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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tingginya pergerakan wisatawan saat ini disebabkan oleh berbagai faktor 

yang mendorong wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata, diantaranya 

keinginan untuk terlepas dari kehidupan rutin sehari-hari hingga memiliki 

keingintahuan terhadap suatu daerah tujuan wisata. Selain itu peralihan era industri 

menuju era digital di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan sangat positif, hal 

tersebut terlihat dari meningkatnya pengguna internet di Indonesia dari 0.5 juta jiwa 

pada tahun 1998 menjadi 143 juta jiwa atau 54.68% dari penduduk Indonesia pada 

tahun 2017 (APJII dan Teknopreneur, 2017).  

Perkembangan teknologi dan informasi juga dipengaruhi oleh hadirnya 

berbagai perangkat yang dipakai untuk kemudahan browsing terutama menggunakan 

perangkat smartphone/tablet yang mencapai 50.08% dari populasi penduduk di 

Indonesia. Hal tersebut menjadikan internet sebagai suatu kebutuhan bagi kehidupan 

sehari-hari masyarakt Indonesia, telebih internet saat ini sudah mencerminkan gaya 

hidup masyakarat modern.  

Salah satu peran internet yaitu sebagai tempat untuk mencari jasa pariwisata, 

khususnya mempermudah mendapatkan informasi hotel. Asosiasi Penyelenggaraan 

Jasa Internet Indonesia (APJII) (2016) memaparkan 4,5 juta jiwa atau 3,4% dari 
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penduduk Indonesia melakukan pemesanan hotel secara online dengan tingkat 

kepercayaan akan transaksi online sebesar 69,4% atau berstatus aman. Hal tersebut 

menjadi tuntutan bagi industri perhotelan untuk selalu dinamis akan peralihan prilaku 

pasar wisatawan tradisional menuju modern demi mempertahankan dan 

meningkatkan tingkat hunian kamar dengan cara mengadaptasi konsep bisnisnya 

secara online melalui channel manager. 

 Terkait dengan hal tersebut Kota Bandung merupakan salah satu destinasi 

pariwisata di Provinsi Jawa Barat memiliki fasilitas pariwisata yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan seperti akomodasi, restoran, daya tarik wisata, 

hingga agen perjalanan wisata. Akomodasi, khususnya industri perhotelan, menjadi 

salah satu fasilitas pariwisata yang tingkat pertumbuhannya terus meningkat. Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengklasifikasikan hotel menjadi 2 jenis 

yaitu hotel berbintang dan hotel non bintang. Hotel bintang di Kota Bandung 

sebanyak 118 hotel sedangkan hotel non bintang sebanyak 218 hotel dengan masing-

masing jumlah kamar sebesar 10.910 kamar untuk hotel berbintang dan 6.041 kamar 

untuk hotel non bintang. Secarakeseluruhan hotel di Kota Bandung pada tahun 2016 

berjumlah 336 hotel dengan 16.951 kamar tersedia, klasifikasi hotel tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini: 

 

Tabel 1. 1 Fasilitas akomodasi di Kota Bandung tahun 2016, Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Bandung (2018) 
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Klasifikasi Jumlah Kamar 
Bintang 5 9 1.870 
Bintang 4 32 3.651 
Bintang 3 42 3.507 
Bintang 2 25 1.500 
Bintang 1 10 382 
Non Bintang 218 6.041 
Total 336 16.951 

 

Industri perhotelan merupakan salah satu industri yang memiliki pengaruh 

besar dalam perkembangan dan kedatangan wisatawan sebagai sarana pokok yang 

bertujuan agar wisatawan tinggal lebih lama dan memiliki kenyamanan selama 

tinggal, sehingga mampu memberikan kesan yang positif bagi wisatawan untuk 

berkunjung kembali. Berbagai saluran distribusi saat ini yaitu melalui situs dan 

aplikasi smartphone yang menyediakan jasa media pemesanan kamar secara online 

yang disebut agen perjalanan wisata online atau online travel agentkehadirannya 

sangat mempengaruhi dunia pariwisata dan menguntungkan bagi pihak hotel 

dalam segi penghematan biaya promosi. 

Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha 

akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan 

minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukan bagi 

masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka 

yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu. Menurut 

Sulastiyono (2011: 5), hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya 

dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur 
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kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan 

jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tampa adanya perjanjian 

khusus. Sementara itu, berdasarkan Permenparekraf No. PM53/ HM.001/ MPEK/ 

2013 tentang Standar Usaha Hotel menjalaskan bahwa hotel sebagai sebuah industri 

memiliki definisi sebagai usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam 

suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, 

kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh 

keuntungan. 

