jasa perhotelan sangat 

diperlukan guna menggairahkan dan mendorong industri pariwisata dimasa yang 

akan datang, sebab kebutuhan akan jasa perhotelan untuk akomodasi sangat 



diperlukan dan merupakan suatu peluang pasar yang harus dikelola secara efektif. 

Jasa perhotelan adalah salah satu bentuk perdagangan ymg menyediakan jasa 

penginapan, pertemuan, makanan dan minuman serta penunjang jasa lainnya yang 

dikelola secara komersial. 

Jasa perhotelan sebagai bagian dari industri pariwisata tidak terlepas dari 

perubahan dan perkembangan situasi politik dan ekonorni yang terjadi saat ini. 

Berhubung perkembangan situasi ekonomi dan politik nasional yang kurang 

menentu akhir-akhir ini, dengan adanya rencana kenaikan harga BBM clan tarif 

dasar listrik. Ditarnbah kebijakan-kebijakan yang tidak populer saat hi, yang 

akhirnya secara tidak langsung mempengaruhi perilaku pembelian konsumen 

dalam mengkonsumsi produk jasa maupun non jasa. 

Kota Padang yang dikenal sebagai kota transit, memiliki wisata alam 

dengan pantai-pantai yang indah, wisata sejarah, clan aktivitas MICE (Meeting, 

Incentive, Convention, and Exhibition) yang banyak dikunjungi oleh wisatawan 

dornestik maupun mancanegara. Pada awal tahun 2012, jumlah kunjungan 

wisatawan domestik sekitar 21 3.504 kunjungan dan 6.5 13 kunjungan wisatawan 

mancanegara. Jumlah kunjungan wisata\van ini diikuti oleh menjamurnya usaha 

atau bisnis perhotelan. Untuk itu, usaha hotel dituntut untuk selalu berinovasi 

dalarn memenuhi kebutuhan konsumennya, baik dari segi harga, mutu, nilai 

maupun kepuasan konsumen serta mengembangkan strategi pemasaran yang lebih 

baik dari para pesaingnya. 

Price (harga) merupakan salah satu unsur yang paling menentukan dalam 

keberhasilan penjualan produk. Karena keputusan penetapan harga terhadap suatu 



produk, sangat sensitif dirnata konsumen dalam menentukan pilihan merek produk 

maupun bagi perusahaan yang menyediakan produk tersebut. Selain kualitas 

produk, harga juga sangat dipertirnbangkan sebagai strategi yang paling baik 

dalam mendapatkan konsurnen di tengah situasi persaingan yang sangat ketat ini, 

dan situasi perekonomian yang belum pulih dari krisis multidimensi. Selain itu, 

harga juga merupakan satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang 

memberikan pendapatan bagi perusahaan. 

Masalah penetapan harga merupakan bagian yang hams mendapatkan 

perhatian besar. Sebab dengan penetapan harga yang tepat dan sesuai dengan 

harapan konsumen, akan dapat mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen atau 

pelanggan. Sehingga, yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen, untuk menggunakan jasa kamar hotel bahkan melakukan 

pembelian ulang, membeli di lua. lini produk, menolak produk yang ditawarkan 

pesaing dan bahkan mengajak konsumen lain untuk melakukan pembelian. 

Hotel Alana merupakan salah satu hotel dengan klasifkasi bintang empat, 

yang berusaha untuk terus menerus mengembangkan usahanya di tengah-tengah 

persaingan yang semakin ketat dalam bidang usaha jasa perhotelan di Kota 

Padang. Terutarna persaingan dengan hotel-hotel bintang sejenis dan lainnya yang 

memiliki produktifitas dan jasa yang relatif sarna, narnun menawarkan tarif atau 

harga karnar yang bersaing. Dengan harga kamar yang bersaing tersebut, wajar 

bila konsurnen lebih memilih hotel dengan klasifikasi tertentu yang lebih 

terjangkau dengan harapan akan mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap dan 

dengan pelayanan yang lebih baik. 



Sebagai hotel yang baru beroperasi kembali tanggal 16 Januari 2012 

setelah gempa Surnatera Barat tahun 2009, dengan nama sebelumnya Hotel 

Arnbacang, Hotel Alana Padang berada pada suatu daerah atau lokasi yang cukup 

strategis. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi pemasaran yang kompetitif 

dalam usaha untuk merebut clan meraih pangsa pasar yang cukup besar, salah 

satunya adalah melalui rangsangan dari penetapan tarif atau harga kamar yang 

Dalam penetapan harga kamar yang ditawarkan oleh pihak manajemen 

hotel bersifat fleksibel, artinya penetapan harga karnar tergantung dari kondisi 

pasar. Jika tingkat hunian kamar cukup baik, rnaka p M  manajemen hotel &pat 

menetapkan harga seoptimal mungkin. Namun bila tingkat hunian karnar masih 

rendah dapat diberikan potongan khusus terhadap pihak konsumen. 

B e r k k a n  data yang diperoleh dari manajemen Hotel Alana, diketahui 

tingkat hunian kamar pada Alana Padang pada bulan Januari dan Februari 2012 

seperti yang terlihat pada table di bawah ini. 

Tabel 1.1 
Tingkat Hunian Kamar Rata-rata bulan Januari-Februari 

pada Hotel Alana Padang Tahun 2012 

No 

1 
2 
3 

Jenis Kamar 

- 

4 
5 

SUPERIORROOM 
DELUXEKOOM 
FAMILYROOM 

Sum ber: Hotel Alana Padang (2012) 

Pengunjung 

JUNIORROOM 
JUNIOR SUITE 

6 
7 
8 1 ALANASUITE 

Jumlah 

Januari 
44 
25 
9 

- 
- 

EXECUTIVE SUITE 
ROYAL SUITE 

Febllnari 
234 
245 
30 

- 
- 

- 
- 

- 
78 

4 
5 

- 
518 



Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui terjadi peningkatan tingkat 

hunian Hotel Alana pada awal tahun 2012. Pada bulan Januari 201 2, tingkat 

hunian kamar hotel hanya 78 kamar, sedangkan pada bulan berikutnya naik 

menjadi 518 hunian kamar hotel. Sarnpai bulan Februari 2012, jenis kamar 

Executive Suite, Royal Suite, dan Alana Suite belurn terisi. Diperkirakan untuk 

bulan-bulan ke depan &an terjadi peningkatan jurnlah hunian kamar di hotel ini. 

Narnun, persoalan yang dihadapi adalah persaingan yang terjadi akibat 

menjamurnya hotel di Kota Padang. Pihak manajemen Hotel Alana dituntut untuk 

mampu menghadapi persaingan tersebut dengan meraih pangsa pasar yang lebih 

besar. 

Persoalan lainnya yang ditemui, penetapan harga kamar yang ditawarkan 

selalu berubah-ubah dan terus mengalami kenaikan namun tidak diikuti dengan 

peningkatan fasilitas, pelayanan dan lain-lainya yang dibutuhkan d m  diharapkan 

oleh konsumen. Sehingga ha1 ini dapat rnempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen, dirnana kemungkinan besar jika konsumen merasa tidak puas maka ia 

akan meninggalkan Hotel Alana dan beralih ke pesaing. Oleh karena itu pihak 

manajemen hotel diharapkan dapat menangani masalah penetapan harganya 

dengan baik agar dapat menetapkan harga kamar yang tepat dan sesuai dengan 

manfaat yang akan diberikan kepada konsumennya 

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui harga kamar, tipe kamar dan 

jumlah karnar pada Hotel Alana, seperti pada Tabel 1.2 di bawah ini. 

Tabel. 1.2 
Tipe Kamar, Jumlah dan Harga Kamar Pada Hotel Alana Padang 

No Harga Kamar Harga Kamar Tipe Kamar Jumlah 



Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, diketahui bahwa jumlah kamar yang 

disediakan oleh Hotel Alana sebanyak 141 karnar dengan 8 tipe karnar. Tipe 

karnar yang terbanyak adalah deluxe room sebanyak 78 kamar. Sementara itu, dari 

sisi harga, harga deluxe room ditawarkan seharga Rp. 898.000lnet dan harga 

promosi sebesar Rp. 449.000lnet. Fasilitas yang disediakan di masing-masing 

karnar adalah air, LCD TV dengan Saluran Internasional. pengering rambut, Mini 

Bar, 24 jam di Gedung Film, air panas dan Dingin, Layanan karnar 24 jam, 

panggilan internasional Langsung, kopi dan teh, serta fasilitas 

akses Internet. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, rnaka penulis 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penetapan 

harga kamar yang ditetapkan oleh hotel Alana Padang dan hubungannya dengan 

keputusan konsumen untuk menggunakan jasa karnar. Oleh karena itu, penulis 

melakukan penelitian yang berjudul : "HUBUNGAN PENETAPAN HARGA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Jumlah 141 kmr 

SUPERIOR ROOM 

DELUXEROOM 

FAMILYROOM 

JUMORROOM 

JUNIORSUITE 

EXECUTIVE SUITE 

ROYALSUITE 

ALANASUITE 

Kamar 

44 Zanr 

78 kmr 

2 h 

6 krnr 

6 kmr 

3 kmr 

1 kmr 

1 kmr 

Publish 

Rp. 748.000lnet 

Rp. 898.OOOlnet 

Rp. 998.000lnet 

Rp. 1 -248.000lnet 

Rp. 1.798.OOOlnet 

Rp. 2.348.000lnet 

Rp. 2.568.00Olnet 

Promotion 

Rp. 428.000lnet 

Rp. 449.OOOlnet 

Rp. 499.0001net 

Rp. 624.0001net 

Rp. 899.OOOlnet 

Rp. 1.174.000lnet 

Rp. 1.284.0OOlnet 

Rp. 



KAMAR DENGAN KEPUTUSAN KONSUMEN U N T n  

MENGGUNAKAN JASA KAMAR DI IIOTEL ALANA PADANG". 

1.2. Identifikasi Masalah 

Menurut para ahli banyak faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. Menurut Shoham dan Dalakas (2005: 157) mengemukakan 7 (tujuh) 

. . faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu, daya tarik 

harga, daya tarik tempat, daya tarik merek, daya tarik produk, pilihan pada produk 

baru (promosi produk pesaing), kebiasaan dalam membeli (kebiasaan dalam 

keluarga), dan pengaruh orang lain. 

Dari uraian di atas dapat digambarkan f&or-fhktor yang mempengaruhi 

penetapan harga kamar yaitu : 

Keputusan Pernilihan 
orang lain 

Daya tarik 

Bromosi 

Gambarl.1. FaMor yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Kamar 

1.3. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis memfokuskan 

penelitian pada variabel penetapan harga kamar yang mempenganrhi keputusan 



pernilihan karnar hotel agar dapat diteliti secara lebih mendalam. Untuk itu, maka 

perrnasalahan dapat dirurnuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan konsumen tentang penetapan harga kamar pada 

hotel Alana Padang ? 

2. Bagaimana keputusan konsumen menggunakan jasa karnar pada hotel 

Alaw Padang? 

3. Seberapa besar hubungan penetapan harga kama. dengan keputusan 

konsumen dalam menggunakan jasa kamar hotel Alana Padang ? 

1.4. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka di ajukan suatu hipotesis 

penelitian yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya, yaitu : Terdapat 

hubungan yang positif antara penetapan harga kamar dengan keputusan konsumen 

untuk menggunakan jasa kamar di Hotel Alana Padang. 



BAB n 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Keputusan Pembelian 

2.1.1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut SchifEnan dan Kanuk (1994:555), keputusan pembelian adalah: 

"A decision is the selection an action from two or more alternative choices". 

Artinya adalah, seseormg yaw melakukan pemilihan terhadap alternatif yang ada 

Pemilihan itu didasarkan pada karakteristik dan proses pengambilan keputusan itu 

diarnbil, agar dapat merancang dan menyediakan faktor-faktor pendorong yang 

menunjang keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong (2001:226) adalah 

tahap dalarn proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar- 

benar membeli. Pengarnbilan keplJtusan merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan metnpergunakan barang yang 

ditawarkan. 

Peter dan Olson (2000:125) menyebutkan bahwa proses pengambilan 

keputusan konsurnen berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan pembelian. 

Pembelian yang nunit dan mahal mungkin melibatkan lebih banyak pertimbangan 

pembeli dan lebih banyak peserta. Terdapat empat jenis perilaku pembelian 

konsumen berdasarkan tingkat pembeli dan tingkat perbedaan merek, yakni : 

a Complex buying behavior (perilaku pembelian yang rumit ). Konsumen 

menjalani perilaku pembelian yang rumit kalau mereka terlibat dalam 

pembelian dalarn pembelian dan mempunyai perbedaan pandangan yang 



berarti diantara merek. Konsumen mungkin arnat terlibat kalau produknya 

rnahal, beresiko, jarang dikl i  dan mencerminkan citra diri. Biasanya 

konsumen tidak tahu terlalu banyak tentang kategori produk dan harus 

berusaha untuk mengetahuinya. 

b. Dissonance-reducting buyer behavior (perilaku pemheli yang mengurangi 

ketidakcocokan). Perilaku pembelian konsurnen dalam situasi yang 

bercirikan keterlibatan konsumen yang tinggi tetapi sedikit perbedaan yang 

dirasakan diantara merek. Pembeli biasanya mempunyai respon terhadaap 

harga atau yang memberikan kenyamanan. 

c. Habitual buying behavior (perilaku pembeli karena kebiasaan). Perilaku 

pembelian konsumen dalarn situasi yang bercirikan keterlibatarl konssurnen 

yang lebih rendah dan beberapa perbedaan besar merek yang dirasakan. 

Konsumen memilih produk secara berulang bukan karenaa merek produk 

tetapi karena mereka sudah mengenal produk tersebut. 

d. Variety-seeking buying behavior (perilaku pembelian mencari variasi). 

Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang bercirikan keteriibatan 

konsumen yang rendah, tetapi perbedaan merek yang dirasakan besar. 

Konsumen berperilaku dengan tujuan mencari keseragaman dan bukan 

kepuasan. Perilaku ini biasanya terjadi pada produk-produk yang sering 

dibeli, harga murah, daan konsumen sering mencoba merek-merek baru. 

Menurut Kotler ( 2000: 179), ada lirna tahap yang dilalui konsumen dalam 

proses keputusan pembelian konsumen adalah sebagai berikut : 

a. Need Recognition (pengenalan kebutuhan) 



Proses membeli dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. 

