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MOTTO: 

 

“Jika kamu berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu 

sendiri. Tapi jika kamu berbuat buruk, maka hasil keburukan itupun 

untuk dirimu juga”. 

(Q.S. Al-Isro : 7) 

“Demi Masa, 

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-

orang yang beriman dan beramal sholih serta saling menasehati supaya 

mantaati kebanaran serta kesabaran”. 

(Q.S. Al-Ashr’ : 1-3) 

Jika ingin sukses dalam segala hal, raihlah dengan tekad yang besar, 

kerja keras dan cara yang halal. 

(O’OS) 

Muliakanlah orang-orang yang pernah memberikan pelajaran kepadamu. 

(HR. Abu Hasan Nawardi) 

 

 

Persembahan: 
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FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
 

Kepada: 

Yth. Bp/Ibu/Sdr/Sdri. 

Pengunjung Hotel Agas Internasional 

di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penelitian yang saya adakan dengan judul : 

“Pengaruh Harga, Fasilitas, Pelayanan dan Lokasi terhadap Frekuensi Hunian 

pada Hotel Agas Internasional Surakarta”, maka saya mohon Bp/Ibu/Sdr/Sdri 

untuk mengisi daftar pertanyaan berikut. Daftar pertanyaan ini diajukan untuk 

melengkapi data penelitian dalam rangka penulisan skripsi. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Harga, Fasilitas, 

Pelayanan dan Lokasi terhadap Frekuensi pada Hotel Agas Internasional Surakarta. 

Mengingat pentingnya kegunaan data tersebut, saya sangat mengharapkan kerjasama Anda 

dalam memberikan jawaban yang benar tanpa dipengaruhi pihak-pihak lain. Atas perhatian, bantuan 

serta kerjasama yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. 
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 ( Putri Liana Dewi ) 
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3. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan Uji t dapat disimpulkan bahwa variabel 

fasilitas, pelayanan, lokasi berpengaruh terhadap frekuensi hunian di Hotel Agas 

Internasional Surakarta secara individual, yang ditunjukkan dari nilai probabilitasnya yang 

lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Sedangkan untuk variabel harga tidak 

terdapat pengaruh terhadap frekuensi hunian di Hotel Agas Internasional Surakarta secara 

individual, yang ditunjukkan dari nilai probabilitasnya yang lebih besar dari tingkat 

signifikansinya yang sebesar 0,05. 

4. Berdasarkan hasil Uji F yang sebesar (0,000) < (0,05) atau nilai F statistik (36,603) > F tabel 

(2,62), yang berarti terdapat pengaruh variabel harga, fasilitas, pelayanan dan lokasi terhadap 

frekuensi hunian di Hotel Agas Internasional Surakarta secara serempak. 

5. Dari hasil olahan analisis regresi dengan SPSS diketahui Adjusted R squared adalah 0,590. 

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel-variabel harga, fasilitas, pelayanan dan lokasi 

terhadap frekuensi hunian di Hotel Agas Internasional Surakarta secara serempak atau 

dengan kata lain bahwa variabel frekuensi hunian benar-benar dijelaskan oleh variabel-

variabel dari harga, fasilitas, pelayanan dan lokasi sebesar 59%. Selebihnya yaitu 41% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa 

model yang digunakan cukup baik. 

6. Variabel lokasi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap frekuensi 

hunian di Hotel Agas Internasional Surakarta, karena mempunyai nilai koefisien yang paling 

besar dibanding yang lain. 

Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas kerja pegawai Hotel Agas Internasional Surakarta dengan jelas: 

a. Memberi kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan fungsional, teknis yang 

berkaitan dengan pelayanan prima. 

b. Memberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan formalnya, misalnya, SMU ke D3 

dan D 3 ke S1 dari S1 ke S2 baik dengan biaya pribadi maupun perusahaan. Juga 

pendidikan profesinya. 
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c. Mencari kesempatan untuk mengadakan studi banding ke hotel yang dianggap 

mempunyai keunggulan operasional tertentu, sehingga hal ini akan memberikan input 

yang berguna bagi peningkatkan wawasan karyawan. 

d. Menyediakan sarana kerja dan saran mobilitas yang memadai untuk meningkatkan 

kualitas kerja. 

2. Upaya peningkatan promosi terhadap lokasi perusahaan dengan fokus promosi pada: 

a. Leaflet 

b. Brosur 

c. Spanduk dan lain-lain. 

3. Dari segi faktor harga, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ini tidak mempunyai 

pengaruh. Sehingga hal yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut. 

a. Harga masih tetap 

b. Kalau perlu lebih diturunkan, sepanjang image perusahaan tidak berubah. 
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2. Food and Beverage 

a. Sekar Arum Coffe Shop 

Dengan kapasitas 38 seats, lokasi strategis, tampak langsung dari luar serta dekat 

dengan lobby area. Setiap hari menyediakan buffet breakfast, menu lunch serta 

dinner dan buka sampai 24 jam. Hal-hal yang menunjang pada food and beverage, 

adalah menu coffe yang cukup bervariasi dan disajikan dalam kemasan yang 

menarik, tempat akses dekat dengan lobby dan tampak dari luar, suasana dan 

dekorasi tempat yang menarik dan anyaman mengundang tamu berkeinginan untuk 

dapat ke coffe shop. 

b. Melati Pub 

Melati pub dengan kapasitas 20 seats di lokasi yang cukup ideal dekat coffe shop dan 

lobby area. Melati pub dibuka setiap hari 24 jam dengan diiringi musik electone 

setiap malamnya. Di sini, menu yang disajikan cukup bervariasi dengan sajian 

yang menarik dengan kemampuan pelayanan yang memadai. Biasanya tempat 

ini digunakan juga dalam acara khusus. 

c. Room Service 

Layanan selama 24 jam sehari dilakukan dengan konsistensi kontrol clear up di 

kamar secara rutin. Perbedaan menu juga dilakukan dari outlet lain. Pelayanan dan 

product knowledge cukup memadai dan perlu ditingkatkan terutama penguasaan 

bahasa sebagai alat komunikasi dalam pelayanan. 

d. Mini Bar 
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Disediakan disetiap kamar sebagai pendukung penjualan food and beverage. 

Peningkatan kontrol baik items maupun kualitas pelayanan tampak memadai, 

apalagi bila ada tamu rombongan. 

e. Poolside Bar 

Poolside Bar ini selain penunjang pendapatan di food and beverage juga membantu 

menarik tamu kamar agar datang ke Langenharjo pool karena merupakan fasilitas 

yang disediakan untuk tamu kamar. 

  
3. Fasilitas Ruang Rapat 

a. Mayangsari Room 

Sebagai fasilitas ruang rapat Mayangsari Room, terletak dilantai dasar dekat dengan 

lobby area, mempunyai kapasitas 100 seats untuk thetre style, 50 seats untuk 

class room style, 40 seats untuk U shape style dan 40 seats untuk restaurant style, 

dapat digunakan untuk berbagai keperluan acara rapat, arisan atau seminar. Harga 

tampaknya memadai dengan fasilitas penunjang ruangan. Disedia-kan juga menu 

coffe break, lunch dan dinner dengan harga yang disesuaikan. 

b. Turisari Room 

Terletak dilantai V, mempunyai kapasitas 100 seats untuk thetre style, 150 seats 

untuk class room style, 100 seats untuk U shape style dan 100 seats untuk restaurant 

style, dapat digunakan untuk berbagai keperluan acara rapat, arisan atau 

seminar. Harga tampaknya memadai dengan fasilitas penunjang ruangan. 

Disediakan juga menu coffe break, luch dan dinner dengan harga yang disesuaikan. 

 
4. Recreation 

Langenharjo pool dengan air hangat yang ada disetiap sore merupakan system 

kolam renang air hangat pertama kategori hotel berbintang 3 (tiga) di kota 

Surakarta dan sangat diminati pecinta renang. Kolam renang ini dibuka pagi 
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mulai pukul 06.00 sampai 10.00 WIB dan sore dibuka mulai 16.00 sampai 

20.00 WIB. Harga tiket tergolong masih bisa dijangkau. 

 
5. Public Area 

Penataan taman tampaknya baik dan menarik dengan berbagai macam dan jenis 

tanaman. Kebersihan secara umum sangat diperhatikan. Keserasian inilah 

yang dapat ditunjukkan dengan baik oleh Hotel Agas Internasional 

Surakarta. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perubahan paradigma baru dalam pengelolaan sebuah hotel adalah 

merubah visi ke arah pelayanan yang baik pada pelanggan. Persaingan antar 

Hotel dalam industri hotel nampaknya semakin meningkat, sehingga manajemen 

sebuah hotel harus di evaluasi kembali. Pengelolaan Hotel mestinya diikuti 

dengan penawaran pelayanan yang simpatik bagi para pengguna jasa hotel harus 

terus ditingkatkan. Juga tidak kalah penting adalah fasilitas, harga dan 

kemungkinan promosi dari pengelolaan hotel mendapat perhatian yang 

memadai. 