Berdasarkan definisi diatas maka hotel adalah sebagai suatu usaha jasa yang 

merupakan sarana pendukung kegiatan pariwisata, dimana definisi pariwisata 

menurut Violetta Simatupang (2016: 47) adalah semua proses yang ditimbulkan oleh 

arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar ke suatu negara atau daerah dan 

segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makan/minum, transportasi, 

akomodasi dan objek atau hiburan. Kesemua itu  apabila pengelolaannya dilakukan 

secara professional dan didukung oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan baik 

dalam bidang perhotelan atau bidang lain akan mendapatkan hasil yang baik. 

Pasar Baru Square Hotel merupakansalah satu hotel di Kota Bandung yang 

melakukan kerjasama dengan online travel agentyaitu Pasar Baru Square Hotel 

Bandung  sangat terbantu terutama dalam menjangkau tamu/ wisatawan yang 

memiliki potensi secara global.Begitupun sebaliknya, kehadiran online travel 

agent memudahkan wisatawan dalam mencari hotel sesuai dengan kebutuhannya. 

Dalam mengoptimasikan kinerja online travel agent, Pasar Baru Square Hotel 
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Bandung memiliki pengelolaan yang terintegrasi melalui channelmanager. Peran 

channel manager membantu pihak hotel dalam mengatur semuaonline travel agent 

dalam satu akun dengan tujuan untuk meningkatkan secara real time distribusi 

online penjualan kamar di Pasar Baru Square Hotel Bandung selain itu juga dapat 

membantu terkait tinggi rendahnya pencapaian tingkat hunian kamar. Tercatat rata 

rata sebesar 55% daritingkat hunian kamar di Pasar Baru Square Hotel Bandung 

sementara untuk segment online travel agent sendiri menyumbang rata-rata 45% 

dan ini masih jauh dari yang diharapkan dalam mencapai target yang telah 

ditetapkan oleh management hotel. 

Berikut ini terdapat data terkait keputusan menginap serta segmen online 

travel agent sebagai salah satu segmen yang berkontribusi di Pasar Baru 

SquareHotel Bandung selain terdapat beberapa segmen lain seperti yang telah 

ditetapkan oleh management hotel. Periode ditampilkan dari tahun 2016-2018 

yang ditampilkan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1. 2 Keputusan Tamu Menginap Pasar Baru Square Hotel Bandung periode 

2016-2018, hasil survey (2018) 

 2016 2017 2018 
Actual  Budget  Actual  Budget  Actual  Budget  

Room Sold 20.723 24.937 20.123 27.513 11.073 15.026 
ONLINE TRAVEL 
AGENT Support 
(%) 

49.33 51.70 47.18 53.25 41.50 40.55 

Hotel Occupancy 57.77 65.00 55.26 68.00 53.76 55.00 
Keterangan: 
* Angka yang di tampilkan - disamarkan 
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Sementara itu, secara detail mengenai tinggi rendahnya keputusan 

menginap tamu hotel pada Pasar Baru Square Hotel Bandung pada periode tahun 

2016-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.3. Melalui cara manual dengan membuka 

satu persatu sistem online travel agent dan dengan bantuan channel manager dapat 

diklasifikasikan dan diketahui kontribusi masing-masing online travel agent 

terhadap keputusan menginap tamu pada  Pasar Baru Square Hotel Bandung. 

 
Tabel 1. 3 Jumlah Keputusan Menginap Tamu Pasar Baru Square Hotel Bandung  

melalui saluran distribusi onlineperiode 2016-2018, hasil survey 
(2018) 

 
 
Segmen online travel 

agent 
2016 2017 2018 

Actual Budget Actual Budget Actual Budget 
Agoda.com 3.180 3.339 2.568 3.872 2.870 4.038 
Booking.com 1811 1.905 2026 2.595 2.128 2.704 
Ctrip - 30 35 33 5 60 
Expedia.com 1.358 1.426 1.012 1.869 868 1.678 
Klik Hotel 3 10 2 10 1 17 
Misteraladin.com 24 30 10 30 9 51 
Pegipegi.com 97 110 214 151 198 133 
Rajakamar.com 5 10 - 10 - 18 
Tiket.com 85 100 134 200 275 110 
Traveloka.com 2.889 2.900 3.380 3.790 3.034 3.907 
TOnline Travel 
Agentl 

9.522 9.860 9.481 12.590 9.388 12.719 

 
Keterangan: 
* Data YTD July 2018 + Forecastend Dec 2018 
 

Berdasarkan Tabel 1.2 tingkat keputusan menginap tamu di Pasar Baru 

Square Hotel Bandung tidak mengalami pertumbuhan dalam periode 3 tahun 

terakhir. Disinilah peran channel manager dalam mengelola saluran distribusi 
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online Pasar Baru Square Hotel Bandung di perlukan untuk memudahkan 

mencapai target yang telah ditetapkan.  