Konsumen menyadari suatu perbedaan dengan keadmn sebenarnya dengan 

keadaan yang di inginkannya. Kebutuhan itu dapat digerakkan dengan 

raugsangan dari dalarn rnaupun luar dirinya. Para pernasar perlu mengenal 

beberapa ha1 yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu 

dsilam konsumen. 

b. I~formation Search (pencarian informasi) 

Setelah mengenal rnasalah yang dihadapinya konsumen mungkin &an 

mencari informasi lebih lanjut dan mungkin juga tidak. Jika dorongan 

konsumen adalah kuat clan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu 

sendiri, konsumen akan menjadi objek itu. Jika tidak kebutuhan itu akan 

mengendap dalam pikirannya. Konsumen mungkin tidak berusaha 

memperoleh informasi lebih lanjut atau sangat aktif mencari informasi 

sehubungan dengan kebutuhan itu. 

c. Evaluation Alternative (evaluasi alternatif) 

Setelah pencarian informasi konsumen akan menghadapi sejumlah merek 

yang dapat dipilih. Pemilihan alternaif ini mulai dari proses evaluasi 

alternatif tertentu. Sejurnlah konsep tertentu akan membantu memahami 

proses ini, yaitu; 

a Konsumen akan berusaha memuaskan kebutuhan mereka. 

b. Konsumen akan mencari manfaat dari suatu produk. 

c. Konsumen biasanya membangun perangkat merek sesuai dengan ciri- 

cirinya. 



d. Konsumen diasumsikan memiliki sejumlah fungsi ke,ounaan atas setiap 

ciri. 

d. Purchase Decision (keputusan pembelian) 

Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan 

mereka diantara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan. 

Konsumen mungkin yang membentuk suatu maksud membeli dan 

cenderung membeli merek yang disukainya. 

e. Post Purchase Decision (perilaku pasca pembelian) 

Setelah membeli suatu produk, konsurnen akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Konsurnen juga akan melakukan 

kegiatan pembelian produk yang akan menarik bagi para pemasar. Tugas 

pernasar belurn selesai setelah produk dibeli oleh konsumen, namun akan 

terus berlangsung hingga periode waktu pasca pembelian ke tingkat 

kesiapan untuk membeli . 

2.1.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepntasan Pembelian 

Shoham dan Dalakas (2005 : 1 57) mengemukakan 7 (tujuh) faktor 

utama yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu, daya tarik harga, 

daya tarik tempat, daya tarik merek, daya tarik produk, pilihan pada produk 

baru (promosi produk pesaing), kebiasaan dalam membeli (kebiasaan dalam 

keluarga), dan pengaruh orang lain. Pembahasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian dapat diketahui melalui pendekatan 

model keputusan pembelian oleh Schiffinan dan Kanuk dalam Yusrizal 

(2007: 138) bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang memberikan 



pengaruh dalam proses pengambilan keputusan seseorang. Faktor pengaruh 

internal adalah yang berasal dari &lam diri seorang calon konsumen yang 

antara lain berupa : (1) adanya kebutuhan seseorang terhadap hotel, (2) 

persepsi seseorang atas hotel yang tersedia, (3) pengalaman rnasa lalu 

seseorang ketika menginap pada sebuah hotel, dan (4) tujuan kunjungan ke 

destinasi pariwisata. Sedangkan fhktor eksternal adalah faktor yang berada di 

l w  calon konsumen sebagai pembeli yang turut memberikan andil 

mempengaruhi keputusan calon pembeli tersebut, antara lain : (1) 

pertimbangan faktor brand name hotel, (2) pertimbangan fiictor harga, (3) 

pertirnbangan promosi yang dilakukan hotel, (4) faktor lokasi hotel, (5) faktor 

kelas sosial, (6) hktor budaya dan (7) hktor informasi lainnya. 

2.1.3. Harga 

Pengertian harga menurut Stanton (1996:301), yaitu : harga adalah nilai 

yang disebutkan dalam rupiah dan sen atau medium moneter lainnya sebagai alat 

tukar. Harga juga bisa diartikan sebagai jumlah uang (kemungkinan ditambah 

beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah 

produk dan pelayanan yang menyertainya. 

Menurut Tjiptono (1 997: 15 1) dari sudut pandang pemasaran harga 

merupakan suatu moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang clan jasa lainnya) 

yang ditukarkan agar memperolah hak kepernilikan atau penggunaan suatu barang 

atau jasa. Sementara itu dari sudut pandang konsumen, harga sering kali 

digunakan sebagai indikator nilai bila mana harga tersebut dihubungkan dengan 

manfaat yang dirasakan atau suatu barang atau jasa.Tingkat harga yang ditetapkan 



mempengaruhi kuantitas yang terjual, sedangkan dari sudut pandang konsumen 

harga dihubungkan dengan " nilai (value) " yaitu rasio antara manfaat yang 

dirasakan terhadap harga. 

Kasmir (2000:165) mendeftnisikan harga sebagai j d a h  uang yang 

dibebankan atas suatu produk atau jasa, secara luas pengertiannya adalah sejumlah 

uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau sejumlah dari nilai yang 

ditukar konsumen atas manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau 

jasa tersebut. 

Pengertian penetapan harga menurut Donald dan Keegan ( 1  997: 1 5 1 )  

menyatakan bahwa: Penetapan harga adalah elemen yang sangat penting dari 

rencana pernasaran, dalam penetapan harga ada dua batas yang hams 

diperhatikan, yaitu sebagai batas bawah dan biaya sebagai batas bawah". 

Menurut Sihite (2000: 18), jenis harga kamar dapat dibedakan menjadi 

empat bagian yaitu : 

1 .  Harga per Karnar ( Basic Rates) 

Harga setiap kamar sesuai dengari fasilitas masing-masing. Penentuan 

harga bergantung pada fasilitas, pelayanan, perlengkapan, luas kamar, clan 

lokasi. Dengan dernikian harga ini belum terkena potongan harga 

2. Harga Paket (Package Rates) 

Harga kamar merupakan paket, yaitu sewa kamar di tambah pelayanan 

yang berupa rnakan clan fasilitas lainnya. 

3. Harga Perseorangan (PersonalRates) 



Harga sewa karnar dikenakan kepada tarnu sesuai dengan jumlah yang 

akan menginap. 

4. Harga Spesial (Special Rates) 

Harga kamar ditetapkan secara khusus dan resmi dengan per-janjian harga 

diberikan kepada biro perjalanan, perusahaan, penerbangan, dan kedutaan. 

Harga ini biasanya lebih murah dari harga resmi. Harga khusus ini terdiri 

dari: Company rates, Commercial rates, Air lines rates, Secisonal rates. 

Dalarn penelitian ini, variabel penetapan harga kamar yang akan 

digunakan untuk mengukur perilaku pembelian pada penelitian ini diambil dari 

teori menurut Sihite (2000:18), perbedaan penetapan harga kamar berdasarkan 

harga perkamar (Basic Rate) yang terdiri dari fasilitas, pelayanan, perlengkapan, 

luas kamar, dan lokasi. 

2.1.4. Hubungan Penentapan Harga dengan Keputusan Pembelian 

Konsumen dalarn melakukan pembelian terhadap suatu produk atau jasa 

sangat dipengaruhi akan harga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tjiptono 

(2005:180) mengungkapkan bahwa: Pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian bersifat fleksibel (bisa disesuaikan dengan cepat) sesuai dengan 

persaingan harga di pasaran artinya apabila pesaing menetapkan harga yang lebih 

murah maka pelanggan bisa beralih ke pesaing (konsurnen tidak akan melakukan 

pembelian), tetapi sebaliknya apabila perusahaan menetapkan harga yang lebih 

murah dari pesaing maka pelanggan akan melakukan pembelian. 

Hubungan antara harga dengan keputusan pembelian yaitu harga 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, semakin 



tinggi harga maka keputusan pembelian semakin rendah, sebaliknya jika 

harga rendah keputusan pembelian berubah s e d i n  tinggi (Kotler dan 

Amstrong, 2001). Konsumen sendiri memiliki persepsi mengenai harga, 

bahwa semakin tinggi harga suatu produk lnakin tinggi pula h l i t a s  

produk (Stanton, 1995). 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Dalam dunia bisnis perhotelan banyak sekali fenomena yang terjadi, 

rnisalnya suatu hotel kehilangan kepercayaan dari pelanggannya, dikarenakan 

pelanggan tersebut kecewa karena penetapan harga yang diberikan tidak sesuai 

dengan yang diharapkan, yang mengakibatkan para pelanggan hotel tersebut 

beralih ke hotel lain yang rnenawarkan harga yang lebih baik 

Price (harga) merupakan unsur yang paling sensitif bagi konsumen dalam 

menentukan pilihan merek produk. Sebagai salah satu komponen bauran 

pemasaran, harga semakin memainkan peran yang strategis bagi banyak 

perusahaan sebagai konsekuensi seiring meningkatnya persaingan, deregulasi 

perturnbuhan pasar yang lambat dan semakin beratnya perusahaan untuk 

memperkuat posisi pasar. 

Harga umurnnya memiliki peranan penentu dalarn pmilihan pembelian 

produk oleh konsumen, walaupun faktor non harga telah menjadi semakin penting 

dalam perilaku pembelian dalam beberapa dasawarsa hi. Namun harga masih 

tetap merupakan unsur atau komponen paling penting yang menentukan pangsa 

pasar dan profitabilitas penwhaan. 



Dalam penetapan harga suatu produk diharapkan dapat menghasilkan 

suatu tanggapan dari konsumen. Tanggapan terakhir dari konsurnen adalah 

pembelian, dan kepuasan yang tinggi. Namun, proses keputusan pembelian 

merupakan hasil akhir dari suatu proses pengambilan keputusan konsumen yang 

panjang . Melalui tahap-tahap pada proses pembelian, konsumen akan menilai 

suatu produk atau jasa secara keseluruhan baik pada variabel-variabel produknya 

maupun non produknya. Narnun, jika perusahaan dapat menetapkan harga atas 

produknya, tentu ini dirnaksudkan agar unsur harga tersebut menjadi suatu 

variabel yang paling memberikan rangsangan bagi konsurnen untuk rnelakukan 

pembelian produk tersebut jika dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. 

Dari uraian di atas rnaka dapat di garnbarkan sistematis kerangka 

pernikiran yang dapat di lihat pada Gambar 2.1 di bawah hi: 

Penetapan Harga kamar 

Penetapan tarif harga kamar: 
Fasilitas 
Pelayanan 
Perlengkapan 
Luas karnar 
Lokasi 

Richard Sihite (2001: 17) 

I I 

Gambar 2.1. Kerangka Pem 
2.3. Hipotesis 

Keputusan Konsumen 

Keputusan akhir konsumen 
atau pilihan konsumen 
diantara beberapa merek yang 
tergabung dalam perangkat 
pilihan 

Philip KO& (2000: 1 79) 

kiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka di ajukan suatu hipotesis 

penelitian yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya, yaitu : Terdapat 

hubungan yang positif antara penetapan harga karnar dengan keputusan konsumen 

untuk menggunakan jasa kamar di Hotel Alana Padang. 



BAB m 

TUJUAN, LUARAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN 

3.1 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis 

hubungan penetapan harga kamar dengan keputusan konsumen untuk 

menggunakan jasa kamar hotel Alana. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengidentifikasi tanggapan konsumen terhadap penetapan harga 

karnar pada hotel Alana Padang. 

b. Untuk rnengidentifilkasi kepputusan konsumen menggunakan jasa kamar 

pada hotel Alma Padang. 

c. Untuk menganalisis hubungan penetapan harga kamar dengan keputusan 

konsumen dalam menggunakan jasa kamar hotel Alana Padang. 

3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan rnanh t  sebagai berikut: 

3.2.1. Manfaat teoritis 

1. Untuk memperkaya konsep atau teori yang menyokong 

perkembangan ilmu pengetahuan manajemen khususnya ilmu 

manajemen pemasaran, khusunya yang terkait dengan persoalan 

penetapan harga dan keputusan pembelian konsurnen dalam 

menggunakan jasa kamar hotel. 

2. Artikel untuk publikasi pada jurnal ilmiah lokal yang mempunyai 

ISSN atau jurnal ilrniah nasional terakreditasi. 



3. Bahan ajar yang dapat digunakan bagi mahasiswa dalam mata kuliah 

Pemasaran pada Program Studi D4 Manajemen Perhotelan. 

3.2.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil 

keputusan serta penetapan harga bersaing yang diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah hunian karnar untuk masa yang akan datang. 

b. Bagi Pihak Terkait. Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk 

pertirnbangan dalam penetapan keputusan terutama tentang 

kepariwisataan untuk mendukung berkembangnya dunia pariwisata 

di Kota Padang. 

c. Bagi penulis. Penelitian hi bermanfaat untuk dapat mernahami 

ilmu manajemen pemasaran hotel, baik secara teori maupun 

praktek, khususnya dalarn penetapan harga dan keputusan 

pembelian konsumen. 



BAB rV 

METODE PENELITIAN 

4.1.Tahap-tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan dalarn penelitian ini adalah: 

1. Persiapan 

a Penyusunan proposal 

b. Penyusunan instrumen penelitian 

c. Pengurusan izin penelitian 

d. Penentuan responden 

2. Pelaksanaan 

a. Pengumpulan data 

b. Pengolahan data 

c. Interpretasi data 

3. Pelaporan 

4. Publikasi ilmiah 

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan keterangan-keterangan 

yang diperlukan dari perusahaan Hotel Alma Padang yang berlokasi di Jalan JL. 

Bundo Kanduang No. 1 4- 1 6 Padang 25 1 1 9, Telepon:075 1 -398881 Fax:075 1 - 

39966. Adapun lamanya penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 



Tabel 4.1 
Jadwal Kegiatan Penelitian 

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian adalah pengunjung Hotel Alana Padang bulan April 

20 12. Jurnlah sampel ditetapkan berdasarkan jurnlah hunian kamar pada Bulan 

Februari 2012 yaitu sebanyak 518. Untuk mengukur ukuran sampel dalam 

penelitian ini dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Slovin dalam 

n = 82.83 dibulatkan 83 

Keterangan : n = b a n  sarnpel 

N = Ukuran populasj 

e = Presentase kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel 

dipakai 10 

Jadi jumlah sampel yang diambil sebanyak 83 karnar dengan teknik pengambilan 

sampel berdasarkan accidental sampling. 



4.4. Jenis dan sumber data 

Berdasarkan cara memperoleh data penelitian ini adalah : 

1. Data primer adalah data yang dikurnpulkan melalui penyebaran 

kuesioner penelitian yang mencakup variabel penetapan harga dan 

keputusan pembelian. 