Keberhasilan sebuah bisnis perhotelan dalam meraih kepuasan pengguna 

jasanya pada tahap awal ditentukan antara lain oleh keunggulan produknya, oleh 

karena sebagian besar produknya berupa jasa maka keberhasilan itu hanya dapat 
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dipertahankan dan dikembangkan oleh sikap manusianya yang disebut sikap 

melaksanakan Service Excellence (pelayanan unggul) kepada para pelanggan di 

Hotel tersebut. Telah terbukti di negara-negara maju bahwa untuk memuaskan 

para pelanggan dapat dilakukan melalui Service Excellence. Service Excellence 

yaitu bagaimana cara para karyawan atau sumberdaya manusia pada institusi 

tersebut melayani para pelanggan sehingga mereka mempunyai kesan yang 

positif terhadap institusi tersebut (Fandy, 1996:146).  Service Excellence identik 

dengan sikap baik atau behavior dalam memandu layanan. Akibatnya para 

pelanggan akan merasa puas dan terus menggunakan jasa hotel tersebut, tetapi 

yang lebih penting lagi yaitu penyampaian dari mulut ke mulut mengenai Service 

Excellence suatu bisnis hotel atau institusi itu dan sebagai akibatnya volume jasa 

layanan atau usaha lembaga tersebut akan meningkat. 

Tuntutan para pelanggan jasa hotel yang terus meningkat ini menciptakan 

suatu kondisi dimana produk jasa dan fasilitas yang ditawarkan kepada pengguna 

jasa dituntut untuk menjadi yang terbaik. Karena dengan demikian keluhan 

pengguna jasa dapat dieliminir. Sebagai contoh dapat dilihat pada fasilitas hotel 

disamping peningkatan fasilitas penunjang. Fasilitas ini dapat dijadikan 

keunggulan suatu hotel terhadap hotel lain. 

Dengan adanya fenomena semacam ini, maka peningkatan pelayanan 

tidak lagi akan bertumpu pada produk dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu 

hotel, melainkan terletak pada pelayanan (service) yang diberikan. Dengan 

adanya perkembangan tingkat kritis dalam memilih hotel yang semakin baik 

akan membuat pengguna jasa menjadi lebih kritis dan makin pintar memban-

dingkan pelayanan suatu hotel dengan hotel lainnya dan berpikir jangka panjang 
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dalam menggunakan jasa hotel. Demikian juga dengan Harga dan lokasi Hotel, 

ini juga merupakan indikator. Harga yang bersaing dan lokasi yang strategis 

tampaknya sebagai alternatif pemilihan para pengguna jasa hotel sebagai tempat 

persinggahannya.. Pentingnya faktor pelayanan memang sudah tidak dapat 

ditawar lagi oleh industri hotel, karena pelayanan kepada para pengguna menjadi 

dasar dari bisnis ini dimana merupakan bisnis pelayanan (service). Faktor-faktor 

seperti tersedianya fasilitas yang baik dan canggih sebenarnya hanyalah 

merupakan features yang akan meningkatkan kepuasan pada pengguna jasa.    

Atas dasar latar belakang tersebut maka penelitian tentang pengaruhnya 

indikator atau atribut atribut yang relevan bagi frekuensi hunian pada sebuah 

hotel maka, penulis melakukan penelitian dengan judul : Analisis Harga , 

Fasilitas, Pelayanan dan Lokasi terhadap Frekuensi Hunian Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta. 

 

B.  Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah  

1.     Pembatasan Masalah 

Dari permasalahan di atas, penulis akan memberikan batasan masalah 

dengan tujuan agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas.  

Adapun batasan permasalahan tersebut adalah :  

a.   Responden yang diteliti adalah responden yang pernah menginap   

pada Hotel Agas Internasional Surakarta.  

 b. Atribut-atribut hotel yang digunakan adalah : Harga , Fasilitas, 

Pelayanan dan Lokasi.  
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2.    Perumusan Masalah  

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan 

menjadi obyek penelitian, yaitu :  

a. Apakah terdapat pengaruh antara Harga , Fasilitas, Pelayanan dan 

Lokasi terhadap Tingkat Frekuensi Hunian pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta, baik secara parsial maupun serempak ? 

b.  Atribut-atribut apakah yang paling dominan berpengaruh signifikan 

terhadap Frekuensi Hunian pada Hotel Agas Internasional Surakarta ?  

 C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui Pengaruh Harga , Fasilitas, Pelayanan dan Lokasi 

terhadap Frekuensi Hunian baik secara parsial maupun bersama-sama pada 

Hotel Agas Internasional Surakarta.. 

2. Untuk mengetahui atribut yang paling dominan berpengaruh secara 

signifikan terhadap Frekuensi Hunian pada Hotel Agas Internasional 

Surakarta.. 

 

D.  Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah :  

1. Merupakan sumber informasi bagi para pengguna jasa, berkaitan dengan 

adanya Service Excellence dari Hotel Agas Internasional Surakarta.. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi Hotel Agas Internasional Surakarta.dan pihak terkait dalam upaya 

menyempurnakan pelayanannya kepada pengguna jasa. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan 

kepada peneliti selanjutnya guna pengembangan lebih lanjut. 

4.  Dapat menambah khasanah bacaan yang berhubungan dengan bidang 

pemasaran khususnya kepuasan pelanggan. 

 
 
 

 

 

E.   Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

. Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan :  

Dalam penelitian ini sebagai variabel variabel yang berpengaruh terhadap 

tingkat frekuensi hunian adalah harga, fasilitas, pelayanan dan lokasi hotel 

sebagai variabel independen. Kecenderungan minat untuk menghuni hotel  

FREKUENSI HUNIAN 
(  Y  ) 

HARGA 
( X1) 

FASILITAS 
( X2) 

PELAYANAN 
(X3) 

LOKASI 
(X4) 
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sebagai variabel dependen sangat tergantung dari pada atribut tersebut. Jadi 

keinginan untuk memilih dan menghuni hotel tersebut tergantung seberapa jauh 

mereka menilai atribut atribut tersebut. 

Didalam perilaku konsumen, sebuah keputusan untuk membeli dan memilih 

suatu produk/ jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya adalah apabila atribut 

atribut dari suatu produk memenuhi kriteria nilai ( Value ), Biaya ( cost) dan 

kepuasan (Satisfaction ), dimana ketiga unsur ini merupakan inti dari konsep 

pemasaran. Nilai adalah merupakan sesuatu yang dapat memberikan arti dalam 

kehidupan konsumen. Jadi seberapa jauh suatu produk/jasa dapat memberikan 

arti. Biaya, dalam hal ini seberapa jauh konsumen terkena biaya atas penerimaan 

produk/jasa tersebut, biaya ini meliputi, biaya pikiran, tenaga maupun harga. 

Kepuasan, merupakan seberapa jauh produk/jasa tersebut memberikan kepuasan 

kepada konsumen. Dalam penelitian ini, Nilai, biaya dan Kepuasan diuraikan 

sebagai atribut atribut yang dapat mempengaruhi frekuensi hunian tersebut 

adalah, harga, fasilitas, pelayanan dan lokasi hotel. 

 

F.  Hipotesis 

Dari permasalahan yang ada, penulis mengajukan beberapa hipotesa 

sebagai tuntutan sementara mencari jawaban sebenarnya. Adapun hipotesa 

tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Terdapat pengaruh kondisi Harga , Fasilitas, Pelayanan dan Lokasi 

berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Frekuensi Hunian pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta.baik secara parsial maupan serempak. 
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2. Atribut Lokasi mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat 

Frekuensi Hunian pada Hotel Agas Internasional Surakarta. 

 

G.  Definisi Operasional Variabel 

Dalam rangka menghindari luasnya tinjauan atas variabel-variabel penelitian 

yang saling berhubungan, maka perlu diberikan batasan operasional atas 

variabel-variabel yang akan digunakan lebih lanjut. 

1.     Variabel Tidak Bebas (Dependent Variable) 

  Dalam penelitian ini yang dimaksud variabel tidak bebas adalah variabel 

tingkat Frekuensi Hunian pada Hotel Agas Internasional Surakarta. (Y) 

yang akan diukur secara individual terhadap semua sampel yaitu 

banyaknya menginap responden di. Hotel Agas Internasional Surakarta. 

Tingkat Frekuensi Hunian ini diukur dengan frekuensi menginap respoden 

yaitu : 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan lebih dari 5 kali.  

   

2.    Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas  terdiri atas variabel-variabel yang tersusun dari atribut 

atribut sebagai berikut : 

a. Harga ( X1), yaitu besarnya tarip kamar per hari yang harus dibayar oleh 

pengguna atau pelanggan Hotel 

b. Fasilitas ( X2), yaitu Fasilitas yang tersedia yang dapat memuaskan para 

pengguna jasa Hotel seperti Food and Beverage, parkir, ruang tunggu, 

kondisi kamar, restoran, swimingpool, fitness, fasilitas members dan 

lain lain. Fasilitas ini diukur dari : 
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- Untuk Food and Beverage : Kelengkapan, variasi menu, sajian. 

- Untuk Parkir : Luas , keamanan. 

- Untuk ruang tunggu : Kenyamanan, artistik. 

- Untuk kondisi kamar: Kenyamanan, perabot, kebersihan. 

- Untuk restoran : Variasi menu, kelezatan, kenyamanan, harga menu. 

- Untuk Swimmingpool : Luas, kebersihan, keamanan. 

- Untuk Fitness: Kelengkapan alat, keamanan. 

- Untuk fasilitas anggota : variasi fasilitas, pelayanan.  

c. Pelayanan (X3), yaitu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

selama pelanggan menginap dihotel misalnya pelayanan pada front 

office, pelayanan pada kamar, pelayanan saat bersantai dan lain lain. 

Variabel ini diukur dari : kemampuan personal dalam melayani, variasi 

pelayanan, kualitas pelayanan. 

d.  Lokasi( X4), yaitu image pelanggan terhadap tempat atau lokasi hotel 

dimana berdasar kebutuhan pelanggan. Pada penelitian ini untuk lokasi 

diukur dengan: Letak, jarak, artinya letak dengan fasilitas umum, letak 

yang strategis dengan tujuan responden, Letak yang dapat dijangkau 

dengan mudah. 

