
 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
3.1  Metode Pengumpulan Data 

 
1. Penelitian Pustaka, penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur-

literatur dan sumber-sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2. Angket, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui daftar pertanyaan 

yang telah disusun sebelumnya. 

3. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab kepada perespon 

yang berpedoman dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. 

4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat 

sesuai dengan dengan dokumentasi-dokumentasi yang tersedia dengan baik 

yang disediakan oleh perusahaan ataupun oleh lembaga-lembaga yang 

terkait dengan penulisan ini. 

 
3.2    Metode Pengambilan Sampel 

 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja 

(purposive) mengingat populasi (jumlah penghuni hotel) pada hotel Marcopolo 

Bandarlampung bersifat tidak terbatas dan tidak diketahui. Untuk itu sampel yang 

digunakan sebagai responden sesuai dengan kemampuan, waktu dan biaya yang 
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penulis miliki akan ditentukan sebanyak 70 sampel (responden). Menurut Malhotra 

(2008: 453) minimal unit sampel sebanyak 4 atau 5 kali jumlah variabel yang 

diteliti. Jumlah variabel  penelitian ini termasuk variabel terikat adalah sebanyak 7. 

Dengan demikian unit sampel yang dipilih sudah memenuhi syarat yaitu antara 28 

sampai dengan 35. Sampel yang dipilih adalah responden yang pernah menginap di 

Hotel Marcopolo dan diwawancarai saat berada di hotel. 

 
3.3   Definisi Operasional Variabel 

 
1. Variabel terikat keputusan memilih (membeli) jasa penginapan hotel 

Marcopolo maksudnya merupakan serangkaian tindakan pelanggan dalam 

memilih jasa penginapan dari alternatif-alternatif yang ada seperti tentang 

kebutuhan, sumber informasi, merek, jenis produk. 

2. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada 

pelanggan/konsumen untuk diperhatikan, dimiliki atau kombinasikan sehingga 

dapat m emuaskan keinginan dan kebutuhan.  

3. Harga/Tarif adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari produk atau jasa. 

4. Promosi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi para 

pelanggan yang dapat dilakuakan melalui kegiatan periklanan, promosi 

penjualan, wiraniaga dan publisitas. 

5. Tempat merupakan lokasi tempat melakukan pelayanan jasa yang dilakukan 

oleh perusahaan, sehingga tempat merupakan cerminan dari saluran pemasaran. 

6. Sumber daya manusia merupakan orang-orang yang telibt dalam memberikan 

pelayanan 
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7. Proses merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melayani pelanggan. 

8. Pisik merupakan tampilan fisik perusahaan sebagai daya tarik bagi pelanggan. 

  
Tabel 5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 
 
Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Pengukuran 
Bauran 
Pemasaran 

Produk - Pilihan tipe kamar 
- Perlengkapan kamar 
- Luas kamar 

 
Skala Interval 

Harga/Tarif - Besaran tarif 
- PerbandinganTarif 

dengan pesaing 
- Pembayaran dengan 

kartu kredit 

 
 
 
Skala Interval 

Promosi - Daya tarik iklan 
- Promosi penjualan 
- Wiraniaga/front office 

 
Skala Interval 

Lokasi  - Lokasi yang strategis 
- Transportasi menuju lokasi 
- Suasana Lingkungan lokasi 

 
Skala Interval 

SDM - Keramahan karyawan 
- Sopan santun karyawan 
- Kemampuan komunikasi 
- Perhatian karyawan 

 
 
Skala Interval 

Proses - Kecepatan melayani 
- Kelengkapan fasilitas 
    pelayanan 
- Ketrampilan karyawan 

 
 
Skala Interval 

Pisik - Ruangan tunggu 
- Tempat parkir 
- Tampilan pisik karyawan 
- Fasilitas Peralatan  

 
 
Skala Interval 
 

Keputusan 
Menginap 

 - Keputusan menginap 
berdasarkan tanggapan 
bauran pemasaran 

 
Skala Interval 
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3.4   Uji Coba Alat Ukur 

a.    Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. 

Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006:40).  

Uji validitas instrument dilakukan dengan menguji validitas konstruk melalui 

penggunaan analisis faktor. Validitas konstruk menunjukan seberapa valid hasil 

yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukur atau indikator sesuai dengan 

konsep teori yang digunakan. 

Penggunaan analisis faktor dilakukan, pertama-tama melihat nilai KMO-MSA, dan 

nilai signifikansi Barlett.s Test of Sphericity kurang dari 0,05, untuk menilai atau 

menguji bahwa alat ukur yang digunakan memadai. Nilai MSA menurut Sarwono 

(2006:208) bahwa angka MSA adalah 0-1 dengan ketentuan: 

MSA = 1 maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan. 

 MSA ≥ 0,5 maka variabel tersebut dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. 

MSA < 0,5 maka variabel tersebut tidak dapat diprediksi dan dianalisi lebih lanjut . 

 
Langkah analisis faktor berikutnya, adalah melihat faktor loading dari masing-

masing item pertanyaan atau indikator. Validitas instrument dinilai berdasarkan 

kriteria nilai faktor loading item minimal 0,4 (Hair et al, 1998:648) dan Comrey 

dalam Jogiyanto (2007:124) menyatakan bahwa suatu indikator atau item 

membentuk suatu konstruk dengan valid dan benar, maka indikator atau item 

tersebut harus memuat skor yang tinggi atau nilai faktor loading memberikan nilai 

besar.  
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b.   Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah instrumen memiliki indeks  

kepercayaan yang baik jika diujikan berulang. Uji reliabilitas dalam   

penelitian ini  menggunakan  rumus  alpha cronbach,  untuk mengetahui 

tingkat reliabilitas instrumen dari keempat variabel penelitian jika  dari  hasil  

uji  reliabilitas  instrumen  dari  keempat  variabel  penelitian jika dari hasil uji 

reliabilitas memberikan nilai alpha > 0,6 (Gozali, 2006). 

  
3.5   Metode Analisis 

 
1.  Analisis Kuantitatif  

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah 

melalui Regresi Linier Berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

tanggapan bauran pemasaran yang terdiri Produk (X1), Harga (X2), Promosi 

(X3), Lokasi (X4) Sumber Daya Manusia (X5), Proses (X6) dan Pisik (X7) 

terhadap keputusan menginap di Hotel Marcopolo Bandarlampung (Y) . 

Persamaan regresi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

 

Y = a+b1X1+ b2X2+ b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + + b7X7 + et 

 

Keterangan: 

 
X1 = Produk 

X2 = Harga 

X3 = Promosi 

X4 = Lokasi 
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X5 = SDM 

X6 = Proses 

X7 = Pisik 

Y = Keputusan Menginap di Hotel Marcopolo 

a = Intercept 

bi = Koefisien Regresi (i = 1,2,3,4,5,6,7) 

et = pengganggu (error) 

 

2.  Analisis Kualitatif  

Analisis kualitatif yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan perilaku konsumen terutama yang berkenaan dengan 

tanggapan konsumen mengenai bauran pemasaran berkenaan dengan keputusan 

menginap di Hotel Marcopolo di Bandarlampung. 

  