Tingginya tingkat persaingan industri perhotelan di Kota Bandung dan 

intensitas pemesanan online melalui online travel agent dan aplikasi smartphone 

membutuhkan pengelolaan yang baik dan terintegrasi. Kehadiran channel manager 

dalam industri perhotelan dapat memberikan jalan baru untuk meningkatkan 

keputusan menginap tamu khususnya pada Pasar Baru Square Hotel Bandung. 

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk menganaliais pengaruh channel manager 

terhadap tingkat keputusan menginap  padaPasar Baru Square Hotel Bandung. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Channel Manager Terhadap Keputusan 

Menginap Pada Pasar Baru Square Hotel Bandung” 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

Adanya channel manager saat ini memberikan kemudahan pada industri 

perhotelan dalam mengelola reservasi online terutama pada segment online travel 

agent, hal tersebut terjadi di Pasar Baru Square Hotel Bandung.Pada Pasar Baru 

Square Hotel Bandung, apabila tidak mempergunakan channel manager maka budget 

tidak akan tercapai yang berakibat terhadaap revenue. Berdasarkan identifikasi 

masalahpada penelitian ini adalah: 
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1. Intensitas pemesanan online melalui online travel agent dan aplikasi 

smartphonebelum terintregasi dengan baik. 

2. Keputusan tamu menginap tidak mengalami pertumbuhan. 

3. Pengaruh channel manager terhadap keputusan tamu menginap. 

 

1.2.2.  RumusanMasalah 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana channel manager padaPasar Baru Square Hotel Bandung? 

2. Bagaimana keputusan menginap pada Pasar Baru Square Hotel Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh channel manager terhadap tingkat hunian kamar 

padaPasar Baru Square Hotel Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui channel manager padaPasar Baru Square Hotel Bandung. 

2. Mengetahui keputusan menginappada Pasar Baru Square Hotel Bandung. 

3. Mengetahui pengaruh channel manager terhadap keputusan menginap 

padaPasar Baru Square Hotel Bandung. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Peneliti. 

Penelitian ini sebagai sarana untuk memperoleh gambaran mengenai 

perbandingan teori yang diperoleh selama kuliah dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

b. Bagi Universitas. 

adalah untuk menambah wawasan dan kaidah teori dalam implementasinya di 

industri serta dapat memberikan solusi terstuktur dalam memecahkan suatu 

masalah yang didukung dengan kajian ilmiah. 

c. Bagi Pasar Baru Square Bandung. 

Untuk dapat menjadi salah satu sumber untuk meninjau kembali terhadap 

manajemen sumber daya manusia dan kaitannya dengan gaya kepemimpinan 

dan kinerja karyawan. 

d. Bagi pihak lain 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya  
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1.4.1 Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat semakin memperluas wawasan dan 

pemahaman serta kemampuan menganaliasis masalah-masalah aktual yang 

berhubungan dengan tingkat hunian kamar melalui channel manager. 

b. Bagi Universitas 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam 

mengembangkan konsep tingkat hunian kamar dan channel manager bagi 

universitas. 

c. Bagi Pasar Baru Square Bandung. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam 

menentukan kebijakan terkait meningkatkan jumlah hunian kamarnya melalui 

channel manager 

d. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menjadi acuan tambahan 

dalam untuk ilmu pengetahuan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2. 1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Manajemen  

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang 

memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu juga, manajemen berasal 

dari bahasa inggris yaitu management berasal dari kata manage menurut kamus 

oxford yang artinya memimpin atau membuat keputusan didalam suatu organisasi. 

Istilah manajemen yang diterjemahkan dari kata manage memang biasanya dikaitkan 

dengan suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang didalam organisasi atau 

lembaga tertentu demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Pada penelitian ini, peneliti mengutip definisi manajemen menurut beberapa 

ahli. Menurut Manulang (Atik dan Ratminto, 2012: 1) mendefinisikan:“manajemen 

sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan 

dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu”. 