 

H.   Metodologi Penelitian 

1.   Tempat Penelitian  

Penelitian  dilakukan di  Hotel Agas Internasional Surakarta.. 

 
2.    Populasi dan sampel 
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Populasi adalah seluruh obyek yang diselidiki. Populasi ini dibatasi sebagai 

sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat 

yang sama. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlah 

lebih sedikit dari jumlah populasinya). Dalam penelitian ini, penulis 

mengambil sampel sebanyak 100 orang responden dan kuesioner dibagikan 

kepada responden di. Hotel Agas Internasional Surakarta. Metode 

pengambilan sampel yang ada digunakan adalah Random Sampling yaitu 

dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel 

dilakukan dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel representatif atau 

mewakili (Supranto, 1981:48-68). 

 

 

3.  Metode Pengambilan Data  

a.   Data Primer 

(1).  Kuesioner 

   Pengambilan data diperoleh dengan membuat daftar pertanyaan 

yang  akan dibagikan kepada responden  

(2).  Wawancara 

       Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan 

Responden. 

b.  Data Sekunder 

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan 

dengan obyek yang akan diteliti. 
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4   Instrumen dan Metode Pengukuran Data 

Penelitian ini dengan penyebaran kuesioner dan data yang diperoleh 

dianalisis dengan skala Likert dengan lima kategori penilaian yang masing-

masing kategori dikualifikasikan dengan memberi bobot dari kemungkinan 

jwaban responden adalah sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju                              5 

b. Setuju                                         4 

c. Tidak Komentar           3 

d. Kurang Setuju           2 

e. Sangat tidak Setuju                    1 

 
 

5. Analisis Data 

a. Pengujian Validitas dan Reliabilitas (Uji Kuesioner) 

 Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu test 

melakukan fungsi ukurannya terhadap suatu gejala. Sedangkan yang 

dimaksud dengan reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana hasil pengukuran beberapa kali terhadap gejala yang sama, 

dengan alat ukur yang sama. 

  Adapun rumus yang digunakan untuk menguji tingkat validitas dan 

reliabilitas adalah : 

1) Validitas 
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 Untuk menguji validitas yaitu dengan menggunakan teknik  

korelasi "Product Moment"  yang  rumusnya sebagai berikut : 

 
})X(XN}{)X(XN{

XXXXN
r

2
1

22
2

2
1212

21

12
å-åå-å

å-å
=  

r21 : Koefisien korelasi antara faktor lingkungan kerja 

organisasi dengan Nilai Total lingkungan kerja organisasi. 

X2 : Nilai  total variabel 

X1 : Nilai  faktor dari variabel 

N : Jumlah sampel 

Taraf nyata (a): 5% 

 Apabila nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan lebih besar 

dari nilai r tabel, maka berarti ada korelasi yang nyata antara kedua 

variabel tersebut sehingga dapat dikatakan alat pengukuran yang 

digunakan tersebut valid  untuk mengukur kuesioner variabel. 

Tetapi apabila nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan lebih 

kecil dari r tabel, maka alat pengukuran tersebut tidak valid untuk 

mengukur kuesioner variabel. 

2) Reliabilitas 

  Reliabilitas adalah merupakan tingkat keandalan 

(konsistensi) dari daftar pertanyaan yang akan disebar kepada 

responden. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas dari kuestioner 

yaitu dengan menggunakan teknik belah dua dengan mengelom-

pokkan menjadi dua item, yaitu kelompok item yang bernomor 
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genap dan kelompok item yang bernomor ganjil. Selanjutnya dicari 

koefisien korelasi antara kelompok item tersebut dengan menggu-

nakan teknik korelasi produk moment. Setelah itu dimasukkan 

rumus korelasi Spearman Brown.  (Drs. Saifudin Azwar, MA, 

1997,29) : 

 Rumus korelasi "Spearman Brown" 

 
tt

tt
tot r1

)r(2
r

+
=  

 dimana : 

 rtot : angka reliabilitas keseluruhan item 

 rtt : angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua 

 Taraf nyata (a): 5% 

 Apabila rxx lebih besar dari r tabel, maka berarti kuestioner sebagai 

alat pengukur variabel sudah memenuhi reliabilitas. 

  b.  Analisis Deskriptif 

Dipakai untuk menghitung secara prosentase dari nilai yang di dapat 

dari jawaban dalam daftar pertanyaan yang diajukan pada responden 

dengan proses numerialisasi atau kualifikasi. 

c.    Analisis Regresi Linear Berganda 

Dalam analisa ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

Independen terhadap variabel dependennya, maka dilakukan uji 

hipotesis. Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

          Y = b0+b1X1+b2X2 +b3X3+b4X4 + e 
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 Keterangan : 

 Y  = Frekuensi Hunian. 

 X1 = Harga 

 X2 = Fasilitas 

 X3 =  Pelayanan 

 X4 = Lokasi 

 b1,2,3,4 =  Koefiesien regresi atribut X1, X2, X3, X4 

 b0 = Konstanta 

 e = residual 

Sedangkan untuk menunjukkan signifikansi dari determinan-determinan 

yang mempengaruhi variabel dependen, digunakan : 

1)    Pengujian secara individual (uji t atau t test ) 

Uji ini mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

Adapun langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho : bi = 0 berarti variabel variabel independen  tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Ha : bi ¹ 0 berarti variabel variabel independen berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. 

b) Menentukan level of signifikan (a ) 

c) Menghitung harga t dengan rumus : 
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 t = 
)(SE i

i
b
b

 

bi  =  Koefisien regresi variabel independen i 

       SE (bi)  =     Standard Error Variabel Independen i 

d) Menentukan t tabel dengan df (n-k) dan a = 0,05 

e) Kesimpulan 

 Jika nilai t hitung > t tabel Ho ditolak dan Ha diterima yang 

berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel Independen dengan variabel dependen secara 

individu. Sebaliknya, jika t hitung < t tabel maka Ho diterima 

dan Ha ditolak berarti  tidak terdapat hubungan/pengaruh yang 

signifikan. 

 

 

2) Pengujian secara serempak (F test) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. 

 Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut : 

a) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho : bi = 0 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen secara serempak dengan 

variabel dependen. 
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Ha : bi ¹ 0 berarti ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen  secara serempak dengan 

variabel dependen. 

b) Menentukan level of signifikan (a ) 

c) Menentukan kriteria pengujian 

- apabila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

- apabila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 

 

d) Menghitung nilai F 

 
)kn/()R1(

)1k/(R
F

2

2

n
--

-
=  

 dimana 

 R2  =  Koefisien determinasi 

 K = Jumlah variabel Independen yang digunakan 

 n = jumlah data 

e) Kesimpulan 
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 Jika F hitung > F tabel maka dapat dikatakan bahwa pengaruh 

yang signifikan antara variabel Independen secara bersama-

sama dengan variabel dependen. Sebaliknya, jika F hitung < F 

tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM  

HOTEL AGAS INTERNATIONAL SURAKARTA 

 

A.  Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

Selama 5 ( lima ) tahun sejak berdirinya tanggal 20 Januari 1997 sampai saat ini, 

Hotel Agas International Surakarta dengan segala upaya yang telah dilakukan 

ikut dalam memberikan pelayanan pada sektor Pariwisata di kota Surakarta. 

Walaupun kenyataannya pada sektor ini, dihadapkan pada tantangan persaingan 

yang sangat ketat, namun perkembangan hotel ini dari tahun ke tahun 

mengalami kemajuan yang menggembirakan. 

Hotel Agas International yang merupakan hotel berbintang 3 ( tiga ) 

mempunyai lokasi yang strategis karena mudah dijangkau dan terletak pada 

pusat kota yang dekat dengan pusat pusat kegiatan di surakarta. Perluasan hotel 

dengan menambah kwantitas dengan 21 kamar dan dilakukannya relayout 

public area merupakan antisipasi karena perkembangan yang menggembirakan. 

Tamu asing maupun domistik dalam kurun waktu tampak mengalami kenaikan. 

Adapun statistik hunian dari tamu  adalah sebagai berikut  : 
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Tabel 3.1  Guest Statistic by Residance Tahun 2000 
 

 
NO 

 
COUNTRY RNS PAX % TASE 

AMERICA    
1.  USA 12 17 0,16 

1 

2.  Chili 2 3 0,03 
EUROPE    
1.  Belgium 1 2 0,02 
2.  Denmark 2 3 0,03 
3.  Egypt 1 1 0,01 
4.  Germany 7 9 0,08 
5. Italy 16 24 0,22 
6.   Maroko 1 1 0,01 
7.   Netherland 27 47 0,43 
8.   Spain 6 12 0,11 
9.   Switzerland 21 38 0,35 
10.  United King Doom 8 12 0,11 

2 

11.  Yordania 2 2 0,02 
ASIA    
1.   Bangladesh 1 1 0,01 
2.   China 2 2 0,02 
3.   Hongkong 4 8 0,07 
4.   India 22 23 0,21 
5.   Japan 31 32 0,29 
6.   Korea 27 28 0,26 
7.   Malaysia 11 18 0,17 
8.   Philipine 1 1 0,01 
9.   Singapore  14 21 0,19 
10.  Taiwan.  1 1 0,01 
11.  Turkey 1 1 0,01 
12.  Thailand 6 9 0,08 

3 

13.   United Arabi  Emirate 8 11 0,10 
AUSTRALIA    
1.  Australia 18 26 0,24 

4 

2.  New Zaeland 4 6 0,06 
5 AFRICA 1 2 0,02 
6 TOTAL FOREIGN GUEST 258 361 3,32 
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7 INDONESIA 6.296 10.500 96,68 
8 TOTAL 6.554 10.861 100 