2. Data sekunder adalah me~pakan  data dan informasi pendukung yang 

diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang berhubungan 

dengan penelitian pada Hotel Alana Padang 

4.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalarn penelitian ini adalah : 

1. Untuk rnengumpulkan data primer dilakukan melalui penyebaran 

kuesioner secara tertulis kepada pengunjung Hotel Alana Padang 

sebagai responden penelitian. Kuesioner digunakan untuk 

mendapatkan keterangan dari responden tentang fakta yang diketahui 

berdasarkan variabel penelitian. 

2. Data sekunder berupa dokurnentasi-dokurnentasi yang ada pada Hotel 

Alana Padang yang dapat mendukung penelitian ini. 

4.6 Variabel dan Definisi operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel terikat 

yaitu Keputusan konsumen (Y) dan variabel bebas penetapan harga (X). 

Keputusan konsumen adalah keputusan akhir yang dilakukan oleh pengunjung 

terhadap pelayanan yang diperoleh selarna menginap di Hotel Alana Padang. 



Keterangan : 

r = Koefisien korelasi 

X = Tanggapan responden terhadap setiap pertanyaan 

Y = Total tanggapan responden terhadap seluruh pertanyaan 

n = jumlah pertanyaan 

Menurut Idris ( 2003: 2 ) model untuk uji validitas adalah korelasi product 

moment dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 13.0 dimana bila r 

hitung nilainya negatif atau kecil dari r tabel ( untuk n= 30 r tabel = 0,3640 ), 

maka instrumen tersebut tidak valid. 

4.8.2. Uji Reliabilitas 

Untuk mengukur reliabilitas dari suatu instnunen menggunakan Alpa 

Crombach yang didasarkan pada rerata korelasi butir data instrumen pengukuran 

Menurut Malhorta (1999 : 43 ) suatu instrumen dikatakan andal bila nilai alpha 

lebih besar atau sama dengan 0,60 suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila 

mempunyai hasil yang konsisten bila digunakan berkali-kali pada waktu yang 

berbeda (Supranto 1997 : 57 ). Untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini 

digunakan teknik analisis dengan formula Alpha Crombach dengan rurnus : 

Keterangan : 

r 1 1 = Reabilitas instrument 



ab, = Jurnlah varians butir 

a 2  t = Varians total 

4.9. Teknik Analisis Data 

4.9.1. Uji Persyaratan Analisis 

Uji Normalitas. Pengujian ini dimaksud untuk memeriksa apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini diperlukan untuk persyaratan 

penggunaan teknik analisis korelasional. Uji normalitas menggunakan teknik uji 

Kolrnogorov Srnirnov (Uji K-S). 

4.9.2. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk 

menentukan kuatnya atau derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. 

Semakin nyata hubungan linier (garis lurus), maka semakin kuat atau tinggi 

derajat hubungan garis lurus antara kedua variabel atau lebih. Ukuran untuk 

derajat hubungan garis lurus ini dinarnakan koefisien korelasi. Adapun rumus 

yang digunakan untuk mengukur koefisien korelasi menggunakan rumus Product 

Moment yaitu : 

Keterangan : 

r = Koefisien korelasi 

X = Tanggapan responden terhadap setiap pertanyaan 

Y = Total tanggapan responden terhadap seluruh pertanyaan 



Korelasi dilambangkan dengan r dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari 

harga (-15 r I 1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif sempurna; r 

= 0 artinya tidak ada korelasi; dan r = 1 artinya korelasinya sangat kuat. 

Tabel 5.2 
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Sumber : Arikunto (200 1 :75) 

Interval Koefisien 
0,800 - 1,000 
0,600 - 0,799 
0,400 - 0,599 
0,200 - 0,399 
0,000 - 0,199 

4.9.3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menguji apakah hipotesis yang 

Tingkat Hubungan 
Sangat Kuat 

Kuat 
Cukup Kuat 

Lemah 
Sangat Lemah I 

telah diajukan pada penelitian ini diterirna atau ditolak. Untuk menguji hipotesis 

digunakan uji statistik t student, yaitu : 

(Sudjana, 1996:377) '= ,/l_r2 

Keterangan : 

t = Uji signifrkan korelasi 

r = Koefisien korelasi 

n = Jurnlah responden 

Harga hasil perhitungan tersebut kemudian dikonsultasikan dengan harga t 

pada tabel distribusi t. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : jika t 

hitung < t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = n - 2 dan taraf kepercayaan 



95% rnaka HO diterima dan H ditolak, sedangkan jika t hitung > t tabel maka HO 

ditolak dan H diterirna. 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Profil Hotel Alana Padang 

Hotel Alana Padang merupakan salah satu hotel yang terletak di 

jalan utama di Padang, 20 menit dari Bandara Internasional Minangkabau. 

Hotel ini tergolong baru beroperasi di Kota Padang setelah gempa besar 

tahun 2009 dan termasuk hotel mewah bintang 4 di Padang. Hotel ini 

mencerminkan gaya kaya Arsitektur Kolonial Belanda. Ideal untuk 

keperluan bisnis dan liburaa Hotel Alana merniliki pusat bisnis, ruang 

pertemuan dan ruang serbaguna, cocok untuk h g s i  apapun. Para tamu juga 

dapat menikmati atas atap pusat renang outdoor kolam renang dan 

kebugaran, makan di restoran, atau rninum clan bersantai di lounge. Dekat 

dengan pusat perbelanjaan, pasar tradisional, kota Cina dan tempat-tempat 

wisata, hotel ini merniliki lokasi sangat strategis. 

Fasilitas yang disediakan oleh hotel ini adalah fasilitas umum seperti 

Money Changer, Kentucky Fried Chicken Outlet, Lounge Bar, Kolam 

Renang, Pusat Bisnis. Setiap kamar memiliki Air Conditioned, TV LCD 

dengan Saluran International, pengering rambut, Mini Bar, air dingin dan 

panas, layanan kamar 24 jam Panggilan langsung internasional, Grati. kopi 

dan the, fasilitas akses Internet. 



5.2. Karakteristik Responden 

5.2.1. Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pengunjung Hotel 

Alana Padang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut. 

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas, diketahui pengunjung Hotel Alma 

Tabel 5.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Padang yang mempunyai jenis kelarnin laki-laki sebanyak 33 orang atau 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 

Perempuan 
Total . 

sebanyak 39.76% dan perempuan sebanyak 50 orang atau 60.24%. 

5.2.2. Umur 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Frekuensi 
3 3 
50 
83 

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 

5.2 berikut ini. 

Peisentase (%) 
39.76 
60.24 
100 

Tabel 5.2 
Karakteristik Res~onden Berdasarkan Umur 

Umur 
21 - 30 tahun 

I >50 tahun I 13 I 15.66 I 

3 1 - 40 tahun 
41 - 50 tahun 

I Total 8 3 100 
Sumber : Data Primer (diolah) 

Frekuensi 
12 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pengunjung Hotel 

Persentase (%) 
14.46 

26 
32 

Alana Padang beragam berdasarakan tingkatan umur. Kisaran umur yang 

31.33 
38.55 

terbanyak yaitu umur 41 - 50 tahun yaitu sebanyak 32 orang (38.55%). 

Kisaran urnur 3 1 -40 tahun sebanyak 26 orang (3 1.33%) dan kisaran umur 



21 -30 tahun sebanyak 12 orang (14.46%) dan > 50 tahun sebanyak 13 

orang (1 5.66%). 

5.23. Pendidikan Terakbir 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat 

dilihat pada tabel 5.3 berikut ini. 

Pendidikan 
Terakhir 

I 
~- - - - ~  

Total 
Sumber : Data Primer ( 

~nden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
I 1 

Frekuensi I Persentase (%) 1 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pengunjung Hotel 

9 
83 

Alana Padang yang terbanyak mempunyai pendidikan terkahir akaderni 

10.84 
100 

sebanyak 43 orang (5 1.8 1 %), S 1 sebanyak 23 orang (27.7 1 %), S2 sebanyak 

iolah) 

9 orang (1084%), dan SLTA sebanyak 8 orang (9.64%). 

5.3.4. Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada 

tabel 5.4 berikut ini. 



Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pengunjung Hotel 

Alana Padang yang terbanyak mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta 

yaitu sebanyak 38 orang (45.78%), pegawai negerihwasta sebanyak 19 

orang (22.89%), pensiunan sebanyak 12 orang (14.45%), mahasiswa 

sebanyak 9 orang (10.84%) dan ibu rumah tangga sebanyak 5 orang 

(6.02%). 

5.2.5. Jumlah Penggunaan Kamar Hotel 

Karakteristik responden berdasarkan jurnlah penggunaan kamar 

hotel dapat dilihat pada tabel 5.5 krikut ini. 

Tabel 5.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Penggunaan Kamar 

I < 2 kali 1 48 I 57.83 I 

Jumlah Penggunaan 
Kamar 

I 2 - 4 kali I 25 I 30.12 I 

Frekuensi Persentase (%) 

> 4 kali 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa rata-rzta 

pengunjung Hotel Alana Padang menggunakan jasa karnar < 2 kali 

sebanyak 48 orang (67.83%), 2 - 4 kali sebanyak 25 orang (30.12%) dan > 

4 kali sebanyak 10 orang (12.05%). 

5.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

5.3.1.Variabel Penetapan Harga 

Variabel penetapan harga terdiri atas 5 (lima) indikator yang 

dikembangkan menjadi 22 (dua puluh dua) item pertanyaan. Adapun 

indikator yang diuji dalarn penelitian ini adalah fasilitas, pelayanan, 

Total 
10 12.05 

Sumber : Data Primer (diolah) 
83 100 



perlengkapan, luas kamar, dan lokasi. Untuk melihat deskripsi masing- 

masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Distribusi Frekuensi Variabel Penetapan Harga 

Fasilitas 1 7 1 262 1 45.09 

Indikator 

1 1 ::i 1 36.45 Pel ayanan 

Perlengkapan 38.86 

Luas karnar * 
Item 

Skor Rakwata 

Sumber : Data Primer (Diolah 

Berdasarkan Tabel 5.6 di atas, terlihat bahwa nilai skor rata-rata 

untuk varibel penetapan harga sebesar 4.06 dengan tingkat capaian 8 1.24% 

yang beracla dalarn kriteria baik. Hal ini berarti konsumen yang 

menggunakan jasa kamar Hotel Alana Padang menilai penetapan harga 

karnar memang wajar dan sesuai dengan fasilitas yang disediakan, 

perlengkapan karnar yang memadai, dan lokasi yang strategis, namun 

pelayanan yang diberikan dan luas kamar rnasih belum represenatif menurut 

konsumen. 

Untuk indikator fasilitas diperoleh skor rata-rata sebesar 4.29 dengan 

tingkat capaian 85.82% yang berada dalam kriteria baik. Hal ini berarti 

fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel telah sesuai dengan harga yang 

dibayarkan oleh konsumen yang menggunakan jas hotel ini. Fasilitas kamar 

yang dinilai adalah fasilitas kamar yang lengkap, setiap kamar memiliki 

kamar mandi yang representatif dalam kondisi baik, kamar hotel bersih dan 

Nilai 
Skor 
Rata- 
rata 

5 

f l . / .  

TCR 4 

~ 1 %  

Kriteri 3 

f I %  

2 

f I %  

1 

f I %  



nyaman, lobi hotel nyaman untuk menunggu, fasilitas keluarga seperti 

kolam renang, restoranlcafk nyarnan, fasilitas parkir luas, fasilitas laundry 

bagi tamu. 

Pada indikator pelayanan diperoleh skor rata-rata sebesar 3.98 

dengan tingkat capaian 79.52% yang berada dalam kriteria cukup. Hal ini 

berarti pelayanan petugas hotel dirasakan belum sesuai dengan harga yang 

ditetapkan untuk pengguna kamar hotel. Adapun pelayanan petugas yang 

dirasa belum memenuhi harapan konsumen adalah karyawan hotel belum 

memberikan pelayanan secara tepat kepada penunjung, karyawan hotel 

belum terlihat rarnah clan sopan saat melayani tamu, karyawan hotel belum 

mengerti kebutuhan pengunjung, dan keluhan pengunjung direspon baik 

oleh petugas hotel. 

Pada indikator perlengkapan kamar diperoleh skor rata-rata sebesar 

4.17 dengan tingkat capaian 83.49% yang berada dalam kriteria baik. 

Dalam ha1 perlengkapan kamar ini terlihat bahwa penunjung menilai 

perlengkapan kamar sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan seperti di 

dalam kamar terdapat wardrobe berupa lemari pakaian yg di lengkapi 

gantungan untuk baju dan tas dalam kondisi baik, tersedia luggage 

bencWrack atau rak untuk meletakan koper tamu, tersedia coffee table 

bempa meja untuk meletakan peralatan room sevice dan peralatan makan 

tarnu, dan lampu untuk penerangan kamar tersedia lengkap dan denan 

tomb01 yang otornatis. 



Pada indikator luas kamar diperoleh skor rata-rata sebesar 3.83 

dengan tingkat capaian 76.51% yang berada dalam kriteria cukup. Hal ini 

berarti luas karnar yang disediakan belum s e m i  dengan penetapan harga 

karnar hotel ini. Luas karnar belum s e m i  dengan jenis kamar yang 

disediakan dan kamar yang tersedia belum memberikan keleluasaan tamu 

untuk beraktifitas dengan nyaman. 

Pada indikator lokasi diperoleh skor rata-rata sebesar 4.04 dengan 

tingkat capaian 80.87% yang berada daiam kriteria baik. Hal ini berarti 

lokasi hotel telah sesuai dengan penetapan harga dimana, akses menuju 

hotel mudah dijangkau, lokasi hotel strategis dekat dengan pusat kota, 

lingkungan di sekitar hotel aman dan nyaman, lokasi hotel dekat dengan 

fasilitas urnum, clan lalu lintas dari dan menuju hotel lancar. 

5.3.2. Variabel Keputusan Konsumen Untuk Menggunakan Jasa Kamar 

Deskripsi masing-masing item pertanyaan mengenai keputusan 

konsumen untuk menggunakan jasa karnar dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.7 
Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Konsumen 

menggunakan 
Jasa 
akan mernilih 

untuk 
kegiatan- 
kegiatm lain 

1 

1 

Skor Rata-rata 

40 

42 

Sumber : Data Primer (Diolah) 
4.21 

48.20 

50.60 

84.13 

34 

32 

Baik 

41.00 

38.60 

8 

9 

9.60 

10.80 

1 

3 

1.20 

0 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

4.08 

4.37 

81.6 

87.4 

Baik 

Baik 



Berdasarkan Tabel 5.7 di atas didapat bahwa nilai total skor rata-rata 

varaibel keputusan konsumen untuk menggumkan jasa kamar adalah 4.21 

dengan tingkat capaian 84.13% yang berada dalam kriteria baik. Artinya 

konsumen atau calon konsumen sudah memprioritaskan untuk lebih sering 

menggunakan jasa karnar, tetap menggunakan Hotel Alma Padang jika 

berkunjung kembali ke kota ini dan menggunakan jasa pelayanan hotel 

untuk kegiatan lain seperti pertemuan, seminar, clan acara lainnya. 