Menurut G.R Terry (Hasibuan, 2009: 2) mendefinisikan manajemen adalah: 

“Manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-
tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk 
menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya”. 
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Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) manajemen 

adalah “Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian 

upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi 

untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen yang telah dijelaskan diatas, 

maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu 

rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta 

sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah 

ditentukan. 

 

2.1.1.1 Fungsi Manajemen  

Dalam pelaksanaannya Wibowo (2007:12) menyebutkan bahwa manajemen 

mempunyai tugas-tugas khusus tersebut biasa disebut fungsi-fungsi manajemen. 

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut: 

1. Planning (Perencanaan), didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran 

dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa 

yang akan datang, yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa, 

dalam rangka mencapai tujuan dalam meningkatkan kinerja. 

2. Organizing (Pengorganisasian),adalah keseluruhan proses pengelompokkan 

anggota, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian 

rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu 
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kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Organizing 

merupakan persiapan sebelum pekerjaan sebenarnya dilakukan. 

3. Actuating (menggerakan) Actuating berkenaan dengan fungsi manajemen 

untuk menjalankan tindakan dan melaksanakan pekerjaan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi.. Actuating 

merupakan implementasi dari apa yang direncanakan dalam fungsi planning 

dengan memanfaatkan persiapan yang sudah dilakukan dalam organizing.  

4. Controlling (pengawasan) adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 

dilakukan berjalan seperti seharusnya. Kinerja aktual harus dibandingkan 

dangan tujuan yang diterapkan sebelumnya. Dengan demikian, controlling 

melakukan koreksi terhadap pelaksanaan dan untuk mengetahui apakah tujuan 

dapat dicapai. 

 

2.1.1.2.Tujuan Manajemen  

Tujuan manajemen menurut Mangkunegara (2008:20) adalah: 

1. Mengurangi keterlibatan dalam semua hal. 

2. Menghemat waktu, karena para pegawai dapat mengambil berbagai keputusan 

sendiri dengan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta 

pemahaman yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang benar. 

3. Adanya kesatuan pendapat dan mengurangi kesalahpahaman. 
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4. Mengurangi frekuensi situasi dimana atasan tidak memiliki informasi pada 

saat dibutuhkan. 

5. Pegawai mampu memperbaiki kesalahannya. 

 

2.1.2. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Beberapa ahli telah mengemukakan definisi tentang pemasaran yang 

kelihatannya agak berbeda meskipun sebenarnya sama, perbedaan ini disebabkan 

karena mereka meninjau pemasaran dari segi yang berbeda-beda ada yang lebih 

menitikberatkan pada segi fungsi, segi barangnya, segi kelembagaannya, segi 

manajemennya, dan ada pula yang menitikberatkan dari semua segi tersebut sebagai 

suatu sistem.  

Beberapa diantara para ahli tersebut adalah Kotler dan Keller (2012: 35) 

memaparkan bahwa: “pemasaran adalah tentang mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan kebutuhan sosial, secara singkat definisi pemasaran adalah 

pemenuhan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan”.  

Sementara itu Kotler dan Amstrong (2012: 70) menjelaskan 

bahwa:“pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap nilai 

dari pelanggan sebagai imbalannya”.  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah 

suatu perpaduanaktivitas – aktivitas yang berhubungan untuk mengetahui kebutuhan 
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dan keinginan konsumen serta mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan, dan 

harga agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan baik. 

Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien. Adanya kebutuhan dan keinginan yang harus 

dipenuhi, setiap orang akan berusaha dan melakukan aktivitas untuk dapat 

memenuhinya. Agar dapat terpenuhi maka dibutuhkan peran aktif manajemen, dalam 

hal ini adalah peran manajemen pemasaran. 

Berikut beberapa definisi manajemen pemasaran menurut Deliyanti 

(2010:14),pengertian dari manajemen pemasaran adalah: 

“Kegiatan yang direncanakan, dan diorganisasikan yang meliputi 
pendistribusian barang, penetapan harga dan dilakukan pengawasan terhadap 
kebijakan-kebijakan yang telah dibuat yang tujuannya untuk mendapatkan 
tempat di pasar agar tujuan utama dari pemasaran dapat tercapai ” 

 
Sedangkan menurut Wahjono (2010:2) mendefinisikan manajemen pemasaran 

sebagai berikut : 

“Manajemen pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan 
dari bentuk perwujudan, pemberian harga, promosi dan distribusi dari barang-
barang, jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok 
sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi” 