Sumber : Hotel Agas International Solo 
 
 

Tabel 3.2  Guest Statistic by Residance Tahun 2001 
 

 
NO 

 
COUNTRY RNS PAX % TASE 

AMERICA    
1.  USA 12 19 0,16 

1 

2. Canada 
3. Chili 

1 
2 

1 
2 

0,01 

EUROPE   0,02 
1. Austria 
2. Belgium 

2 
4 

4 
6 

0,03 
0,05 

2.  France 17 31 0,26 
3. Germany 22 25 0,21 
4.  Greece 1 2 0,02 
5. Italy 6 8 0,07 
6. Netherland 25 40 0,34 
7. Spain 1 1 0,01 
8.   - - -  
9.   Switzerland 6 12 0,10 
10.  United King Doom 4 5 0,04 

2 

11.  Yordania - - - 
ASIA    
1.   Bangladesh - - - 
2.   China 2 2 0,02 
3.   Hongkong 2 2 0,02 
3. India 
4. Iran 

35 
4 

38 0,32 
0,04 

5.   Japan 27 5 0,24 
6.   Korea 19 29 0,16 
7.   Malaysia 20 19 0,24 
8.   Philipine - 29 0,18 
9.   Singapore  13 21 0,03 
10.  Taiwan.  3 3 0,04 
11.  Turkey - - - 
12.  Thailand 5 5 0,04 

3 

13.   United Arabi  Emirate 7 12 0,10 
AUSTRALIA    
1.  Australia 7 7 0,06 

4 

2.  New Zaeland 3 4 0,03 
5 AFRICA - - - 
6 TOTAL FOREIGN GUEST 250 332 2,80 
7 INDONESIA 6.874 11.505 97,20 
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8 TOTAL 7.124 11.837 100 
Sumber : Hotel Agas International Solo 
 
 

Dari tabel diatas perkembangan tingkat hunian untuk tamu tamu domestik 

maupun luar negri dari berbagai variasi asal negara mengalami peningkatan serta  

 

Visi  

Sebagai visi dari hotel Agas International Surakarta dalam menghadapi 
tantangan pada industri ini adalah : 

1. Didalam pelaksanaan renovasi dan perluasan hotel yang sedang berjalan, 

maka diperlukan suatu koordinasi dan kesamaan pemikiran terhadap 

pengembangan hotel secara menyeluruh maupun secara bertahap. 

2. Menjadikan Hotel Agas International sebagai berbintang 4 ( empat ) atau 

minimal bintang 3 ( plus ) dengan standard kualitas internasional. 

 
 
Misi 
 

1. Membangun image ( citra ) Hotel melalui peningkatan kualitas products dan 

sevice sesuai standard hotel bintang 3 ( tiga ) plus atau peningkatan menjadi 

bintang 4 ( empat ). 

2. Melalui marketing dan Sales effort memperbaiki signage diluar dan didalam 

hotel. 

3. Sebagai bagian dari citra dari pemilik dan holding company. 
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Fasilitas 
 

1.    Kamar 

Sejak beroperasi pertama kali, Hotel Agas International menggunakan 
45 kamar, kemudian menginjak usia ke 5 dan dalam menghadapi 
tantangan dari pesaing serta analisa pengembangan hotel di tahun 
2003, maka Hotel Agas Internasional Surakarta menambah kamar 

sejumlah 21 kamar dan diharapkan pada awal nopember 2002 dapat 
segera dioperasionalkan khususnya pada awal menghadapi akhir tahun 

sehingga kamar yang dapat disediakan semakin banyak menjadi 66 
kamar. 

Disamping penambahan kamar tentunya juga akan ada perubahan untuk 

menambah kelebihan penampilan dan fasilitas yang ada saat ini, sehingga 

jenis kamar mengalami perubahan menjadi : 

a. 42 kamar Moderate. 

b. 18 kamar Superior. 

c. 3 kamar Delux 

d. 2 kamar Junior Suite 

e. 1 kamar Suite 

Beberapa fasilitas yang sangat mendukung tentang penyediaan kamar 

misalnya, kebersihan yang terjaga rutin, design furniture, warna kamar dan 

lain lain. Semua kamar dilengkapi fasilitas telepone SLI, TV dengan 15 

saluran pilihan ( parabola ), minibar, air condisionar, kamar mandi dengan 

bath up 

 

2.   Food and Beverage 
 

a.   Sekar Arum Coffe shop 
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Dengan kapasitas 38 seats, lokasi strategis, tampak langsung dari luar 

serta dekat dengan lobby area. Setiap hari menyediakan buffet 

breakfast, menu lunch serta dinner dan buka sampai 24 jam. Hal hal 

yang menunjang pada food and beverage, adalah menu coffe yang 

cukup bervariasi dan disajikan dalam kemasan yang menarik, tempat 

akses dekat dengan lobby dan tampak dari luar, suasana  dan dekorasi 

tempat yang menarik dan nyaman mengundang tamu berkeinginan 

untuk datang ke coffe shop.  

b. Melati Pub 

Melati pub dengan kapasitas 20 seats di lokasi yang cukup ideal dekat 

coffe shop dan lobby area.  Melati pub dibuka sdetiap hari 24 jam 

dengan diiringi musik electone setiap malamnya. Disini, menu yang 

disajikan cukup bervariasi dengan sajian yang menarik dengan 

kemampuan pelayanan yang memadai. Biasanya tempat ini digunakan 

juga dalam acara acara khusus. 

c. Room Service 

Layanan selama 24 jam sehari dilakukan dengan konsistensi kontrol 

clear up dikamar secara rutine. Pembedaan menu juga dilakukan dari 

outlet lain. Pelayanan dan product knowledge cukup memadai dan perlu 

ditingkatkan terutama penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi 

dalam pelayanan. 

d.    Mini Bar 
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Disediakan disetiap kamar sebagai pendukung penjualan food and 

beverage. Peningkatan kontrol baik items maupun kualitas pelayanan 

tampak memadai, apalagi bila ada tamu rombongan. 

e.    Poolside Bar 

Poolside Bar ini selain penunjang pendapatan di food and beverage juga 

membantu menarik tamu kamar agar datang ke langenharjo pool karena 

merupakan fasilitas yang disediakan untuk tamu kamar. 

 
3.    Fasilitas Ruang Rapat 

 
a.    Mayangsari Room 

Sebagai fasilitas ruang rapat Mayangsari Room, terletak dilantai dasar dekat 

dengan lobby area, mempunyai kapasitas 100 seats untuk thetre style, 

50 seats untuk class room style, 40 seats untuk U shape style dan 40 

seats untuk restaurant style, dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

acara rapat, arisan atau seminar. Harga tampaknya memadai dengan 

fasilitas penunjang ruangan. Disediakan juga menu coffe break, lunch 

dan dinner dengan harga yang disesuaikan. 

b.    Turisari Room 

terletak dilantai V, mempunyai kapasitas 100 seats untuk thetre style, 150 

seats untuk class room style, 100 seats untuk U shape style dan 100 

seats untuk restaurant style, dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

acara rapat, arisan atau seminar. Harga tampaknya memadai dengan 

fasilitas penunjang ruangan. Disediakan juga menu coffe break, lunch 

dan dinner dengan harga yang disesuaikan. 
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4.    Recreation 

Langenharjo pool dengan air hangat yang ada disetiap sore merupakan system 

kolam renang air hangat pertama kategori hotel berbintang 3 ( tiga ) di kota 

Surakarta dan sangat diminati pecinta renang. Kolam renang ini dibuka pagi 

mulai pukul 06.00 sampai 10.00 WIB dan sore dibuka mulai 16.00 sampai 

20.00 WIB. Harga tiket tergolong masih bisa dijangkau. 

5.    Public Area 

Penataan taman tampaknya baik dan menarik dengan berbagai 

macam dan jenis tanaman. Kebersihan secara umum sangat diperhatikan.  

Keserasian inilah yang dapat ditunjukkan dengan baik oleh Hotel Agas 

International Surakarta. 

 
 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini diuraikan tentang Analisis pengaruh Harga, fasilitas, 

Pelayanan dan lokasi terhadap frekuensi Hunian Pada Hotel Agas Internasional 

Surakarta. , dimana dibahas dalam beberapa tahap analisis yang dapat 

memberikan gambaran empiris berdasarkan data data yang diperoleh dari 

responden untuk menguji tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh yang signifikan antara Harga, fasilitas, Pelayanan dan lokasi 

terhadap frekuensi Hunian Pada Hotel Agas Internasional Surakarta. : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

29 

29 

1. Analisis statistik deskriptif, yang merupakan tanggapan responden terhadap 

variabel – variabel yang ada yaitu variabel Independen : Harga, fasilitas, 

Pelayanan dan lokasi terhadap frekuensi Hunian sebagai variabel dependen, 

dimana pada analisis statistik deskriptif digunakan tabel Prosentase,  

2. Pengujian hipotesis, dimana untuk mengetahui pengaruh Harga, fasilitas, 

Pelayanan dan lokasi terhadap frekuensi Hunian secara individual ( partial ) 

maupun bersama –sama, pada pengujian ini digunakan analisis regresi linear 

berganda, dimana dilakukan dengan uji t, uji F dan Uji Kesesuaian Model. 

Disamping itu juga dilakukan interpretasi terhadap nilai koefisien regresi 

dari masing masing variabel independennya yaitu Harga, fasilitas, Pelayanan 

dan lokasi. 