5.4. Analisis Hasil Penelitian 

5.4.1. Uji Persyaratan Analisis 

Menurut Santoso (2001:214) bahwa dasar pengarnbilan keputusan 

pengujian normalitas adalah jika data menyebar jauh dari garis normal maka 

distribusi jawaban responden memenuhi asurnsi normalitas. Pengujian 

normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Uji 

KO lrnogrov-Srninorv (Uj i K-S). Dasar penolakan atau penerimaan 

keputusan normal tidaknya distribusi data ditetapkan pada taraf signifian 

alpha 0.05. 

Hipotesis yang akan diuji adalah Ho : data populasi berdistribusi 

normal dan Ha : data populasi yang tidak berdistribusi normal. Dengan 

ketentum penolakan dan penerimaan hipotesis adalah diterima Ho jika 

signifikan probability 2 taraf alpha 0.05 dan ditolak Ha jika signifikan 

probability < taraf alpha 0.05. Hasil perhitungan uji normalitas seluruh 



variabel penelitan ini berdistribusi secara normal seperti yang terlihat pada 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa variabel dalam penelitian 

ini berdistribusi normal karena nilai signifidcan probability seluruh variabel 

Tabel 5.8 
Uji Normalitas Variabel Penelitian 

yang 2 taraf alpha 0.05. 

5.4.2. Analisis Korelasi 

Variabel 

Penetapan harga 
Keputusan konsumen untuk 
menggunakan jasa kamar 

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

Analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk 

Surnber : Data Primer (Diolah) 

Asymp Sig. 

0.673 

0.052 

menentukan kuatnya atau derajat hubungan linier antara dua variabel atau 

lebih. Kegunaan dari korelasi ini adalah yaitu untuk menguji dua 

Distribusi 

Normal 

Normal 

signifikansi dua variabel mengetahui kuat lernah hubungan. Hasil analisis 

korelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Bila koefisein korelasi adalah 0.667 yang mendekati 1, maka 

Tabel. 6.9 
Analisi Korelasi Variabel 

korelasi dari kedua variabel sangat kuat dan positif, 

. . C 

Variabel 

Penetapan harga dengan 
Keputusan konsurnen untuk 
menggunakan jasa karnar . 

Sumber : Data Primer (Diolah) 

Sign. 

0.000 

Pearson 
Correlation 

0.667 

Keterangan 

Hubungan kuat 



kedua variabel penetapan harga dan keputusan konsumen untuk 

menggunakan jasa karnar yang diteliti bersifat searah, rnaksudnya jika nilai 

penetapan harga naik maka nilai keputusan konsumen untuk menggunakan 

jasa karnar juga naik atau sebaliknya. 

5.4.3. Uji Hipotesis 

I 
Untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh penetapan harga 

terhadap keputusan konsumen untuk rnenggunakan jasa karnar di Hotel 

Alana Padang, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

penetapan harga karnar dengan keputusan konsumen untuk 

menggunakan jasa kamar di Hotel Alana Padang 

Ha : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penetapan 

harga kamar dengan keputusan konsumen untuk menggunakan jasa 

kamar di Hotel Alana Padang. 

Berdasarkan uji t terlihat bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000 < 

0,05. Artinya penetapan harga mempunyai hubungan yang positif dan 

signifikan dengan keputusan konsumen untuk menggunakan jasa karnar di 

Hotel Alana Padang. 

6.4.5. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis terlihat bahwa variabel penetapan harga 

mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan keputusan 

konsumen untuk menggunakan jam kamar di Hotel Alana Padang nilai 

signifikansinya sebesar 0,00 < 0,05. Artinya penetapan harga mempunyai 



hubungan yang positif dan signifirkan dengan keputusan konsumen untuk 

menggunakan jasa kamar di Hotel Alana Padang. 

Nilai skor rata-rata untuk varibel penetapan harga ini sebesar sebesar 

4.06 dengan tingkat capaian 81.24% yang berada d a l m  kriteria baik. Hal 

ini berarti konsumen yang menggunakan jasa kamar Hotel Alana Padang 

menilai penetapan harga karnar mernang wajar dan sesuai dengan fasilitas 

yang disediakan, perlengkapan kamar yang memadai, dan lokasi yang 

strategis, narnun pelayanan yang diberikan dan luas karnar mash belum 

representatif menurut kommen. 

Pernahaman seseorang mengenai konsep pengambilan keputusan 

konsumen merupakan ha1 penting yang hams diperhatikan oleh pihak 

manajemen hotel untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan pemasaran 

Oleh karena itu, pihak hotel harus mengetahui faktor-*or apa saja yang 

dapat mempengaruhi para penngunjung. Konsumen dalam melakukan 

pembelian terhadap suatu produk atau jasa sangat dipengaruhi akan harga. 

Hal ini sesuai dengan pemyataan Tjiptono (2005: 180) mengungkapkan 

bahwa: Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian bersifat fleksibel 

(bisa disesuaikan dengan cepat) sesuai dengan persaingan harga di pasaran 

artinya apabila pesaing menetapkan harga yang lebih murah maka 

pelanggan bisa beralih ke pesaing (konsumen tidak akan melakukan 

pembelian), tetapi sebaliknya apabila perusahaan menetapkan harga yang 

lebih murah dari pesaing maka pelanggan akan melakukan pembelian. 



Selanjutnya menurut Schiffhan dan Kanuk (1 994:555), keputusan 

pembelian adalah: "A decision is the selection an action from two or more 

alternative choices". Artinya adalah, seseorang yang melakukan pemilihan 

terhadap alternatif yang ada. Pemilihan itu didasarkan pada karakteristik clan 

proses pengambilan keputusan itu diarnbil, agar dapat merancang dan 

menyediakan faktor-faktor pendorong yang menunjang keputusan 

pembelian. 

Menurut Kotler (2005:220), ada Lima peran yang dimainkan orang 

dalarn keputusan pembelian, yaitu: 

1. Pencetus (Initiator) : seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan 
untuk membeli suatu produk atau jasa. 

2. Pemberi pengaruh (Influencer) : seseorang yang pandangan atau saranya 
mempengaruhi keputusan pembelian 

3. Pengambil keputusan (Decision maker) : seseorang yang mengambil 
keputusan untuk setiap komponen keputusan pembelian- apakah 
membeli, tidak membeli, bagaimana membeli, dan di mana akan dibeli. 

4. Pembeli (Buyer) : orang yang memiliki wewnang formal untuk memilih 
pemasok dan menyusun syarat pembelian. 

5. Pernakai (User) : orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. 

Menurut Kotler dalarn Simarnora (2003:87) mengatakan bahwa 

"Konsurnen mendapatkan informasi tentang preferensi atau keinginan 

mereka untuk membuat keputusan terakhir apakah membeli atau tidak dan 

apakah akan membeli secara berulang-ulang atau tidak." Konsumen 

mempunyai kebutuhan akan mencari manfaat tertentu dari suatu produk 

dengan mengevaluasi atribut produk dan dserensiasi produk. 

Dalarn riillgka memenuhi kebutuhan konsurnen untuk memberikan 

pelayanan kepada konsumen yang lebih baik, maka pihak rnanajemen hotel 

memperhatikan lokasi hotel apakah terletak di ternpat yang strategis atau 



bukan. Tempat atau Iokasi juga berarti penting karena lingkungan dimana 

jasa disampaikan, merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang 

dipersepsikan. Pentingnya lokasi untuk jasa sangat tergantung pada jenis 

dan tingkat interaksi yang terlibat. Ada tiga jenis interaksi penyedia jasa 

dengan pelanggan yaitu : Pelanggan mendatangi penyedia jasa, Penyedia 

jasa mendatangi pelanggan, dan penyedia jasa clan pelanggan 

mentransaksikan bisnis dalam jarak jauh. Menurut Yoeti (2004:29) lokasi 

adalah suatu strategi yang menentukan dimana dan bagaimana menjual 

suatu produk tertentu. Yang terpenting dalam strategi ini adalah menetapkan 

lokasi dirnana konsurnen dapat melihat dm membeli barang yang 

ditawarkan itu. 

Pentingnya lokasi untuk jasa tergantung pada jenis dan tingkat 

interaksi yang terlibat. Menurut Hurriyati (2005 : 55) untuk produk industri 

nlanufaktur place diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan untuk 

produk industri jasa, place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. Lokasi 

pelayanan jasa yang digunakan dalam rnemasok jasa kepada pelanggan yang 

dituju merupakan keputusan kunci dari perusahaan. 

Pernilihan lokasi pelayanan hams mempertirnbangkan beberapa f&or 

antara lain menurut Lupiyoadi (2001 :95) yaitu : Accessibility ( kemudahan 

dijangkaddikunjungi), Assibility ( mudah dilihat dan ditemukan ), Traflc ( 

tidak sering rnacet ), Competition ( persaingan yang rnasih wajar ), 

Regulation ( tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang ada ). 



Aspek lainnya yang dipertirnbangkan dalam penetapan harga adalah 

pelayanan. Menurut Paraswaman et a1 (1994:112) Pelayanan yang 

berkualitas dibutuhkan karena: 

1. Kualitas pelayanan merupakan salah satu cara yang terbaik dalam 

menciptakan nilai bagi konsumen 

2. Kualitas pelayanan merupakan kunci perbedaan yang nyata dan yang 

membedakan produk kita dengan produk pesaing 

3. Kualitas pelayanan sangat mempengaruhi mobilitas pelanggan 

4. Kualitas pelayanan selalu menguntungkan perusahaan 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesirnpulan sebagai berikut : 

1. Penetapan harga yang dilakukan pihak Hotel Alana Padang telah sesuai 

dengan hi l i tas  yang disediakan, perlengkapan kamar dan lokasi hotel 

yang strategis. 

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penetapan harga 

terhadap keputusan konsumen untuk menggunakan jasa kamar di Hotel 

Alana Padang. 

6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa ha1 untuk 

meningkatkan keputusan konsumen dalarn menggunakan jasa kamar hotel Alana 

Padang antara lain : 

a. Pihak manajemen Hotel Alana Padang untuk memperhatikan luas kamar 

yang disediakan untuk konsumen seperti penyesuaian luas kamar dengan 

jenis kamar yang disediakan dan kamar yang tersedia disarankan mampu 

memberikan keleluasaan tarnu untuk beraktifitas dengan nyaman. 

b. Perlu diperhatkan pemberian pelayanan yang lebih baik kepada 

pengunjung oleh karyawan hotel dimana karyawan lebih memberikan 

pelayanan yang tepat waktu sehingga konsumen tidak terlalu lama 

menunggu pelayanan, karyawan lebih memperhatikan dan memahami 

kebutuhan konsumen, lebih rarnah dan sopan, serta memberikan pelayanan 



yang dapat dihandalkan untuk meningkatkan jumlah hunian di kamar 

Hotel Alana ini. 
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KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PENETAPAN HARGA KAMAR DENGAN KEPUTUSAN 

KONSUMEN UNTUK MENGGUNAKAN JASA KAMAR 

DI HOTEL ALANA PADANG 

Dengan hormat, pertama kami mendoakan semoga BapakIIbulSdr 

pengunjung Hotel Alana Padang berada dalam keadaan sehat walafiat dan 

aktivitasnya sehari-hari berjalan dengan baik serta sukses selalu hendaknya. 

Amin. Selanjutnya untuk keperluan akademis di Universitas Negeri Padang, kami 

sedang melakukan penelitian tentang "Hi4bungm Penetnpnn Hnrga Knmtrr 

clengan Keputusnn Konsunzen untuk Mengguntrknn Jnsa Knmar di Hotel Alnna 

Ptl[l~rtlg". 

Untuk itu BapaWIbu sebagai pengunjung yang terpilih menjadi responden 

kami mewakili seluruh pengunjung, kami mohon kesediaannya untuk dapat 

meluangkan sedikit waktunya untuk menjawab kuesioner terlnmpir. Jawaban 

yang BapaWIbulSdr berikan kami harapkan adalah jawaban yang sejujurnya 

sesuai dengan BapakllbulSdr rasakan maupun ketahui yang berkaitan dengan poin 

pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan tidak 

mengikat sama sekali serta kerahasiaannya menjadi tanggung jawab kami 

sepenuhnya. Data yang dimaksud akan digunakan semata-mata hanya untuk 

keperluan akademik dan ilmu pengetahuan. 

Atas bantuan dan kerjasama yang balk dari Bapak/Ibu/Sdr kami ucapkan 

terima kasih. 

Hormat saya 

Peneliti 



PETUNJUK PENGISIAN 

Pada setiap nomor jawaban disediaknn 5 (lima) alternatif pillhan jawlaban, pilih 

salah sahl jawaban yang anda sctujui. 

Isilah jawaban untuk setiap pertanyaan dengan kenyataan yang pernah di alami 

dan dirasakan 

Kuesioner ini selairl untuk kepentingan akademis juga akan menjadi masukan 

bagi perusahaan agar dapat memberikan yang terbaik kepada Bapak/Ibu/Sdr/I 

sebagai konsumen 

Pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan penetapan harga kamar adalah sebagai 

berikut : 

SS = Sangat setuju 

S = Setuju 

KS = Kurang setuju 

TS = Tidak sctuju 

STS = Sangat tidak setuju 

Pilihan jawaban untuk variabel keputusan pemilihan kamar adalah sebagai berikut 

SL = Sclalu 

SR = Scring 

KK = Kadang-kadang 

J R = Jarang 

TPR = Tidak Pemah 

Tcrima kasih atas partisipasi Anda dalam pengisian kuesioner ini. 



Karakteristik responden 

Jenis Kelamin 

Umur 

Pendidikan terakhir 

Pekerjaan 

tahun 

30 tahun 

40 tahun 

50 tahun 

tahun 

0 sD 
SLTP 

0 SLTA 

0 D3iAkademi 

B a: 
Pelajar/Mahasiswa 

Wiraswasta 

Pegzwai NegeriPegawai Swasta 

Pensiunan 

Ibu Rumah Tangga 

Lain-lain (sebutkan .................................. ) 

Mengsunakan jasa karnar hotel : < 2 kali 

ll 2 - 4 kkali 

> 4 tahun 



DAFTAR PERNYATAAN 

Berikut ini adalah pertimbangan saya dalam pemilihan jasa pelayanan hotel 

yang berhr~bungan dengan penetapan harga kamar hotel tersebut. 