 
Menurut kedua definisi tersebut, manajemen pemasaran (marketing 

management) adalah suatu proses merencanakan, mengelompokan, 

mengimplementasikan, dan mengendalikan usaha-usaha pemasaran guna mencapai 

tujuan dalam organisasi dengan efektif dan efisien. 
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2.1.2.1 Fungsi Manajemen Pemasaran 

Fungsi pemasaran menurut Deliyanti (2010:3)fungsi pemasaran dibagi 

menjadi tiga: 

1. Fungsi Pertukaran Dengan pemasaran pembeli dapat membeli produk dari 

produsen baik dengan menukar uang dengan produk maupun pertukaran 

produk dengan produk (barter) untuk dipakai sendiri atau untuk dijual 

kembali. 

2. Fungsi distribusi fisik Distribusi fisik suatu produk dilakukan dengan cara 

mengangkut serta menyimpan produk. Produk diangkut dari produsen 

mendekati kebutuhan konsumen dengan  banyak cara, baik melalui air, darat, 

udara, dan sebagainya. Penyimpanan produk mengedepankan upaya menjaga 

pasokan produk agar tidak kekurangan saat dibutuhkan. 

3. Fungsi Perantara Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke 

tangan konsumen dapat dilakukan melalui perantara pemasaran yang 

menghubugkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Aktivitas fungsi 

perantara antara lain penggunaan resiko, pembiayaan, pencarian informasi 

serta standarisasi dan penggolongan (klasifikasi) produk. 

 

2.1.2.2 Bauran Pemasaran 

Salah satu unsur dalam bauran pemasaran adalah strategi acuan atau bauran 

pemasaran (marketing mix) yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan, 



17 
 

 

yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran 

produk pada segmen pasar tertentu.  

Kotler dan Amstrong (2012: 69) menjelaskan bahwa “bauran pemasaran 

merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus 

menerun mencapai tujuan perusahaannya dipasar sasaran”.  

Sementara itu, Buchari (2011: 153) menjelaskan bauran pemasaran sebagai 

“strategi mencampur berbagai kegiatan pemasaran, agar dicari kombinasi maksimal 

dalam mendatangkan hasil peling memuaskan”.  

Dari dua definisi tersebut terdapat beberapa persamaan yaitu bahwa bauran 

pemasaran merupakan kominasi dari faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan dan dapat membentuk suatu sistem pemasar dalam mencapai tujuan 

perusahaan pada pasar sasaran. 

Konsep bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012: 362) terdiri dari 

4 elemen yang sering disebut sebagai 4P, yaitu produk (produk), price (harga), place 

(tempat), dan promotion (promosi). Lebih lanjut penjelasan dari masing-masing 

elemen tersebut dipaparkan sebagai berikut.  

1. Produk (Product) 

Pengertian produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar 

untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang 

dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk 

adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa 

ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui 
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pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi 

dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula 

didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen 

melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan 

dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Sedangkan Tjiptono 

(2015: 83) mengungkapkan bahwa produk adalah pemahaman subyektif 

dari produsen atas sesuatu sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Dalam merencanakan produk atau apa yang hendak 

ditawarkan ke pasar, para pemasar perlu berpikir melalui lima tingkatan 

produk dalam merencanakan penawaran pasar. Lima tingkatan produk 

tersebut terdiri dari: 

a. Manfaat Inti (core benefit) Yaitu jasa atau manfaat fundamental yang 

benar- benar di beli oleh pelanggan. Misal: kasus hotel, dimana tamu 

hotel membeli “istirahat dan tidur”. 

b. Produk dasar (basic product). Para pemasar harus mengubah manfaat 

inti menjadi produk generik (generic product), yaitu versi dasar dari 

produk tersebut. Dengan demikian sebuah hotel akan terdiri dari 

gedung dengan kamar-kamar yang disewakan. 

c. Produk yang diharapkan (expected product). Sekumpulan atribut dan 

kondisi yang biasanya diharapkan dan disetujui oleh pembeli ketika 

mereka membeli produk tersebut. Misal: tamu hotel mengharapkan 
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ranjang yang bersih, sabun dan handuk, lemari pakaian, dan suasana 

yang tenang.  

d. Produk yang ditingkatkan (augmented product). Layanan dan manfaat 

tambahan yang membedakan penawaran perusahaan dari penawaran 

pesaing. Misal: sebuah hotel dapat melengkapi produknya dengan 

menambahkan seperangkat televisi, shampo, pemesan kamar yang 

cepat, makan malam yang lezat.  

e. Produk yang potensial (potensial product). Mencakup semua 

peningkatan dan transformasi yang akhirnya akan dialami produk 

tersebut dimasa depan. Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai 

macam sudut pandang. Berdasarkan daya tahan atau berwujud tidaknya, 

produk diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok Tjiptono (2015: 158) 

yaitu:  

1) Barang tidak tahan lama (No durable Goods). 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

di konsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian.  