  

 

1.  Uji Tingkat Validitas 

 Pada penelitian ini,. teknik yang digunakan untuk uji validitas adalah 

Teknik Korelasi "product Moment". Data yang digunakan sebanyak 100 

responden dengan bantuan paket program analisis SPSS. Adapun hasil uji 

validistas diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Hasil Test Validitas Item Pertanyaan untuk variabel Harga  

Nomor Item rxy Critical Value 
2-Tail; 0,05 

Kesimpulan 

1 0,7369 0,195 Valid 

2 0,7366 0,195 Valid 

3 0,8055 0,195 Valid 
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Sumber : Uji validitas dengan SPSS 

 
Dari tabel diatas, dapat ditunjukkan bahwa item item pertanyaan 

untuk variabel Harga dapat dinyatakan valid, karena item item  

pertanyaan tersebut mempunyai nilai rxy yang lebih besar dari nilai kritis 

0,195 

   

Tabel 4.2. Hasil Test Validitas Item Pertanyaan Untuk variabel Fasilitas 

Nomor Item rxy Critical Value 
2-Tail; 0,05 

Kesimpulan 

4 0.7013 0,195 Valid 

5 0,4636 0,195 Valid 

6 0,7674 0,195 Valid 

7 0,7179 0,195 Valid 

8 0,6678 0,195 Valid 

  Sumber : Uji validitas dengan SPSS 

Dari tabel diatas, dapat ditunjukkan bahwa item item pertanyaan 

untuk variabel Fasilitas dapat dinyatakan valid, karena item item  

pertanyaan tersebut mempunyai nilai rxy yang lebih besar dari nilai kritis 

0,195. 

  Tabel 4.3.  Hasil Test Validitas Item Pertanyaan untuk variabel 
Pelayanan 

 

Nomor Item rxy Critical Value 
2-Tail; 0,05 

Kesimpulan 

9 0,8586 0,195 Valid 

10 0,8468 0,195 Valid 
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Dari tabel diatas, dapat ditunjukkan bahwa item item pertanyaan 

untuk Variabel pelayanan dapat dinyatakan valid, karena item item  

pertanyaan tersebut mempunyai nilai rxy yang lebih besar dari nilai kritis 

0,195. 

        Tabel 4.4. Hasil Test Validitas Item Pertanyaan variabel Lokasi 
  

Nomor Item rxy Critical Value 
2-Tail; 0,05 

Kesimpulan 

11 0,8443 0,195 Valid 

12 0,8479 0,195 Valid 

        Sumber : Uji validitas dengan SPSS 

 

 Dari tabel diatas, dapat ditunjukkan bahwa item item 

pertanyaan variabel lokasi dapat dinyatakan valid, karena item-item  

pertanyaan tersebut mempunyai nilai rxy yang lebih besar dari nilai kritis 

0,195 

2. Pengujian Tingkat Reliabilitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengukur dapat 

diandalkan atau konsisten bila dihadapkan pada kondisi yang berbeda. 

Berikut ini hasil Reliabilitas dari alat ukur yang akan digunakan dalam 

kuestioner dihasilkan nilai sebagai berikut : 

                     Tabel 4.5     Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel Alpha Nilai kritis Kesimpulan 

Harga (X1) 

fasilitas( X2) 

0,6290 

0,6863 

0,195 

0,195 

Reliabel 

Reliabel 
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Pelayanan (X3) 

Lokasi (X4) 

0,6322 

0,6030 

0,195 

0,195 

Reliabel 

Reliabel 

                     Sumber : Uji reliabilitas dengan SPSS 

Dari hasil uji Reliabilitas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua 

pertanyaan baik variabel independen dan dependen dalam kuesioner 

adalah reliabel hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien reliabilitasnya 

lebih besar dari critical value yang besarnya 0,195 dan lebih mendekati 

nilai 1. 

 

A.  Deskripsi Data 

  Pada Deskripsi Data ini, dibahas seberapa jauh tanggapan responden 

terhadap pernyataan pernyataan dari kuestioner yang disebarkan kepada 100 

Responden yang pernah menginap di Pada Hotel Agas Internasional Surakarta 

mengenai :Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi dengan kriteria Sangat setuju, 

Setuju, Tidak Komentar, Tidak setuju dan Sangat Tidak setuju, maka jawaban 

yang dihasilkan adalah : 

1.   Untuk variabel Harga. 

Pada variabel ini terdapat 3 item pertanyaan yang menekankan pada 

harga yang terjangkau, harga bersaing dan harga sesuai dengan kondisi hotel.  

Dari hasil kuesioner didapatkan sebagai berikut : 

 

Tabel 4.6. Tanggapan RespondenTerhadap variabel Harga 

Pertanyaan no 1 Pertanyaan no 2 Pertanyaan no 3 
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Keterangan Jumlah % Keterangan Jumlah % Keterangan Jumlah % 

Sangat Setuju 
2 2 

Sangat Setuju 
2 2 

Sangat 
Setuju 

2 2 

Setuju 
13 13 

Setuju 
13 13 

Setuju 
13 13 

Tidak 
Komentar 

65 65 
Tidak 
Komentar 

63 63 
Tidak 
Komentar 

63 63 

Tidak setuju 
20 20 

Tidak setuju 
22 22 

Tidak setuju 
22 22 

Sangat tidak 
setuju 

0 0 
Sangat tidak 
setuju 

0 0 
Sangat tidak 
setuju 

0 0 

Jumlah 100 100 Jumlah 100 100 Jumlah 100 100 

Sumber: Data diolah dari pertanyaan no 1 , no 2., dan no 3 

 

Dari data-data di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan terhadap 

Harga dimana terjangkau yang berpendapat sangat setuju 2 % dan setuju 13%, 

tidak komentar 65 % dan tidak setuju 20 %pada item pertanyaan 1, hal ini 

menggambarkan bahwa tanggapan responden terhadap harga yang dapat 

terjangkau dapat mendorong responden untuk menginap. Sedangkan untuk item 

pertanyaan 2 yang menggambarkan bahwa Harga cukup memadai dan bersaing, 

yang sangat setuju 2% dan yang setuju 13%, , tidak komentar 63 % dan tidak 

setuju 22%. Dan untuk item pertanyaan 3 yang menggambarkan bahwa Harga 

cukup sesuai dengan kondisi dan pelayanan, yang sangat setuju 2% dan yang 

setuju 13%, , tidak komentar 63 % dan tidak setuju 22%. 

Hal diatas memberikan tanggapan masalah harga direspon tidak begitu 

positip oleh para responden. Ini berarti frekuensi hunian tidak begitu merespon 

masalah harga. Harga nampaknya bukanlah masalah yang menjadikan konsumen 

menginap di Hotel Agas Internasional Surakarta. 
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2.    Untuk variabel Fasilitas 

Pada variabel ini ada 5 item pertanyaan sebagai berikut: 
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Dari data-data di atas dapat dijelaskan pada item pertanyaan 4 bahwa 

tanggapan terhadap variabel fasilitas untuk FB yang memadai yang berpendapat 

sangat setuju 10% dan setuju 65%, tidak komentar 20 %.yang tidak setuju 5 %, 

hal ini menggambarkan bahwa tanggapan responden terhadap kondisi tersebut 

berdampak pada keinginan menginap. Sedangkan untuk item pertanyaan 5 yang 

menggambarkan bahwa variabel Fasilitasyang berupa isi ruangan yang memadai 

yang berpendapat, yang sangat setuju 10% dan setuju 65%, tidak komentar 20 

%.yang tidak setuju 5 %, hal ini menggambarkan bahwa tanggapan responden 

terhadap kondisi tersebut berdampak pada keinginan menginap. Untuk item 

pertanyaan 6 yang menggambarkan bahwa fasilitas parkir yang memadai, yang 

berpendapat, yang sangat setuju 12% dan setuju 63%, tidak komentar 20 %.yang 

tidak setuju 5 %, Sedangkan untuk item pertanyaan 7 yang menggambarkan 
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bahwa variabel Fasilitasyang berupa Swimmingpool yang memadai yang 

berpendapat, yang sangat setuju 10% dan setuju 65%, tidak komentar 20 %.yang 

tidak setuju 5 %, hal ini menggambarkan bahwa tanggapan responden terhadap 

kondisi tersebut berdampak pada keinginan menginap. Sedangkan untuk item 

pertanyaan 8 yang menggambarkan bahwa fasilitas pub dan restourant, yang 

berpendapat, yang sangat setuju 12% dan setuju 63%, tidak komentar 20 %.yang 

tidak setuju 5 %,hal ini menggambarkan bahwa tanggapan responden terhadap 

kondisi tersebut berdampak pada keinginan menginap. 

 Hal diatas memberikan tanggapan bahwa variabel fasilitas direspon 

positip oleh para responden. Ini berarti frekuensi hunian cukup merespon 

masalah Fasilitas. Fasilitas nampaknya yang menjadikan konsumen menginap di 

Hotel Agas Internasional Surakarta. 