No 

I 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

' I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
-- 

Pernyataan 

Penetcryan h a r p  knnzcrv 
Fasilitas 
Saya memilih menggunakan jasa kamar hotel 
ini karena fasilitas kamar yang lengkap 
Setiap kamar memiliki kamar mandi yang 
representatif dalam kondisi baik 
Kamar hotel bersih dan nyaman 
- - -  

Lobi hotel nyaman untuk menunggu 
Fasilitas keluarga seperti kolam renang, 
restoradcafe nyaman 
Fasilitas parkir luas 
Tersedia fasilitas /awldry bagi tamu 
Pelayanan 
Karyawan hotel memberikan pelayanan secara 
tepat kepada penunjung 
Karyawan hotel ramah dan sopan saat melayani 
tamu 
Karyawan hotel mengerti kebutuhan 
pengunjung 
Keluhan pengunjung direspon baik ole11 petugas 
hotel 
Perlengkapan 
Di dalam kamar terdapat rvardrohe berupa 
lemari pzkaian yg di lengkapi gantilngan untuk 
baju aan tas dalam kondisi baik 
Di dalam kamar tersedia Ir~ggc~ge bet~ch/lnck 
atau rak untuk meletakan koper tamu 
Di dalam kamar tersedia cc?fee rclhle berupa 
meja untuk meletakan peralatan room sevice 
dan peralatan makan tamu 
Lampu i~ntuk penerangan kamar tersedia 
lenykap dan denan tombol yang otoniatis 
Luas Kamar 
Luas kamar yang disediakan sesuai dengan jenis 
kamar 
Kamar yang tersedia memberikan keleluasaan 
tamu -- - untuk beraktifitas dengan -- nyaman - 

SS 
Jawaban 

KS S TS STS 



TP SR SL 

18 
19 
20 
21 
22 

- 

23 

24 

25 

Lokasi 
Kemudahan menuju lokasi hotel 
Lokasi hotel strategis dekat dengan pusat kota 
Lingkungan di sekitar hotel aman dan nyaman 
Lokasi hotel dekat dengan fasilitas umum 
Lalu lintas dari dan menuju hotel lancar 
Keputusan pemilihan jasa kamar 
Saya akan lebih sering menggunakan jasa 
kamar Hotel Alana Padang 
Saya akan tetap menggunakan jasa pelayanan 
Hotel Alana Padang jika berkunjung ke Kota 
Padang 
Saya akan memilih hotel ini untuk kegiatan- 
kegiatan lain seperti seminar dan kegiatan sosial 
lainnya 

KK JR 
I 



Reliability 

Scale: penetapan harga kamar 

Case Processing Summary 

Exclude@ 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
N of Items 

Item Statistics 

XI .  I 

XI .2 

x1.3 

XI .4 

XI .5 
XI .6 

x1.7 

x1.8 

x1.9 

x1.10 
xl.11 

x1.12 

x1.13 

x1.14 

x1.15 

x1.16 

x1.17 

x1.18 

x1.19 

x1.20 

XI .21 

XI .22 

Mean 
4.1333 

4.1333 

4.2333 

4.0333 

4.1333 
4.2000 

4.2667 

4.3333 

4.2667 

4.4000 

4.2333 

4.1333 

4.2000 

4.3667 

4.3667 

4.2667 

4.4333 

4.4333 

4.7000 

4.4667 

4.6667 

4.5333 

Std. Deviation 
-73030 

.81931 

,72793 

,71840 

.57135 
,55086 

.69149 

,47946 

,44978 

,49827 
.50401 

,43417 

,55086 

.55605 

,49013 

58329 

,50401 

,56832 

,46609 

,50742 

,47946 

,50742 

N 
30 

30 

30 

30 

30 
30 

30 

30 

30 

30 
30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 



Item-Total Statistics 

Scale Statistics 

XI. I 

x1.2 

x1.3 

XI .4 

x1.5 

XI .6 

x1.7 

x1.8 

x1.9 

x1.10 

xl.11 

x1.12 

x1.13 

x1.14 

x'i.15 

x1.16 

x1.17 
x1.18 

x1.19 

XI .20 

x1.21 

XI .22 
~ - 

Scale Mean if 
Item Deleted 

90.8000 

90.8000 

90.7000 

90.9000 

90.8000 

90.7333 

90.6667 

90.6000 

90.6667 

90.5333 

90.7000 

90.8000 

90.7333 

90.5667 

90.5667 

90.6667 

90.5000 
90.5000 

90.2333 

90.4667 

90.2667 

90.4000 
- -- - - -- - - 

Mean 
94.9333 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 
66.234 

68.166 

67.252 

67.541 

69.752 

68.133 

67.540 

70.386 

72.023 

70.326 

68.769 

70.786 

71.306 

68.599 

69.978 

68.023 

70.397 
69.431 

72.254 

71.016 

72.547 

72.179 

Variance 
76.271 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

,799 

,550 

.711 

.696 

,649 

,862 
,726 

.703 

,530 

.682 

,867 

.725 

,501 

,799 

,738 

,822 

,665 
.688 

.480 

,584 

.428 

,445 

Std. Deviation 
8.73334 

Cronbach's 
Alpha if ltem 

Deleted 
,944 

,949 

,946 
.046 

,946 

,944 

.945 

,946 

,948 

.946 
,944 

,946 

,948 

,944 

,945 

,944 

,946 

,946 

,948 

,947 

.949 

,949 

N of Items 
22 



Reliability 

Scale: keputusan pemilihan kamar 

Case Processing Summary 

Exclude@ 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
N of ltems 

ltem Statistics 

Item-Total Statistics 

Scale Statistics 

YI 

~2 

Y3 

Scale Mean if 
Item Deleted 

8.9333 

9.3333 

8.9333 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 
,961 

,713 

1.099 

Mean 
13.6000 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

.611 

.405 

,435 

Variance 
1.766 

Cronbach's 
Alpha if ltem 

De!eted 
.383 

,710 

,586 

Std. Deviation 
1.32873 

N of ltems 
3 



NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

N 

Normal Parameter@ Mean 

Std. Deviation 

Most Extreme Absolute 
Differences Positive 

Negative 
Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

Test of Homogeneity of Variances 

penetapan harga kamar 

I 

penetapan 
harga kamar 

83 
90.5060 

13.82943 
,079 
,079 

-. 079 

.723 
,673 

keputusan 
pemilihan 

kamar 
83 

13.1325 

1.74448 

.I48 

.I42 

-. 148 
1.351 
.052 

A 

ANOVA 

Statistic I d f l  

Denetapan haraa kamar 

df2 I Sig. 
1.838 1 6 1 75 1 ,103 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

Sum of 
Squares 
8444.014 
7238.733 

15682.747 

d f 
7 

75 

82 

Mean Square 
1206.288 

96.516 

F 
12.498 

Sig. 
,000 



Correlations 

Correlations 

I keputusan 

penetapan harga kamar Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

N 
keputusan pemilihan Pearson Correlation 
kamar Sig. (2-tailed) 