 

3.   Untuk variabel pelayanan 

Tabel 4.8. Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan  

Pertanyaan no 9 Pertanyaan no 10 

Keterangan Jumlah % Keterangan Jumlah % 

Sangat Setuju 
20 20 

Sangat Setuju 
20 20 

Setuju 
60 60 

Setuju 
60 60 

Tidak 
Komentar 

10 10 
Tidak 

Komentar 

10 10 

Tidak setuju 
10 10 

Tidak setuju 
10 10 

Sangat tidak 
setuju 

0 0 
Sangat tidak 

setuju 

0 0 

Jumlah 100 100 Jumlah 100 100 

Sumber : Data diolah dari pertanyaan no 9 dan 10 
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Dari data-data di atas dapat dijelaskan pada item pertanyaan 9 bahwa 

tanggapan terhadap Faktor Pelayanan dari personal yang melaksanakan kegiatan 

pelayanan cukup memadai yang berpendapat sangat setuju 20% dan setuju 60%, 

tidak komentar 10 %, tidak setuju 10 %, hal ini menggambarkan bahwa 

tanggapan responden terhadap kondisi tersebut berdampak pada keinginan 

menginap responden. Sedangkan untuk item pertanyaan 10 yang 

menggambarkan bahwa tanggapan terhadap Faktor Pelayanan dari variasi atau 

jenis pelayanan yang memadai, sangat setuju 20% dan setuju 60%, tidak 

komentar 10 %, tidak setuju 10 %.  

Hal diatas memberikan tanggapan bahwa faktor pelayanan direspon 

positip. Ini berarti frekuensi hunian cukup merespon masalah Fasilitas. Fasilitas 

nampaknya yang menjadikan konsumen menginap di Hotel Agas Internasional 

Surakarta. 

  

4.   Untuk variabel Lokasi 

Tabel 4.9. Tanggapan RespondenTerhadap Lokasi  

Pertanyaan no 11 Pertanyaan no 12 

Keterangan Jumlah % Keterangan Jumlah % 

Sangat Setuju 
25 25 

Sangat Setuju 
25 25 

Setuju 
65 65 

Setuju 
65 65 

Tidak 
Komentar 

5 5 
Tidak 

Komentar 

5 5 

Tidak setuju 
5 5 

Tidak setuju 
5 5 

Sangat tidak 
setuju 

0 0 
Sangat tidak 

setuju 

0 0 
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Jumlah 100 100 Jumlah 100 100 

Sumber : Data diolah dari pertanyaan no 11 dan 12 

Dari data-data di atas dapat dijelaskan pada item pertanyaan 8 bahwa 

tanggapan terhadap variabel lokasi yang dekat dengan fasilitas umum yang 

berpendapat sangat setuju 25% dan setuju 65%, tidak komentar 5 %, tidak setuju 

5 %, hal ini menggambarkan bahwa tanggapan responden terhadap kondisi 

tersebut berdampak pada keinginan menginap responden. . Sedangkan untuk 

item pertanyaan 9 yang menggambarkan bahwa tanggapan terhadap variabel 

lokasi yang dekat tempat yang dituju yang berpendapat sangat setuju 25% dan 

setuju 65%, tidak komentar 5 %, tidak setuju 5 %, hal ini menggambarkan 

bahwa tanggapan responden terhadap kondisi tersebut berdampak pada 

keinginan menginap responden..  

Hal diatas memberikan tanggapan bahwa lokasi sangat direspon 

positip. Hal diatas memberikan tanggapan bahwa faktor Lokasi direspon positip. 

Ini berarti frekuensi hunian cukup merespon masalah Lokasi. Faktor ini 

nampaknya yang menjadikan konsumen menginap di Hotel Agas Internasional 

Surakarta  

 

B. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Normalitas. 

Dalam menguji normalitas pada penelitian ini digunakan uji JB ( Jerque 

Berra) dilakukan dengan membandingkan Nilai X2 (chi-Square)tabel pada a 

= 0,05 dengan nilai JB. Jika nilai JB < nilai Chi Square, maka sebaran data 

dikatakan mendekati distribusi normal atau  normal. 
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 Pada hasil olah data untuk menguji Normalitas didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10. Uji Normalitas 
 

Variabel Nilai JB Chi Square Kesimpulan 

Harga 2,216 66,240 Normal 

Fasilitas 2,652 49,160 Normal 

Pelayanan 1,840 38,240 Normal 

Lokasi 2,664 77,840 Normal 

Sumber : hasil uji normalitas denganSPSS 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai JB lebih kecil dari nilai X2 ( Chi 

Square ), ini menunjukkan bahwa data mendekati Distribusi Normal. 

 

2.   Pengujian dengan Regresi 

Pada penelitian ini, dilakukan pengujian untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh :Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap 

frekuensi hunian di Pada Hotel Agas Internasional Surakarta, maka penulis 

menggunakan metode analisis data secara kuantitatif menggunakan Regresi 

Linier Berganda. Sebagai model persamaan regresi berganda adalah : 

Y  =  a + b1 X1+ b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e 
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Dimana selanjudnya persamaan disesuaikan dengan nama variabelnya 

menjadi : 

Frek   = a + b1 Harga + b2 Fasili + b3 Layan + b4 Lokasi + e 

Dimana, 

Frek = Frekuensi Hunian 

Harga  = Harga 

Fasili  = Fasilitas 

Layan  =  Pelayanan  

Lokasi  =  Lokasi 

a    = Konstanta 

b1, b2  b3, b2 =  Koefisien regresi untuk variabel Independen 

e         = Residu 

Sebagai hasil olah data untuk regresi dengan menggunakan Program 

SPSS 11 adalah sebagai berikut : 

 

 Tabel 4.11. Hasil Regresi. 
 
 

Variabel Nilai t 
Sig 

( Probabilitas ) 

Konstanta - 0,000 

Harga -0,536 0,059 

Fasilitas 2,441 0,007** 

Pelayanan 2,434 0,007** 

Lokasi 2,764 0,005** 
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        Tanda * Signifikan pada a=0,05 
 
 

Dari data yang dihasilkan dari SPSS 11, sebagai langkah langkah 

pengujian untuk mengetahui pengaruh pengaruh : Harga, Fasilitas, Pelayanan 

dan lokasi terhadap frekuensi hunian di Pada Hotel Agas Internasional Surakarta 

dilakukan pengujian pengujian diantaranya : uji t, Uji F dan uji R  Square 

sebagai berikut : 

 

a. Pengujian secara individual (uji t atau t test ) 

 Uji ini mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individual.  Pengujian ini dimulai dengan 

hipotesis nol (Ho) yaitu hipotesis yang menyatakan bahwa variabel 

Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Selanjutnya diikuti dengan hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa 

variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen.  

  Sebagai langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut : 

1). Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho : {b1 , b2 ,b3 , b4 } = 0 berarti tidak terdapat pengaruh :Harga, 

Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap 

frekuensi hunian di Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta secara individual. 

Ha : {b1 , b2 ,b3 , b4 } ¹ 0 berarti terdapat pengaruh pengaruh :Harga, 

Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap 
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frekuensi hunian di Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta secara individual.. 

2). Menentukan level of signifikan (a ) 

3). Menentukan hasil pengujian 

 Ho diterima apabila –t (a/2 ; n-1 ) £ t £ t (a/2 ; n-1-k ) 

 Ho ditolak apabila t > t (a/2 ; n-1 ) atau  t < -t (a/2 ; n-1-k ) 

4). Perhitungan nilai t 

 th = 
)(SE i

i
b
b

 

bi  =  Koefisien regresi variabel independen i 

SE (bi) = Standard Error Variabel Independen i 

5). Kesimpulan 

 Jika probabilitas nilai t atau nilai signifikansi < 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa berarti terdapat pengaruh masing masing variabel 

:Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap frekuensi hunian di 

Pada Hotel Agas Internasional Surakarta secara individual. Sebaliknya, 

jika Jika probabilitas nilai t atau nilai signifikansi > 0,05 maka tidak 

terdapat pengaruh pengaruh :Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi 

terhadap frekuensi hunian di Pada Hotel Agas Internasional Surakarta 

secara individual.. 

  

Dari tabel di atas dimana merupakan hasil olah data ternyata, 

dengan tingkat kepercayaan 5%, nilai probabilitas t untuk variabel 
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harga, adalah ; 0,059 yang lebih besar dari pada 0,05, atau nilai t hitung 

–0,536 yang lebih kecil dari t tabel 1,658. Berarti Ho diterima, dan 

menolak Ha oleh sebab itu b1 ¹ 0. Maka tidak terdapat pengaruh antara 

Harga terhadap frekuensi hunian di Pada Hotel Agas Internasional 

Surakarta secara individual. secara individual. 

 Dari tabel di atas juga, dengan tingkat kepercayaan 5%, nilai 

probabilitas t untuk variabel Fasilitas, adalah ; 0,007 yang lebih kecil 

dari pada 0,05, atau nilai t hitung 2,441 yang lebih besar dari t tabel 

1,658. Berarti Ho ditolak, dan menerima Ha oleh sebab itu b2 ¹ 0. Maka 

terdapat pengaruh antara Fasilitas terhadap frekuensi hunian di Pada 

Hotel Agas Internasional Surakarta secara individual. secara individual. 

 Selanjutnya, dengan tingkat kepercayaan 5%, nilai probabilitas 

t untuk variabel Pelayanan, adalah ; 0,007 yang lebih kecil dari pada 

0,05, atau nilai t hitung 2,434 yang lebih besar dari t tabel 1,658. Berarti 

Ho ditolak, dan menerima Ha oleh sebab itu b3 ¹ 0. Maka terdapat 

pengaruh antara fasilitas terhadap frekuensi hunian di Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta secara individual. secara individual. 

Dari tabel di atas juga, dengan tingkat kepercayaan 5%, nilai 

probabilitas t untuk variabel lokasi, adalah ; 0,005 yang lebih kecil dari 

pada 0,05, atau nilai t hitung 2,764 yang lebih besar dari t tabel 1,658. 

Berarti Ho ditolak, dan menerima Ha oleh sebab itu b4 ¹ 0. Maka 

terdapat pengaruh antara Harga terhadap frekuensi hunian di Pada Hotel 

Agas Internasional Surakarta secara individual.  
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b. Pengujian secara serempak (F test) 

 Uji ini mengetahui pengaruh variabel variabel :Harga, Fasilitas, 

Pelayanan dan lokasi terhadap frekuensi hunian di Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta secara serempak. Pengujian ini dimulai dengan 

hipotesis nol (Ho) yaitu hipotesis yang menyatakan bahwa variabel 

Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

secara serempak. Selanjutnya diikuti dengan hipotesis alternatif (Ha) yang 

menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen secara serempak. 

Pada pengujian ini, hasil print out untuk uji F adalah sebagai berikut : 

Tabel  4.12 Nilai F 

 
Nilai F Sig 

( Probabilitas ) 
36,603 0,000 

 
Sumber : Hasil Print Out SPSS 

 
 

 Uji ini digunakan mengetahui pengaruh yang  signifikan antara 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut : 

1). Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho : bi = 0 berarti tidak terdapat pengaruh pengaruh variabel 

variabel :Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi 

terhadap frekuensi hunian di Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta secara serempak. 
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Ha : bi ¹ 0 berarti terdapat pengaruh variabel variabel :Harga, 

Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap frekuensi 

hunian di Pada Hotel Agas Internasional Surakarta 

secara serempak. 

2). Menentukan level of signifikan (a ) 

3). Menentukan kriteria pengujian 

- apabila F hitung > F tabel atau nilai probabilitas nilai F < 0,05maka 

Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel 

variabel :Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap frekuensi 

hunian di  Hotel Agas Internasional Surakarta secara serempak.  

- apabila F hitung < F tabel atau nilai probabilitas F > 0,05 maka Ho 

diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh 

variabel variabel :Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap 

frekuensi hunian di Pada Hotel Agas Internasional Surakarta secara 

serempak  

4). Menghitung nilai F 

å å å
å å å

--+-
++

=
knyxbyxby

kyxbyxbyxb
Fh

1/..........(

/.......

4411
2

442211  

 y  =  Y - Y 

   x         =  X - X 

 k = jumlah  variabel independen 

              n           =          Jumlah Sampel 

b          =          Koefisien Regresi 
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           Dari hasil olah data didapatkan hasil sebagai berikut : 

Nilai probabilitas nilai F adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil 

dari 0,05 atau nilai F statistik (36,603) yang lebih besar dari F tabel 

2,62, maka kesimpulannya Ho ditolak berarti b1 ¹ b2  ¹ b3 ¹ b4 ¹ 0. 

Jadi koefisien regresi hasil perhitungan signifikan  atau dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh variabel variabel :Harga, Fasilitas, 

Pelayanan dan lokasi terhadap frekuensi hunian di Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta secara serempak. 

 

c. Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 

pengaruh variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen. 

Hal ini ditunjukkan oleh besarnya Koefisien determinasi (R2) yang besarnya 

antara 0 sampai 1. Jika R2 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel 

dependen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga 

model yang digunakan dapat dikatakan baik. 

Sedangkan bila nilai R2 mendekati nol, berarti bahwa variabel independen 

sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga model 

yang digunakan semakin kurang tepat. 

kwadrattotalJumlah
regresikwadratJumlah

R 2 =  

Dari hasil printout  dengan SPSS diperoleh sebagai berikut : 
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Tabel 4.13 Uji Kesesuaian Model 
 
 

Model 

 

Nilai 

R 0,779 

R Square 0,606 

Adjusted R Square 0,590 

Sumber : Hasil Printout SPSS 
 

Dari hasil olahan analisa regresi dengan SPSS dapat diketahui 

Adjusted R squared adalah 0,590. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan 

variabel variabel :Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap frekuensi 

hunian di Pada Hotel Agas Internasional Surakarta secara serempak atau 

dengan kata lain bahwa variabel Frekuensi Hunian benar-benar dijelaskan 

oleh variabel variabel dari Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi sebesar 59 

%. Selebihnya yaitu 41% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar 

penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan cukup 

baik. 

 

4. Intepretasi Parameter ( koefisien Regresi ) 

Untuk  nilai koefisien regresi pada variabel Fasilitas yaitu b2 = 0,098 ,ini 

berarti bahwa jika usaha-usaha perbaikan pada variabel Fasilitas sebesar 10 

skore/ satuan, maka akan berakibat menaiknya maka akan berakibat 

menaiknya Frekuensi hunian di Pada Hotel Agas Internasional Surakarta 

sebesar 0,98 skore/satuan. Untuk  nilai koefisien regresi pada variabel 

pelayanan yaitu b3= 0,278 ,ini berarti bahwa jika usaha-usaha perbaikan 
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pada variabel pelayanan sebesar 10 skore/ satuan, maka akan berakibat 

menaiknya maka akan berakibat menaiknya Frekuensi hunian di Pada Hotel 

Agas Internasional Surakarta sebesar 2,78 skore/satuan. Untuk  nilai 

koefisien regresi pada variabel lokasi yaitu b4= 0,628, ini berarti bahwa jika 

usaha-usaha perbaikan pada variabel Lokasi sebesar 10 skore/ satuan, maka 

akan berakibat menaiknya Frekuensi hunian di Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta sebesar 6,28 skore/satuan. 

Dari nilai koefisien regresi tersebut variabel Lokasi merupakan variabel 

yang paling dominan berpengaruh terhadap Frekuensi hunian di Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta, karena mempunyai nilai koefisien yang paling besar 

dibanding yang lain. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas maka dapat dibahas 

hal-hal sebagai berikut : 

       1.   Pada analisis dengan teknik statistik deskriptif, dengan menggunakan teknik 

tabel prosentase dapat ditunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap 

pernyataan - pernyataan dalam kuesioner yang menggambarkan variabel 

variabel yaitu : Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap Frekuensi 

hunian di Pada Hotel Agas Internasional Surakarta adalah positip, hal ini 

menunjukkan secara deskriptif, bahwa tanggapan responden relatif setuju 

bahwa Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap Frekuensi hunian di Pada 
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Hotel Agas Internasional Surakarta sangat berkaitan. Untuk Harga 

tampaknya kurang begitu direspon. 

2. Koefisien Regresi atau parameter (b) dari variabel Harga, Fasilitas, 

Pelayanan dan lokasi terhadap Frekuensi hunian di Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta mempunyai arah positif, yang ditunjukkan dari arah 

parameter masing-masing koefisien regresinya. Ini berarti bahwa setiap 

usaha untuk menaikkan kegiatan variabel Harga, Fasilitas, Pelayanan dan 

lokasi terhadap Frekuensi hunian di Pada Hotel Agas Internasional 

Surakarta, akan diikuti naiknya Frekuensi hunian di Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta.  Sebagai interpretasi terhadap nilai koefisien 

Regresi, untuk  nilai koefisien regresi pada variabel Fasilitas yaitu b2 = 

0,098 ,ini berarti bahwa jika usaha-usaha perbaikan pada variabel Fasilitas 

sebesar 10 skore/ satuan, maka akan berakibat menaiknya maka akan 

berakibat menaiknya Frekuensi hunian di Pada Hotel Agas Internasional 

Surakarta sebesar 0,98 skore/satuan. Untuk  nilai koefisien regresi pada 

variabel pelayanan yaitu b3= 0,278 ,ini berarti bahwa jika usaha-usaha 

perbaikan pada variabel pelayanan sebesar 10 skore/ satuan, maka akan 

berakibat menaiknya maka akan berakibat menaiknya Frekuensi hunian di 

Pada Hotel Agas Internasional Surakarta sebesar 2,78 skore/satuan. Untuk  

nilai koefisien regresi pada variabel lokasi yaitu b4= 0,628, ini berarti bahwa 

jika usaha-usaha perbaikan pada variabel Lokasi sebesar 10 skore/ satuan, 

maka akan berakibat menaiknya Frekuensi hunian di Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta sebesar 6,28 skore/satuan. 

3.   Pada Uji t hasil olah data ternyata, dengan tingkat kepercayaan 5%, nilai 

probabilitas t untuk variabel harga, adalah ; 0,059 yang lebih besar dari pada 
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0,05, atau nilai t hitung –0,536 yang lebih kecil dari t tabel 1,658. Berarti Ho 

diterima, dan menolak Ha oleh sebab itu b1 ¹ 0. Maka tidak terdapat 

pengaruh antara Harga terhadap frekuensi hunian di Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta secara individual. secara individual. nilai 

probabilitas t untuk variabel Fasilitas, adalah ; 0,007 yang lebih kecil dari 

pada 0,05, atau nilai t hitung 2,441 yang lebih besar dari t tabel 1,658. 

Berarti Ho ditolak, dan menerima Ha oleh sebab itu b2 ¹ 0. Maka terdapat 

pengaruh antara Fasilitas terhadap frekuensi hunian di Pada Hotel Agas 

Internasional Surakarta secara individual. secara individual.  Selanjutnya, 

dengan tingkat kepercayaan 5%, nilai probabilitas t untuk variabel 

Pelayanan, adalah ; 0,007 yang lebih kecil dari pada 0,05, atau nilai t hitung 

2,434 yang lebih besar dari t tabel 1,658. Berarti Ho ditolak, dan menerima 

Ha oleh sebab itu b3 ¹ 0. Maka terdapat pengaruh antara fasilitas terhadap 

frekuensi hunian di Pada Hotel Agas Internasional Surakarta secara 

individual. secara individual. Sedangkan untuk nilai probabilitas t untuk 

variabel lokasi, adalah ; 0,005 yang lebih kecil dari pada 0,05, atau nilai t 

hitung 2,764 yang lebih besar dari t tabel 1,658. Berarti Ho ditolak, dan 

menerima Ha oleh sebab itu b4 ¹ 0. Maka terdapat pengaruh antara Harga 

terhadap frekuensi hunian di Pada Hotel Agas Internasional Surakarta secara 

individual. 