N 

**. Correlation is significant at the 0.01 level I 

penetapan I pemilihan 
harga kamar 

1 
kamar 

.667* 



Frequencies 

Frequency Table 

Valid 2.00 

3.00 

4.00 
5.00 
Total 

Valid 2.00 

3.00 
4.00 

5.00 
Total 

Frequency 
1 

5 
33 

44 
83 

Percent 
1.2 

6.0 
39.8 
53.0 

100.0 

Valid 2.00 

3.00 
4.00 
5.00 

Total 

Frequency 
3 

4 

35 
41 

83 

- 

Valid 2.00 

3.00 
4.00 
5.00 

Total 

Valid Percent 
1.2 

6.0 
39.8 
53.0 

100.0 

Frequency 
5 

4 
32 
42 
83 

Cumulative 
Percent 

1.2 

7.2 
47.0 

100.0 

Frequency 
4 

10 
35 
34 

83 

Cumulative 
Percent 

3.6 

8.4 
50.6 

100.0 

Percent 
3.6 

4.8 

42.2 
49.4 

100.0 

Percent 
6.0 

4.8 
38.6 
50.6 

100.0 

Valid Percent 
3.6 
4.8 

42.2 
49.4 

100.0 

Percent 
4.8 

12.0 
42.2 
41.0 

100.0 

Valid Percent 
6.0 

4.8 
38.6 
50.6 

100.0 

Cumulative 
Percent 

6.0 

10.8 
49.4 

100.0 

Valid Percent 
4.8 

12.0 
42.2 
41.0 

100.0 

Cumulative 
Percent 

4.8 

16.9 
59.0 

100.0 



Valid 2.00 

3.00 
4.00 

5.00 
Total 

Valid 2.00 

3.00 
4.00 

5.00 
Total 

Frequency 
3 

6 
42 

32 
83 

- 
Valid 2.00 

3.00 
4.00 

5.00 
Total 

Frequency 
3 
7 

42 

3 1 

83 

Valid 1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 
Total 

Percent 
3.6 

7.2 
50.6 

38.6 
100.0 

Frequency 
5 

9 
3 1 

38 
83 

Percent 
3.6 

8.4 
50.6 

37.3 

100.0 

Frequency 
1 

5 
11 

32 

34 
83 

Valid Percent 
3.6 
7.2 

50.6 

38.6 
100.0 

Percent 
6.0 

10.8 
37.3 

45.8 
100.0 

- 

Cumulative 
Percent 

3.6 

10.8 
61.4 

100.0 

Valid Percent 
3.6 

8.4 
50.6 

37.3 

100.0 

Percent 
1.2 

6.0 
13.3 

38.6 

41.0 
100.0 

Cumulative 
Percent 

3.6 

12.0 
62.7 

100.0 

Valid Percent 
6.0 

10.8 
37.3 

45.8 
100.0 

Cumulative 
Percent 

6.0 

16.9 
54.2 

100.0 

Valid Percent 
1.2 

6.0 
13.3 

38.6 

41.0 
100.0 

Cumulative 
Percent 

1.2 

7.2 
20.5 
59.0 

100.0 



Valid 1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

Total 

Frequency 
1 

9 
19 

32 

22 

83 

Percent 
1.2 

10.8 
22.9 

38.6 

26.5 

100.0 

Valid 1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

Total 

Valid 1.00 

2.00 
3.00 

4.00 

5.00 
Total 

Valid Percent 
4.8 

12.0 

15.7 

38.6 
28.9 

100.0 

Valid 2.00 

3.00 

4.00 

5.00 
Total 

Valid Percent 
1.2 

10.8 

22.9 

38.6 

26.5 

100.0 

Frequency 
4 

10 

13 

32 
24 

83 

Cumulative 
Percent 

4.8 

16.9 

32.5 

71.1 
100.0 

Frequency 
1 

6 
5 

30 

41 
83 

Cumulative 
Percent 

1.2 

12.0 
34.9 

73.5 

100.0 

Percent 
4.8 

12.0 

15.7 
38.6 

28.9 

100.0 

Frequency 
1 

7 
45 

30 

8 3 

Percent 
1.2 

7.2 
6.0 

36.1 

49.4 
100.0 

Percent 
1.2 

8.4 
54.2 

36.1 

100.0 

Valid Percent 
1.2 

7.2 
6.0 

36.1 

49.4 

100.0 

Cumulative 
Percent 

1.2 

8.4 
14.5 

50.6 

100.0 

Valid Percent 
1.2 

8.4 

54.2 

36.1 

100.0 

Cumulative 
Percent 

1.2 

9.6 

63.9 

100.0 



Valid 1.00 

2.00 

3.00 

4.00 
5.00 

Total 

Valid 1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

Total 

Frequency 
1 

3 

8 

40 

3 1 

83 

Valid 1.00 
2.00 

3.00 

4.00 

5.00 
Total 

Frequency 
1 

5 

6 

31 

40 

83 

Valid 1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 
Total 

Frequency 
1 

5 

13 
36 

28 
83 

Cumulative 
Percent 

1.2 

4.8 

14.5 

62.7 
100.0 

Percent 
1.2 

3.6 
9.6 

48.2 
37.3 

100.0 

Percent 
1.2 

6.0 
7.2 

37.3 

48.2 

100.0 

Frequency 
1 

7 

18 

35 

22 
83 

Valid Percent 
1.2 

3.6 

9.6 

48.2 

37.3 

100.0 

Percent 
1.2 

6.0 
15.7 

43.4 
33.7 

100.0 

Valid Percent 
1.2 

6.0 

7.2 

37.3 

48.2 

100.0 

Percent 
1.2 

8.4 

21.7 

42.2 

26.5 

100.0 

Cumulative 
Percent 

1.2 

7.2 
14.5 

51.8 

100.0 

Valid Percent 
1.2 

6.0 
15.7 

43.4 

33.7 

100.0 

Cumulative 
Percent 

1.2 

7.2 
22.9 

66.3 
100.0 

Valid Percent 
1.2 

8.4 

21.7 

42.2 

26.5 

100.0 

Cumulative 
Percent 

1.2 

9.6 

31.3 

73.5 

100.0 



Valid 2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
Total 

Valid 2.00 

3.00 
4.00 
5.00 
Total 

Valid 2.00 

3.00 
4.00 
5.00 
Total 

Cumulative 
Percent 

13.3 
36.1 
69.9 

100.0 

Frequency 
11 
19 
28 
25 
83 

Percent 
9.6 

18.1 
42.2 
30.1 

100.0 

Frequency 
8 

15 
35 
25 
83 

Valid 2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
Total 

Percent 
13.3 
22.9 
33.7 
30.1 

100.0 

Valid Percent 
9.6 

18.1 
42.2 
30.1 

100.0 

Cumulative 
Percent 

7.2 
22.9 
65.1 

100.0 

Frequency 
6 

13 
35 
29 
83 

Frequency 
5 

15 
39 
24 
83 

Valid Percent 
13.3 
22.9 
33.7 
30.1 

100.0 

Cumulative 
Percent 

9.6 
27.7 
69.9 

100.0 

Peicent 
7.2 

15.7 
42.2 
34.9 

100.0 

Percent 
6.0 

18.1 
47.0 
28.9 

100.0 

Valid Percent 
7.2 

15.7 
42.2 
34.9 

100.0 

Valid Percent 
6.0 

18.1 
47.0 
28.9 

100.0 

Cumulative 
Percent 

6.0 
24. I 
71.1 

100.0 



Valid 2.00 

3.00 
4.00 

5.00 
Total 

Valid 2.00 

3.00 

4.00 
5.00 

Total 

Frequency 
3 

12 
36 

32 
83 

Valid 2.00 

3.00 
4.00 
5.00 
Total 

Frequency 
6 

12 

34 

31 
83 

Percent 
3.6 

14.5 
43.4 

38.6 
100.0 

Frequency 
1 

3 
43 
36 

83 

Valid 2.00 

3.00 
4.00 

5.00 

Total 

Percent 
7.2 

14.5 

41 .O 
37.3 

100.0 

Percent 
1.2 

9.6 
41 .O 

48.2 

100.0 

Frequency 
1 

8 
34 

40 

83 

Valid Percent 
3.6 

14.5 
43.4 

38.6 
100.0 

Percent 
1.2 

3.6 
51.8 
43.4 

100.0 

Cumulative 
Percent 

3.6 

18.1 
61.4 

100.0 

- 

Valid Percent 
7.2 

14.5 

41 .O 

37.3 

100.0 

Valid Percent 
1.2 

9.6 
41 .O 

48.2 

100.0 

Cumulative 
Percent 

7.2 
21.7 

62.7 
100.0 

Valid Percent 
1.2 

3.6 
51.8 
43.4 

100.0 

Cumulative 
Percent 

1.2 

10.8 
51.8 

100.0 

Cumulative 
Percent 

1.2 

4.8 
56.6 

100.0 



Descriptives 

Descriptive Statistics 

Valid Percent 
10.8 

38.6 

50.6 

100.0 

Percent 
10.8 

38.6 

50.6 

100.0 

Valid 3.00 

4.00 

5.00 

Total 

Cumulative 
Percent 

10.8 

49.4 

100.0 

Frequency 
9 

32 

42 

83 

Std. Deviation 
,66723 

,74426 

,83047 

.83312 

,74228 

,74977 

.87409 
,94220 

1.00059 
1.14597 

,94796 
.65970 

,83840 

.92187 
,92362 
,9561 3 

1.01762 
,93422 

,89584 

,84815 

,80878 

,89993 

.6 1 902 

,70846 

,67967 

Mean 
4.4458 

4.3735 

4.3373 

4.1928 

4.2410 

4.2169 
4.2289 

4.1205 

3.7831 
3.7470 

4.2530 

4.2530 
4.1687 

4.2530 

4.0241 
3.8434 

3.8072 

3.9277 

4.0482 

3.9880 

4.1687 

4.0843 

4.3735 

4.3614 

4.3976 

Maximum 
5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 
5.00 
5.00 

5.00 

5.00 

5.00 
5.00 

5.00 

5.00 
5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 
5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

XI .  I 

XI .2 

x1.3 

x1.4 

x1.5 

XI .6 
x1.7 

XI .8 

XI .9 

x1.10 

xl.11 

x1.12 
XI. 13 

x1.14 
x1.15 
x1.16 

x1.17 

x1.18 

XI. 19 

XI .20 

x1.21 

XI -22 

Y 1 
Y2 

Y3 
Valid N (listwise) 

N 
83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 
83 

83 
83 

83 

83 

83 

83 
83 

83 

83 
83 

83 

83 

83 

83 

83 

8 3 

83 

83 

Minimum 
2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 
2.00 
1.00 

1 .OO 

1 .OO 

1.00 
2.00 

1 .OO 

1.00 

1-00 
1 .OO 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

3.00 







Karakteristik responden 

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan 

Umu r : < 20 tahun 

21 -30tahun 

31 -40tahun 

41 - 50tahun 

> 50 tahun 

Pendidikan terakhir : SD 

SLTP 

SLTA 

D3lAkademi 

S 1 

S2 

PelajarMahasiswa 

Wiraswasta 

Pegawai NegeriPegawai Swasta 

Pensiunan 

Ibu Rumah Tangga 

Lain-lain (sebutkan . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .) 

Menggunakan jasa kamar hotel < 2 kali 

2 - 4 kali 

> 4 tahun 

Pekesjaan 



DAFTAR PERNYATAAN 

Berikut ini adalah pertimbangan saya dalam pemilihan jasa pelayanan hotel 

yang berhubungan dengan penetapan harga kamar hotel tersebut. 

No 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

I '  

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Pernyataan 

Penetrrycm hnrga kamtrr 
Fasilitas 
Saya memilih menggunakan jasa kamar hotel 
ini karena fasilitas kamar yang lengkap 
Setiap kamar memiliki kamar mandi yang 
representatif dalam kondisi baik 
Kamar hotel bersih dan nyaman 
Lobi hotel nyaman untuk menunggu 
Fasilitas keluarga seperti kolam renang, 
restoradcafe nyaman 
Fasilitas parkir luas 
Tersedia fasilitas /awldry bagi tamu 
Pelayanan 
Karyawan hotel memberikan pelayanan secara 
tepat kepada penunjung 
Karyawan hotel ramah dan sopan saat melayani 
tamu 
Karyawan hotel mengerti kebutuhan 
pengunjung 
Keluhan pengunjung direspon baik ole11 petugas 
hotel 
Perlengkapan 
Di dalam kamar terdapat ~lnr-drobe ben~pa  
lemari pakaian yg di lengkapi gantungan untuk 
baju dan tas dalam kondisi baik 
Di dalam kamar tersedia 111ggage bench/r.ack 
atau rak untuk meletakan koper tamu 
Di dalam kamar tersedia coffee fable berupa 
meja untuk meletakan peralatan roonl .reme 
dan peralatan makan tamu 
Lampu untuk penerangan kamar tersedia 
lengkap dan denan tombol yang otomatis 
Luas Kamar 
Luas kamar yang disediakan sesual dengan jenis 
kamar 
Kamar yang tersedia memberikan keleluasaan 
tamu untuk beraktifitas dengan nyalnan 

- - - - - - -- - -- - - 

SS 

J 

v' 

v' 

J 
fl 

V 

, L 

L,/ 

J' 

, '  

J 

J 

J' 

S 

J 

/ 
C' 

Jawaban 
KS 

- - 

TS STS 

J 

ii_ 



18 
19 
20 
2 1 
22 

23 

24 

25 

J 
J 
v' 

r/ 
/ 

J 

SL 

L, - 

u 

-1 

Lokasi 
Kemudahan menuju lokasi hotel 
Lokasi hotel strategis dekat dengan pusat kota 
Lingkungan di sekitar hotel aman dan nyaman 
Lokasi hotel dekat dengan fasilitas umuni 
Lalu lintas dari dan menuju hotel lancar 
Keputusan pemilihan jasa kamar 
Saya akan lebih sering menggunakan jasa 
karnar Hotel Alana Padang 
Saya akan tetap menggunakan jasa pelayanan 
Hotel Alana Padang jika berkunjung ke Kota 
Padang 
Saya akan memilih hotel ini untuk kegiatan- 
kegiatan lain seperti seminar dan kegiatan sosial 
lainnya 

SR KK JR TP 



Karakteristik responden 

Jenis Kelamin : m ~ a k i - l a k i  Perempuan 

Umur 

Pendidikan terakhir 

Pekerjaan 

< 20 tahun 

21 - 30 tahun 

3 1 - 40 tahun 

41 - 50 tahun 

> 50 tahun 

SD 

SLTP 

SLTA 

D3lAkademi 

S 1 

S2 

: PelajarIMahasiswa 

Wiraswasta 

Pegawsi NegeriPegawai Swasta 
n 
I Pensiunan 8 lbu Rurnah T a n p a  

Lain-lain (sebutkan ) 

Menggunakan jasa kamar hotel : < 2 kali 

2 - 4 kali 

U > 4 tahun 



DAFTAR PERNYATAAN 

Berikut ini adalah pertimbangan saya dalam pemilihan jasa pelayanan hotel 

yang berhubungan dengan penetapan harga kamar hotel tersebut. 

No 

I , 1 Setiap kamar memiliki kamar mandi yang 1 1 ,, 

Pernyataan 
SS S 

1 

I Penetnurrn hcrr~rr kcrmcrr 
Fasilitas 
Saya memilih menggunakan jasa kamar hotel 
ini karena fasilitas kamar yang lengkap 

L 

3 

1 1 Fasilitas parkir Iuas 
Tersedia fasilitas lnrtt~drv baei tamu 

representatif dalam kondisi baik 
Kamar hotel bersih dan nvaman 

4 

I 
Lobi hotel nyaman untuk menunggu 
Fasilitas keluarga seperti kolam renang, 
restoranfcafk nvaman 

8 

9 

Pelayanan 
Karyawan hotel memberikan pelayanan secara 
tepat kepada penunjung I 
Karyawan hotel ramah dan sopan saat melayani 

10 

I 

tamu 
Karyawan hotel mengerti kebutuhan 
pengunjung 
Keluhan pengu~ijung direspon baik oleh petugas 
hotel 
Perlengka~an 

12 

12 

/ 14 1 meja untuk meletakan peralatan room sevice I 1 

Di dzlam kamar terdapat wardrobe berupa 
lemari pakaian yg di lengkapi gantungan untuk 
baju dan tas dalam kondisi baik 
Di dalam kamar tersedia Irlggnge bench~rnck 

1 J 
atau rak untuk meletakan koper tamu 
Di dalam kamar tersedia coffee? fable berupa 

, , 

Luas kamar yang disediakan sesuai dengan jenis 1 kamar 

dan peralatan makan tamu I 

Lampu untuk penerangan kamar tersedia I 
13 

I Kamar yang tersedia memberikan keleluasaan [ 1 tamu i,!tuk beraktifitas denoao n arnan . 3 . - , " -  -- 

lengkap dan denan tombol yang otomatis 
Luas Kamar 



18 
19 
20 
2 1 
22 

23 

24 

25 

Lokasi 
Kemudahan menuju lokasi hotel 
Lokasi hotel strategis dekat dengall pusat kota 
Lingkungan di sekitar hotel aman dan nyaman 
Lokasi hotel dekat dengan fasilitas umum 
Lalu lintas dari dan menuju hotel lancar 
Keputusari pemilihan jasa kamar 
Saya akan lebih sering menggunakan jasa 
kamar Hotel Alana Padang 
Saya akan tetap menggunakan jasa pelayanan 
Hotel Alana Padang jika berkunjung ke Kota 
Padang 
Saya akan memilih hotel ini untuk kegiatan- 
kegiatan lain seperti seminar dan kegiatan sosial 
lainnya 

SL 

>( 
% 
SR 

< 

X 

K 

KK 

%\ 

)< 

>( 

JR TP 



Karakteristik responden 

Jenis Kelamin 

Umur 

Pendidikan terakhir 

Pekerjaan 

tahun 

30 tahun 

40 tahun 

50 tahun 

tahun 

SD 

SLTP 

SLTA 

D3lAkademi 

S 1 

S2 

Perempuan 

: PelajariMahasiswa 

Wiraswasta 

Pegawai NegeriIPegawai Swasta 
n 

Pensiunan 

- Ibu Rumah Tangga 

U Lain-lain (sebutkan . , ......... .,.. . ,  ................. 1 

Menggunakan jasa kamar hotel : < 2 kali 

I - 4 kali 0 > 4 tahun 



DAFTAR PERNYATAAN 

Berikut ini adalah pertirnbangan saya dalam pemilihan jasa pelayanan hotel 

yang berhubungan dengan penetapan harga kamar hotel tersebut. 

No 

' 
* 
3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

, I '  

12 

13 

1 4 

Pernyataan 

Penettrytrn h a r p  ktmzcrr 
Fasilitas 
Saya memilih menggunakan jasa kamar hotel 
ini karena fasilitas kamar yang lengkap 
Setiap kamar niemiliki kamar mandi yang 
representatif dalam kondisi baik 
Kamar hotel bersih dan nyaman 
Lobi hotel nyaman untuk menunggu 
Fasilitas keluarga seperti kolam renang, 
restoranlcafe nyaman 
Fasilitas parkir luas 
Tersedia fasilitas lnnndry bagi tamu 
Pelayanan 
Karyawan hotel memberikan pelayanan secara 
tepat kepada penunjung 
Karyawan hotel ramah dan sopan saat melayani 
tamu 
Karyawan hotel mengerti kebutuhan 
pengunjung 
Keluhan pengu~ijung direspon baik oleh petugas 
hotel 
Perlengkapan 
Di dalam kamar terdapat ~vnrhobe  berupa 
lemari pakaian yg di lengkapi gantungan untuk 
baju dan tas dalam kondisi baik 
Di dalam kamar tersedia h~ggcrge bench#mck 
atau rak untuk meletakan koper tamu 
Di dalam kamar tersedia coffer table berupa 
meja untuk meletakan peralatan room sevice 

SS 

1 

Jawaban 
KS 

d 

L/ 

/ '  

v 
J 

S 

v 

"'- 

- 

dan peralatan makan tamu LC Lampu untuk penerangan kamar tersedia 
15 

16 

TS 

d 

up 

lengkap dan denan tombol yang oromatis 
Luas Kan~ar 
Luas kamar yang disediakan sesuai dengan jenis 
kamar 
Kamar yang tersedia memberikan keleluasaan 

STS 

/ '' untuk beraktifitas dengan nyaman --- . -. 

- 

I 
S 

d 

d 

v' 

- 



18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 

25 

Lokasi 
Kemudahan menuju lokasi hotel 
Lokasi hotel strategis dekat dengan pusat kota 
Lingkungan di sekitar hotel aman dan nyaman 
Lokasi hotel dekat densan fasilitas umum 
Lalu lintas dari dan menuju hotel lancar 
Keputusan pemilihan jasa kamar 
Saya akan lebih sering menggunakan jasa 
kamar Hotel Alana Padang 
Saya akan tetap menggunakan jasa pelayanan 
Hotel Alana Padang jika berkunjung ke Kota 
Padang 
Saya akan memilih hotel ini untuk kegiatan- 
kegiatan lain seperti seminar dan kegiatan sosial 
lainnya 

SL 

d 

SR 

J 

d 

J 

d 
d 
J 
d 

KK JR 
I 

TP 



Karakteristik responden 

Jenis Kelamin : u ~ a k i - l a k i  Perernpuan 

Umur tahun 

30 tahun 

40 tahun 

50 tahun 

tahun 

Pendidikan terakhir : 0 SD 

0 SLTP 

&3ytaderni 

0 s: 
: PelajarMahasiswa 

iraswasta 

Pegawai NegeriPegawai Swasta g/. 
0 
0 ~~~~~~h Tangga 

Lain-lpm (sebutkan . . . . ....... ... .. .. .. . . . . .. . . .. .. .) 

Pekerjaan 

Menggunakan jasa kamar hotel : a < 2 kali 

.! 2 - 4 kali 

> 4 tahun 



DAFTAR PERNYATAAN 

Berikut ini adalah pertimbangan saya dalam pemilihan jasa pelayanan hotel 

yang berhubungan dengan penetapan harga kamar hotel tersebut. 

No 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

' 

12 

13 

14 

15 

16 

1 '' 

Pernyataan 

Penetcrycrn hnrgcr knmcrr 
Fasilitas 
Saya memilih menggunakan jasa kamar hotel 
ini karena fasilitas kamar yang lengkap 
Setiap kamar memiliki kamar mandi yang 
representatif dalam kondisi baik 
Kamar hotel bersih dan nyaman 
Lobi hotel nyaman untuk menunggu 
Fasilitas keluarga seperti kolam renang, 
restoradcafe nyaman 
Fasilitas parkir luas 
Tersedia fasilitas lmir7dry bagi tamu 
Pelayanan 
Karyawan hotel memberikan pelayanan secara 
tepat kepada penunjung 
Karyawan hotel ramah dan sopan saat melayani 
tamu 
Karyawan hotel mengerti kebutuhan 
p e n p  nj u ng 
Keluhan pengunjung direspon baik oleh petugas 
hotel 
Perlengkapan 
Di dalam kamar terdapat wardrobe berupa 
lemari pakaian yg di lengkapi gantungan untuk 
baju dan tas dalam kondisi baik 
Di dalam kamar tersedia Ilrggage bench/rack 
atau rak untuk meletakan koper tamu 
Di dalam kamar tersedia coffee table berupa 
meja untuk meletakan peralatan room sevice 
dan peralatan makan tamu 
Lampu untuk penerangan kamar tersedia 
lengkap dan denan tombol yang otomatis 
Luas Kamar 
Luas kamar yang disediakan sesuai dengan jenis 
kamar 
Kamar yang tersedia memberikan keleluasaan 

1 tamu untuk beraktifitas densan nyarnan - 

SS 

L 

/ 

J 

J ,  

Jawaban 
S 

I 

d 

KS 

1 

- ii 

TS 

J 

/ 

J 

J 

// 

STS 

/, 

/ 



IS 
19 
20 
2 1 
22 

23 

24 

25 

Lokasi 
Kemudahan menuju lokasi hotel 
Lokasi llotel strategis dekat dengan pusat kota 
Lingkungan di sekitar hotel aman dan nyaman 
Lokasi hotel dekat dengan fasilitas umum 
Lalu lintas dari dan menuju hotel lancar 
Keputusan pemilihan jasa kamar 
Saya akan lebih sering menggunakan jasa 
kamar Hotel Alana Padang 
Saya akan tetap menggunakan jasa pelayanan 
I-Iotel Alana Padang jika berkunjung ke Kota 
Padang 
Saya akan memilih hotel ini untuk kegiatan- 
kegiatan lain seperti seminar dan kegiatan sosial 
lainnya 

SL 

J ,  
J 

SR 

c/ 

J 

/ 

KK 

1 

JR TP 



Karakteristik responden 

Jenis Kelamin : O ~ a k i - l a k i  Perempuan 

Umur 

Pendidikan terakhir 

Pekerjaan 

< 20 tahun 

21 - 30 tahun 

3 1 - 40 tahun 

41 - 50 tahun 

> 50 tahun 

SD 

SLTP 

SLTA 

D3lAkademi 

S I 

I s2 

: 0 PelajariMahasiswa 

0 Wiraswasta 

Pegawai NegeriIPegawai Swasta 

Q Pensiunan 00 ibu Rumah Tangga 

Lain-lain (sebutkan ....... . .  .... ........ ..........-. 

Menggunakan jasa karnar hotel : 0 < 2 kali 

n 2 - 4 kali 

> 4 tahun 



DAFTAR PERNYATAAN 

Berikut ini adalah pertimbangan saya dalam pemilihan jasa pelayanan hotel 

yang berhubungan dengan penetapan harga kamar hotel tersebut. 

No 

1 

3 - 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

I I 

12 

. 
13 

14 

15 

16 

17 I - 

Pernya taan 

Penetctpcm hcrrgrt kcirntlr 
Fasilitas 
Saya memilih menggunakan jasa kamar hotel 
ini karena fasilitas kamar yang lengkap 
Setiap kamar memiliki kamar mandi yang 
representatif dalam kondisi baik 
Kamar hotel bersih dan nyaman 
Lobi hotel nyaman untuk menunggu 
Fasi l i tas keluarga seperti kolam renang, 
restoradcafe nyaman 
Fasilitas parkir luas 
Tersedia fasilitas ln~rt~d/y bagi tamu 
Pelayanan 
Karyawan hotel memberikan pelayanan secara 
tepat kepada penunjung 
Karyawan hotel ramah dan sopan saat melayani 
tamu 
Karyawan hotel mengerti kebutuhan 
pengunjung 
Keluhan pengunjung direspon baik ole11 petugas 
hotel 
Perlengkapan 
Di dalam kamar terdapat wardrobe berupa 
lemari pakaian yg di lengkapi gantungan untuk 
ba.ju dan tas dalam kondisi baik 
Di dalam kamar tersedia Ir~ggage bench,<mck 
atau rak untuk meletakan koper tamu 
Di dalam kamar tersedia coffee fable berupa 
meja untuk meletakan peralatan room scvrce 
dan peralatan makan tamu 
Lampu untuk penerangan kamar tersedia 
lengkap dan denan tomb01 yang otomatis 
Luas Kamar 
Luas kamar yang disediakan sesuai dengan jenis 
kamar 
Kamar yang tersedia memberikan keleluasaan 

1 tamu untuk beraktifitas dengan nyaman 
- - - - -- - - - - - -- - - - 

SS 

A 

S 

Q 

d 

4 

14 

J 

1 

J 
-- 

Jawaban 
KS 

V 

*I 

V 

V 

J 

4 

TS 

.r 

r 

4 

STS 



18 
19 
20 
2 1 
22 

23 

23 

25 

Lokasi 
Kemudahan menuju lokasi hotel 
Lokasi hotel strategis dekat dengan pusat kota 
Lingkungan di sekitar hotel aman dan nyaman 
Lokasi hotel dekat dengan fasilitas umum 
Lalu lintas dari dan menuju hotel lancar 
Keputusan pemilihan jasa kamar 
Saya akan lebih sering menggunakan jasa 
kamar Hotel Alana Padang 
Saya akan tetap menggunakan jasa pelayanan 
Hotel Alana Padang jika berkunjung ke Kota 
Padang 
Saya akan memilih hotel ini untuk kegiatan- 
kegiatan lain seperti seminar dan kegiatan sosial 
lainnya 

r /  

J 

SL 

w 

r/ 

SR 

V 

J 

C/ 

KK JR TP 



PETUNJUK PENGISIAN 

Pada setiap nomor jawaban disediakan 5 (lima) alternatif pilihan jalvaban, pilih 

salah satu jawaban yang anda setujui. 

Isilah jawaban untuk setiap pertanyaan dengan kenyataan yang pernah di alami 

dan dirasakan 

Kuesioner ini selain untuk kepentingan akademis juga akan menjadi masukan 

bagi perusahaan agar dapat memberikan yang terbaik kepada Bapak/Ibu/Sdr/I 

sebagai konsumen 

Pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan penetapan harga kamar adalah sebagai 

berikut : 

SS = Sangat setuju 

S = Setuju 

KS = Kurang setuju 

TS = Tidaksetuju 

STS = Sangat tidak setuju 

Pilihan jawaban untuk variabel keputusan pemilihan kamar adalah sebagai berikut 

SL = Selalu 

SR = Sering 

KK = Kadang-kadang 

JR = Jarang 

TPR = Tidak Pernah 

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam pengisian kuesioner ini. 



Karakteristik responden 

Jenis Kelamin : Laki-laki a ~erernpuan 

Umur < 2 0  tahun 

21 - 30 tahun 

3 1 - 40 tahun 

41 - 50 tahun 

> 50 tahun 

Pendidikan terakhir : 

::TP 

SLTA [ iri 
: Pelajar/Mahasiswa 

Wiraswasta 

Pegawai NegeriIPegawai Swasta 

Pensiunan 

Ibu Kumah Tangga 

Lain-lain (sebutkan .................................. 1 

Pekerjaan 

Menggunakan jasa karnar hotel : 2 kali 

0 2 - 4 kali 

> 4 kali 



DAFTAR PERNYATAAN 

Berikut ini adalah pertimbangan saya dalam pemilihan jasa pelayanan hotel 

yang berhubungan dengan penetapan harga kamar hotel tersebut. 

No 

3 
4 - 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

12 

14 

15 

16 

Pernyataan 

Penetapan harga kamar 
Fasilitas 
Saya memilih menggunakan jasa kamar hotel 
ini karena fasilitas kamar yang lengkap 
Setiap kamar memiliki kamar mandi yang 
representatif dalam kondisi baik 
Kamar hotel bersih dan nyaman 

x g u  
Fasilitas keluarga seperti kolam renang, 
restoranlcafe nyaman 
Fasilitas parkir luas 
Tersedia fasilitas laundry bagi tamu 
Pelayanan 
Karyawan hotel memberikan pelayanan secara 
tepat kepada penunjung 
Karyawan hotel ramah dan sopan saat melayani 
tamu 
Karyawan hotel mengerti kebutuhan 
pengunjung 
Keluhan pengunjung direspon baik oleh petugas 
hotel 
Perlengkapan 
Di dalam kamar terdapat wardrobe berupa 
lemari pakaian yg di lengkapi gantungan untuk 
baju dan tas dalam kondisi baik 
Di dalam kamar tersedia luggage bencWrack 
atau rak untuk meletakan koper tamu 
Di dalam kamar tersedia coflee table berupa 
meja untuk meletakan peralatan room sevice 
dan peralatan makan tarnu 
Lampu untuk penerangan kamar tersedia 
lengkap dan dengan tombol yang otomatis yang 
mudah dijangkau 
Luas Kamar 
Luas kamar yang disediakan sesuai dengan jenis 

SS 

/ 

J 

J 

J 

J 

d 

J 

J 

J 

J 

.J 

J 

J 

J 

Jawaban 
KS S TS STS 



l 7  

18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 

25 

kamar 
Kamar yang tersedia memberikan keleluasaan 
tamu untuk beraktifitas dengan nyaman 
Lokasi 
Kemudahan menuju lokasi hotel 
Lokasi hotel strategis dekat dengan pusat kota 
Lingkungan di sekitar hotel aman dan nyaman 
Lokasi hotel dekat dengan fasilitas umum 
Lalu lintas dari dan menuju hotel lancar 
Keputusan pemilihan jasa kamar 
Saya akan lebih sering menggunakan jasa 
kamar Hotel Alana Padang 
Saya akan tetap menggunakan jasa pelayanan 
Hotel Alana Padang jika berkun.jung ke Kota 
Padang 
Saya akan memilih hotel ini untuk kegiatan- 
kegiatan lain seperti seminar dan kegiatan sosial 
Iainnya 

J 

J 
J 
J 

J 
/ 

' 

SL 1 SR 

J 

J 

J 

A 

KK JR TP 



PETUNJUK PENGISIAN 

Pada setiap nomor jawaban disediakan 5 (lima) altematif pilihan jawaban, pilih 

salah satu jawaban yang anda setujui. 

Isilah jawabm untuk setiap pertanyaan dengan kenyataan yang pemah di alarni 

dan dirasakan 

Kuesioner ini selain untuk kepentingan akademis juga akan menjadi masukan 

bagi perusahaan agar dapat memberikan yang terbaik kepada Bapak/Ibu/Sdr/I 

sebagai konsumen 

Pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan penetapan harga karnar adalah sebagai 

beri kut : 

SS = Sangat setuju 

S = Setuju 

KS = Kurang setuju 

TS = Tidak setuju 

STS = Sangat tidak setuju 

Pilihan jawaban untuk variabel keputusan pemilihan kamar adalah sebagai berikut 

SL = Selalu 

SR = Sering 

JR = Jarang 

TPR = Tidak Pernah 

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam pengisian kuesioner ini. 



Karakteristik responden 

Jenis Kelamin : n ~ a k i - l a k i  a perempan 

Umur : < 20 tahun 

21 - 30 tahun 

3 1 - 40 tahun 

41 - 50 tahun 

> 50 tahun 

Pendidikan terakhir SD 

SLTP 

SLTA 

D3lAkademi 

S 1 

S2 

: PelajarMahasiswa 

! W iraswasta 

Pegawai NegeriIPegawai Swasta 

Pensiunan 00 ihu Rumah Tangga 

Lain-lain (sebutkan ............................ 

Pekerj aan 

Menggunakan jasa karnar hotel : < 2 kali 

n 2-4kali  m > 4 kali 



DAli"TAR PERNYATAAN 

Berikut ini adalah pertimbangan saya dalam pemilihan jasa pelayanan hotel 

yang berhubungan dengan penetapan harga kamar hotel tersebut. 

No 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

' 

12 

14 

15 

16 

Pernyataan 

Penetapan harga karnar 
Fasilitas 
Saya memilih menggunakan jasa kamar hotel 
ini karena fasilitas kamar yang lengkap 
Setiap kamar memiliki kamar mandi yang 
representatif dalam kondisi baik 
Kamar hotel bersih dan nyaman 
Lobi hotel nyaman untuk menunggu 
Fasilitas keluarga seperti kolam renang, 
restoranlcafd nyaman 
Fasilitas parkir luas 
Tersedia fasilitas laundv bagi tamu 
Pelayanan 
Karyawan hotel memberikan pelayanan secara 
tepat kepada penunjung 
Karyawan hotel ramah dan sopan saat melayani 
tamu 
Karyawan hotel mengerti kebutuhan 
pengunjung 
Keluhan pengunjung direspon baik oleh petugas 
hotel 
Perlengkapan 
Di dalam kamar terdapat wardrobe berupa 
lemari pakaian yg di lengkapi gantungan untuk 
baju dan tas dalam kondisi baik 
Di dalam kamar tersedia luggage bencWrack 
atau rak untuk meletakan koper tamu 
Di dalam kamar tersedia coflee table berupa 
meja untuk meletakan peralatan room sevice 
dan peralatan makan tamu 
Lampu untuk penerangan kamar tersedia 
lengkap dan dengan tombol yang otomatis yang 
mudah dijangkau 
Luas Kamar 
Luas kamar yang disediakan sesuai dengan jenis 

SS 

J 

J 

J 
d 

J 

c/ 

J 

J' 

/ 

d' 

J 

J 

d 

J 
1 

S 
Jawaban 
KS TS STS 



l 7  

18 
19 
20 
2 1 
22 

23 

24 

25 

kamar 
Kamar yang tersedia memberikan keleluasaan 
tamu untuk beraktifitas dengan nyaman 
Lokasi 
Kemudahan menuju lokasi hotel 
Lokasi hotel strategis dekat dengan pusat kota 
Lingkungan di sekitar hotel aman dan nyaman 
Lokasi hotel dekat dengan fasilitas umum 
Lalu lintas dari dan menuju hotel lancar 
Keputusan pemilihan jasa kamar 
Saya akan lebih sering menggunakan jasa 
kamar Hotel Alana Padang 
Saya akan tetap menggunakan jasa pelayanan 
Hotel Alana Padang jika berkunjung ke Kota 
Padang 
Saya akan memilih hotel ini untuk kegiatan- 
kegiatan lain seperti seminar dan kegiatan sosial 
lainnya 

J 

J 

J 
J 
J , 
,/ 

SL 

d 

J 

J 

SR KK JR TP 



PETUNJUK PENGISIAN 

Pada setiap nomor jawaban disediakan 5 (lima) alternatif pilihan jawaban, pilih 

salah satu jawaban yang anda setujui. 