 4. Pada uji F ditunjukkan nilai probabilitas nilai F adalah 0,000 dimana nilai 

ini lebih kecil dari 0,05 atau nilai F statistik (36,603) yang lebih besar dari F 

tabel 2,62, maka kesimpulannya Ho ditolak berarti b1 ¹ b2  ¹ b3 ¹ b4 ¹ 0. 
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Jadi koefisien regresi hasil perhitungan signifikan  atau dikatakan bahwa 

terdapat pengaruh variabel variabel :Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi 

terhadap frekuensi hunian di Pada Hotel Agas Internasional Surakarta secara 

serempak. 

5. Dari hasil olahan analisa regresi dengan SPSS dapat diketahui Adjusted R 

squared adalah 0,590. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel 

variabel :Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap frekuensi hunian di 

Pada Hotel Agas Internasional Surakarta secara serempak atau dengan kata 

lain bahwa variabel Frekuensi Hunian benar-benar dijelaskan oleh variabel 

variabel dari Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi sebesar 59 %. 

Selebihnya yaitu 41% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar 

penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan cukup 

baik. 

6. Variabel Lokasi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap Frekuensi hunian di Pada Hotel Agas Internasional Surakarta, 

karena mempunyai nilai koefisien yang paling besar dibanding yang lain. 

. 

 
 
 
 
 
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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Dari  penelitian yang telah dilaksanakan maka pada bab ini akan diuraikan 

tentang hasil kesimpulan dan juga beberapa saran yang perlu diuraikan 

sebagai berikut: 

 
A. Kesimpulan  

1. Pada analisis dengan teknik statistik deskriptif, dengan menggunakan teknik 

tabel prosentase dapat ditunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap 

pernyataan - pernyataan dalam kuesioner yang menggambarkan variabel 

variabel yaitu : Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap Frekuensi 

hunian di Hotel Agas Internasional Surakarta adalah positip, hal ini 

menunjukkan secara deskriptif, bahwa tanggapan responden relatif setuju 

bahwa Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap Frekuensi hunian di Hotel 

Agas Internasional Surakarta sangat berkaitan, kecuali variabel harga 

2. Koefisien Regresi atau parameter (b) dari variabel Harga, Fasilitas, 

Pelayanan dan lokasi terhadap Frekuensi hunian di Hotel Agas Internasional 

Surakarta mempunyai arah positif, yang ditunjukkan dari arah parameter 

masing-masing koefisien regresinya. Ini berarti bahwa setiap usaha untuk 

menaikkan kegiatan variabel Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap 

Frekuensi hunian di Hotel Agas Internasional Surakarta, akan diikuti 

naiknya Frekuensi hunian di Hotel Agas Internasional Surakarta.   

3. Pada Uji t hasil olah data ternyata, dengan tingkat kepercayaan 5%, nilai 

probabilitas t untuk variabel harga, adalah ; 0,059 yang lebih besar dari pada 

0,05, atau nilai t hitung –0,536 yang lebih kecil dari t tabel 1,658. maka 

tidak terdapat pengaruh antara Harga terhadap frekuensi hunian di Hotel 
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Agas Internasional Surakarta secara individual. Untuk nilai probabilitas t 

untuk variabel Fasilitas, adalah ; 0,007 yang lebih kecil dari pada 0,05, atau 

nilai t hitung 2,441 yang lebih besar dari t tabel 1,658. berarti terdapat 

pengaruh antara Fasilitas terhadap frekuensi hunian di Hotel Agas 

Internasional Surakarta secara individual.  Selanjutnya, nilai probabilitas t 

untuk variabel Pelayanan, adalah ; 0,007 yang lebih kecil dari pada 0,05, 

atau nilai t hitung 2,434 yang lebih besar dari t tabel 1,658. maka terdapat 

pengaruh antara fasilitas terhadap frekuensi hunian di Hotel Agas 

Internasional Surakarta secara individual. Sedangkan untuk nilai 

probabilitas t untuk variabel lokasi, adalah ; 0,005 yang lebih kecil dari pada 

0,05, atau nilai t hitung 2,764 yang lebih besar dari t tabel 1,658. maka 

terdapat pengaruh antara Lokasi terhadap frekuensi hunian di Hotel Agas 

Internasional Surakarta secara individual. 

4. Pada uji F ditunjukkan nilai probabilitas nilai F adalah 0,000 dimana nilai 

ini lebih kecil dari 0,05 atau nilai F statistik (36,603) yang lebih besar dari F 

tabel 2,62, maka kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh variabel variabel 

:Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap frekuensi hunian di Hotel 

Agas Internasional Surakarta secara serempak. 

5. Dari hasil olahan analisa regresi dengan SPSS dapat diketahui Adjusted R 

squared adalah 0,590. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel 

variabel :Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi terhadap frekuensi hunian di 

Hotel Agas Internasional Surakarta secara serempak atau dengan kata lain 

bahwa variabel Frekuensi Hunian benar-benar dijelaskan oleh variabel 
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variabel dari Harga, Fasilitas, Pelayanan dan lokasi sebesar 59 %. 

Selebihnya yaitu 41% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar 

penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan cukup 

baik. 

6. Variabel Lokasi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap Frekuensi hunian di Hotel Agas Internasional Surakarta, karena 

mempunyai nilai koefisien yang paling besar dibanding yang lain. 

 

B. Saran Saran  
  Dari hasil kesimpulan penelitian dimana faktor Lokasi merupakan faktor 

pelayanan, Fasilitas yang juga berpengaruh terhadap Frekuensi Hunian, maka 

usaha-usaha dalam rangka peningkatan terhadap faktor tersebut merupakan 

fokus yang utama dimana harus diperhatikan. 

 Dengan demikian rekomendasi yang perlu diberikan adalah :  

1. Meningkatkan kualitas kerja Pegawai Hotel Agas Internasional 

Surakarta dengan jelas : 

a. Memberi kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan 

fungsional, teknis yang berkaitan dengan pelayanan prima.  

b. Memberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan formalnya 

misalnya SMU ke D3 dan D3 ke S1 dari S1 ke S2 baik dengan biaya 

pribadi maupun perusahaan. Juga pendidikan profesinya. 

c. Memberi kesempatan untuk mengadakan studi banding ke Hotel yang 

dianggap mempunyai keunggulan operasional tertentu, sehingga hal ini 
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akan memberikan input yang berguna bagi peningkatan wawasan 

Karyawan. 

d. Menyediakan sarana kerja dan saran mobilitas yang memadai untuk 

meningkatkan kualitas kerja. 

2. Upaya peningkatan promosi  terhadap Lokasi perusahaan dengan fokus 

promosi pada : 

a. Leaflet. 

b. Brosur 

c. Spanduk dan lain lain 

3.  Dari segi faktor Harga, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ini 

mempunyai tidak pengaruh. 

 Sehingga hal yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut : 

a. Harga masih tetap. 

b. Kalau perlu lebih diturunkan, sepanjang image 

perusahaan tidak berubah.  

 

 
 
 
 
 
IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama : ..................................................... 

Alamat : ................................................................ 
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Berapa kali Bapak/Ibu, Sdr menginap di Hotel Agas Internasional Surakarta: 

a) > 5 kali 

b) 4 kali 

c) 3 kali 

d) 2 kali 

e) Baru 1 kali 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

No. 
Pertanyaan/Pernyataan 

     

 Harga (X1)      

01 Saya menginap di Hotel Agas Internasional 

Surakarta, karena harga yang dapat saya 

jangkau. 

SS S TK TS 
ST
S 

02 Saya menginap di Hotel Agas Internasional 

Surakarta, karena harga memadai dan harga 

bersaing. 

SS S TK TS 
ST
S 

03 Saya menginap di Hotel Agas Internasional 

Surakarta, karena harga sesuai dengan kondisi 

dan pelayanannya. 

SS S TK TS 
ST
S 

 
Fasilitas 

    
 

04 
Saya menginap di Hotel Agas Internasional 
Surakarta, karena fasilitas FB nya yang 
memadai. 

SS S TK TS 
ST
S 

05 
Saya menginap di Hotel Agas Internasional 
Surakarta, karena fasilitas ruangan yang 
sesuai dengan keinginan saya dan memadai. 

SS S TK TS 
ST
S 
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06 
Saya   menginap   di   Hotel  Agas  
Internasional Surakarta, karena fasilitas 
parkir yang memadai. 

SS S TK TS 
ST
S 

07 
Saya menginap di Hotel Agas Internasional 
Surakarta, karena fasilitas swimmingpool 
yang memadai. 

SS S TK TS 
ST
S 

08 
Saya menginap di Hotel Agas Internasional 
Surakarta, karena fasilitas pub and restourant 
yang memadai. 

SS S TK TS 
ST
S 

 
Pelayanan 

    
 

09 
Saya menginap di Hotel Agas Internasional 
Surakarta, karena tenaga yang melayani 
cukup memuaskan. 

SS S TK TS 
ST
S 

10 
Saya menginap di Hotel Agas Internasional 
Surakarta, karena variasi pelayanan memadai 

SS S TK TS 
ST
S 

 
Lokasi 

    
 

11 
Saya menginap di Hotel Agas Internasional 
Surakarta, karena lokasi dekat dengan 
fasilitas umum. 

SS S TK TS 
ST
S 

12 
Saya menginap di Hotel Agas Internasional 
Surakarta, karena sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan. 

SS S TK TS 
ST
S 
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