Isilah jawaban untuk setiap pertanyaan dengan kenyataan yang pernah di alami 

dan dirasakan 

Kuesioner ini selain untuk kepentingan akademis juga akan menjadi masukan 

bagi perusahaan agar dapat memberikan yang terbaik kepada Bapak/IbulSclr/I 

sebagai konsumen 

Pilihan jawaban untuk setiap pertanyaim penetapan harga kamar adalah sebagai 

berikut : 

SS = Sangat setuju 

S = Setuju 

KS = Kurang setuju 

TS = Tidak setuju 

STS = Sangat tidak setuju 

Pilihan jawaban untuk variabel keputusan pemilihan kamar adalah sebagai berikut 

SL = Selalu 

SR = Sering 

JR = Jarang 

TPR = Tidak Pernah 

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam pengisian kuesioner ini. 



Karakteristik responden 

Jenis Kelarnin : 0 Laki-laki a perernpan 

Umur < 20 tahun 

2 1 - 30 tahun 

3 1 - 40 tahun 

41 - 50 tahun 

> 50 tahun 

Pendidikan terakhir :a SD 

0 SLTP 

0 SLTA 

0 D1IAkademi 

: 0 Pelajar/Mahasiswa 

W iraswasta 

Pegawai NegeriPegawai Swasta 

Pensiunan 8 ibu ~ u m a h  Tangga 

Lain-lain (sebutkan ............................ 

Peke jaan 

Menggunakan jasa kamar hotel : a < 2 kali 

B 2 - 4 kali 

> 4 kali 



DAFTAR PERNYATAAN 

Berikut ini adalah pertimbangan saya dalam pemilihan jasa pelayanan hotel 

yang berhubungan dengan penetapan barga kamar hotel tersebut. 

No 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

I I 

I2 

l 3  

14 

15 

16 

Pernyataan 

Penetapan harga kamar 
Fasilitas 
Saya memilih menggunakan jasa kamar hotel 
ini karena fasilitas kamar yang lengkap 
Setiap kamar memiliki kamar mandi yang 
representatif dalam kondisi baik 
Kamar hotel bersih dan nyaman 
Lobi hotel nyaman untuk menunggu 
Fasilitas keluarga seperti kolam renang, 
restoranlcafe nyaman 
Fasilitas parkir luas 
Tersedia fasilitas laundry bagi tamu 
Pelayanan 
Karyawan hotel memberikan pelayanan secara 
tepat kepada penunjung 
Karyawan hotel ramah dan sopan saat melayani 
tamu 
Karyawan hotel mengerti kebutuhan 
pengunjung 
Keluhan pengunjung direspon baik oleh petugas 
hotel 
Perlengkapan 
Di dalam kamar terdapat wardrobe berupa 
lemari pakaian yg di lengkapi gantungan untuk 
baju dan tas dalam kondisi baik 
Di dalam kamar tersedia luggage benchhack 
atau rak untuk meletakan koper tamu 
Di dalam kamar tersedia coffee table berupa 
meja untuk meletakan peralatan room sevice 
dan peralatan makan tamu 
Lampu untuk penerangan kamar tersedia 
lengkap dan dengan tombol yang otomatis yang 
mudah dijangkau 
Luas Kamar 
Luas kamar yang disediakan sesuai dengan jenis 

SS 

c/ 

4 

vM 

V 

4 

V 

v 
d 

J 

d 

J 

I/ 

J 

TS S STS 
Jawaban 

KS 



18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 

25 
I 

kamar 
Kamar yang tersedia memberikan keleluasaan 
tarnu untuk beraktifitas dengan nyaman 
Lokasi 
Kemudahan menuju lokasi hotel 
Lokasi hotel strategis dekat dengan pusat kota 
Lingkungan di sekitar hotel aman dan nyaman 
Lokasihoteldekatdenganfasilitasumum 
Lalu lintas dari dan menuju hotel lancar 
Keputusan pemiliban jasa kamar 
Saya akan lebih sering menggunakan jasa 
kamar Hotel Alana Padang 
Saya akan tetap menggunakan jasa pelayanan 
Hotel Alana Padang jika berkunjung ke Kota 
Padang 
Saya akan memilih hotel ini untuk kegiatan- 
kegiatan lain seperti seminar dan kegiatan sosial 
lainnya 

SR 

J 

r/ 

/ 
4 
c/ 

SL 

Q 

/ 

KK JR TP 



PETUNJUK PENGISIAN 

Pada setiap nomor jawaban disediakan 5 (lima) altematif pilihan jawaban, pilih 

salah satu jawaban yang anda setujui. 

Isilah jawaban untuk setiap pertanyaan dengan kenyataan yang pernah di alami 

dan dirasakan 

Kuesioner ini selain untuk kepentingan akademis juga akan menjadi masukan 

bagi perusahaan agar dapat memberikan yang terbaik kepada Bapak/IbulSdr/I 

sebagai konsurnen 

Pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan penetapan harga kamar adalah sebagai 

beri kut : 

SS = Sangat setuju 

S = Setuju 

KS = Kurang setuju 

TS = Tidak setuju 

STS = Sangat tidak setuju 

Pilihan jawaban untuk variabel keputusan pemilihan kamar adalah sebagai berikut 

SL = Selalu 

SR = Sering 

KK = Kadang-kadang 

JR = Jarang 

TPR = Tidak Pernah 

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam pengisian kuesioner ini. 



Karakteristik responden 

Jenis Kelamin : Laki-laki ~erempuan 

Umur : < 20 tahun 

21 - 30 tahun 

31 - 4 0  tahun 

4 1 - 50 tahun 

> 50 tahun 

Pendidikan terak!!ir S D  

SLTP 

SLTA 

D3/Akademi 

S 1 

S2 

: PelajarlMahasiswa 

B W iraswasta 

Pegawai NegerifPegawai Swasta 

Pensiunan 00 Ibu Rumah Tangga 

Lain-lain (sebutkan ................................ ) 

Pekerjaan 

Menggunakan jasa kamar hotel : < 2 kali 

0 2 - 4 kali 

> 4 kali 



DAFTAR PERNYATAAN 

Berikut ini adalah pertimbangan saya dalam pemilihan jasa pelayanan hotel 

yang berhubungan dengan penetapan harga kamar hotel tersebut. 

No 

, 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

10 

I 

12 

14 

15 

16 

Pernyataan 

Penetapan harga kamar 
Fasilitas 
Saya memilih menggunakan jasa kamar hotel 
ini karena fasilitas kamar yang lengkap 
Setiap karnar memiliki kamar mandi yang 
representatif dalam kondisi baik 
Kamar hotel bersih dan nyaman 
Lobi hotel nyaman untuk menunggu 
Fasilitas keluarga seperti kolam renang, 
restoranlcaf6 nyaman 
Fasilitas parkir luas 
Tersedia fasilitas laundry bagi tamu 
Pelayanan 
Karyawan hotel memberikan pelayanan secara 
tepat kepada penunjung 
Karyawan hotel ramah dan sopan saat melayani 
tamu 
Karyawan hotel mengerti kebutuhan 
pengunjung 
Keluhan pengunjung direspon baik oleh petugas 
hotel 
Perlengkapan 
Di dalam kamar terdapat wardrobe bentpa 
lcmari pakaian yg di lengkapi gantungan untuk 
baju dan tas dalam kondisi baik 
Di dalam kamar tersedia luggage bencWrack 
atau rak untuk meletakan koper tamu 
Di dalam kamar tersedia coflee table berupa 
meja untuk meletakan peralatan room sevice 
dan peralatan makan tamu 
Lampu untuk penerangan kamar tersedia 
lengkap dan dengan tombol yang otomatis yang 
mudah dijangkau 
Luas Kamar 
Luas kamar yang disediakan sesuai dengan jenis 

SS 

J 

\/ 

4 
4- 

J 

d 
4 
\J 

\r 

4 

d 

d 

d 

L/ 

d 

S 
Jawaban 

KS TS STS 



l7 

18 
19 
20 
2 1 
22 

23 

24 

25 

kamar 
Kamar yang tersedia memberikan keleluasaan 
tamu untuk beraktifitas dengan nyaman 
Lokasi 
Kemudahan menuju lokasi hotel 
Lokasi hotel strategis dekat dengan pusat kota 
Lingkungan di sekitar hotel aman dan nyaman 
Lokasi hotel dekat dengan fasilitas umum 
Lalu lintas dari dan menuju hotel lancar 
Keputusan pemilihan jasa kamar 
Saya akan lebih sering menggunakan jasa 
kamar Hotel Alana Padang 
Saya akan tetap menggunakan jasa pelayanan 
Hotel Alana Padang jika berkunjung ke Kota 
Padang 
Saya akan memilih hotel ini untuk kegiatan- 
kegiatan lain seperti seminar dan kegiatan sosial 
lainnya 

V 

J 
SL 

d 

4 

SR KK JR TP 



PETUNJUK P NGISIAN f 
Pada setiap nomor jawaban disediakan 5 (lima) altematif pilihan jawaban, pi!ih 

salah satu jawaban yang anda setujui. 

Isilah jawaban untuk setiap pertanyaan dengan kenyataan yang pernah di alami 

dan dirasakan 

Kuesioner ini selain untuk kepentingan akademis juga akan menjadi masukan 

bagi perusahaan agar dapat memberikan yang terbaik kepada BapakAbu/Sdr/I 

sebagai konsumen 

Pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan penetapan harga karnar adalah sebagai 

beri kut 

SS = Sangat setuju 

S = Setuju 

KS = Kurangsetuju 

TS = Tidak setuju 

STS = Sangat tidak setuju 

Pilihan jawaban untuk variabel keputusan pernilihan kamar adalah sebagai berikut 

SL = Selalu 

SR = Sering 

KK = Kadang-kadang 

JR = Jarang 

TPR = Tidak Pernah 

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam pengisian kuesioner ini. 



Pendidikan terakhir 

Pekerjaan 

Karakteristik responden 

Jenis Kelamin : Laki-laki perernpan 

Umur : < 20 tahun 

2 1 - 30 tahun 

3 1 - 40 tahun 

41 -50tahun 

> 50 tahun 

: 0 SD 

SLTP F~ 
: PelajarMahasiswa 

! W iraswasta 

Pegawai NegeriRegawai Swasta 

Pensiunan 00 Lu Rumah Tangga 

Lain-lain (sebutkan ............................... 
Menggunakan jasa kamar hotel : '2 kali 

2 - 4  kali 

13 > 4 kali 



DAFTAR PERNYATAAN 

Berikut ini adalah pertimbangan saya dalam pemilihan jasa pelayanan hotel 

yang berhubungan dengan penetapan harga kamar hotel tersebut. 

No 

I 

3 
4 

6 
7 

* 

Pernyataan 

Penetapan harga kamar 
Fasilitas 
Saya memilih menggunakan jasa kamar hotel 
ini karena fasilitas karnar yang lengkap 
Setiap kamar memiliki kamar mandi yang 
representatif dalam kondisi baik 
Kamar hotel bersih dan nyaman 
Lobi hotel nyaman untuk menunggu 
Fasilitas keluarga seperti kolam renang, 
restoranlcafk nyaman 
Fasilitas parkir luas --- 
Tersedia fasilitas laundv bagi t a m ~  
Pelayanan 
Karyawan hotel memberikan pelayanan secara 
tepat kepada penunjung 
Karyawan hotel ramah dan sopan saat melayani 

J 

J 

4' 

h/ 

/ 

4 

SS 

1 tamu 

10 

I 

12 

l 3  

14 

15 

1 6 

S 

J 

J 

J 
J 

d 
J 

d' 

d 

Karyawan hotel mengerti kebutuhan 
pengunjung 
Keluhan pengunjung direspon baik oleh petugas 
hotel 
Perlengkapan 
Di dalam kamar terdapat wardrobe berupa 
lemari pakaian yg di lengkapi gantungan untuk 
baju dan tas dalam kondisi baik 
Di dalam kamar tersedia luggage bencWrack 
atau rak untuk meletakan koper tamu 
Di dalam kamar tersedia coffee table berupa 
meja untuk meletakan peralatan room sevice 
dan peralatan makan tamu 
Lampu untuk penerangan kamar tersedia 
lengkap dan dengan tombol yang otomatis yang 
mudah dijangkau 
Luas Kamar 
~ u a s k a m a r  y&g disediakan sesuai dengan jenis 

STS 
Jawabnn 

KS TS 

J--- 



TP KK 

l7  

18 
19 
20 
2 1 
22 

. 23 

24 

25 

JR SL 

kamar 
Kamar yang tersedia memberikan keleluasaan 
tamu untuk beraktifitas dengan nyaman 
Lokasi 
Kemudahan menuju lokasi hotel 
Lokasi hotel strategis dekat dengan pusat kota 
Lingkungan di sekitar hotel aman dan nyaman 
Lokasi hotel dekat dengan fasilitas umum 
Lalu lintas dari dan menuju hotel lancar 
Keputusan pemilihan jasa kamar 
Saya akan lebih sering menggunakan jasa 
kamar Hotel Alana Padang 
Saya akan tetap menggunakan jasa pelayanan 
Hotel Alana Padang jika berkunjung ke Kota 
Padang 
Saya akan memilih hotel ini untuk kegiatan- 
kegiatan lain seperti seminar dan kegiatan sosial 
lainnya 

J 

4 
J 
J 
J 
J 
r/ 

SR 
J 

c/ 

J 
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