2) Barang tahan lama (Durable Goods) 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak perusahaan.  

3) Jasa (Service) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual.  
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Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa produk adalah 

segala sesuatu yang ditawarkan oleh seseorang atau organisasi yang 

mempunyai manfaat, baik berupa benda nyata maupun benda abstrak 

atau tidak berwujud yang tujuannya untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

hendaknya adalah sebuah produk yang menarik, mempunyai 

penampilan bentuk fisik yang bagus dan yang lebih dikenal mudah 

diucapkan, dikenali dan diingat dan sebagainya. 

2. Harga (Price)  

Harga dapat diungkapkan dengan beberapa istilah, misalnya tarif, sewa, 

bunga, premium, komisi, upah, gaji dan sebagainya. Dari sudut 

pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran 

lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan agar memperoleh 

hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga 

merupakan satu- satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur 

lainnya adalah (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan 

timbulnya biaya (pengeluaran). Disamping itu harga merupakan unsur 

bauran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. 

Produsen harus pandai menetapkan kebijaksanaan harga, tinggi atau 

rendahnya harga yang ditetapkan harus berpedoman pada: 

a. Keadaan/kualitas barang, 
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b. Konsumen yang dituju, berpenghasilan tinggi, sedang, atau rendah, 

c. konsumen perkotaan atau pedesaan, 

d. Suasana pasar, apakah produknya baru dikenalkan ke pasar atau 

produk 

e. menguasai pasar, produk sudah melekat dihati konsumen atau 

banyak saingan. 

3. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran. Promosi adalah semua kegiatan yang dimaksudkan 

untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk kepada 

pasar sasaran, untuk memberi informasi tentang keistimewaan, 

kegunaan dan yang paling penting adalah tentang keberadaannya, untuk 

mengubah sikap ataupun untuk mendorong orang-orang supaya 

bertindak. 

Bauran Promosi pemasaran menurut Kotler (2009: 253) terdiri dari lima 

macam yaitu: 

a. Personal Selling 

Komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon 

pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kapada calon 

pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk 

sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. 
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b. Mass Selling 

Merupakan pendekatan yang menggunakan media komunikasi 

untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Mass 

Selling terdiri dari: 

1) Periklanan 

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasari 

pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu 

produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan 

rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran orang untuk 

membeli. 

2) Publisitas 

Publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran ide barang 

dan jasa secara non personal. 

3) Sales Promotion 

Sales promotion adalah bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk 

merangsang pembelian produk dengan segera atau 

meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. 

4) Public Relations 

Public relations merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari 

suatu organisasi untuk mempengaruhi persepsi, opini, 
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keyakinan dan sikap berbagai kelompok terhadap organisasi 

tersebut. 

5) Direct Marketing 

Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat 

interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan 

untuk menimbulkan respon yang terukur atau transaksi di 

sembarang lokasi. 

Perusahaan harus membagi anggaran promosi total untuk alat-alat    

promosi utama yaitu perikanan, penjualan perorangan, promosi 

penjualan dan hubungan masyarakat. Perusahaan harus secara hati-hati 

menetapkan besarnya masing-masing alat promosi menjadi bauran 

promosi yang terkoordinasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan bauran promosi yaitu: 

a. Tipe Produk atau Pasar 

Perbedaan alat promosi bervariasi antara pasar konsumen dan pasar 

industri. Perusahaan barang konsumen biasanya mengalokasikan 

lebih banyak dana untuk iklan, menyusul promosi penjualan, 

penjualan perorangan, dan hubungan dengan masyarakat. 

Sebaliknya perusahaan barang industri menyediakan dana lebih 

banyak untuk penjualan perorangan diikuti dengan promosi 

penjualan, iklan, dan hubungan dengan masyarakat. 
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b. Strategi Dorong dan Tarik 

Strategi dorong merupakan strategi promosi yang menggunakan 

tenaga penjual dan promosi perdagangan untuk mendorong produk 

lewat saluran distribusi. Sedangkan strategi tarik adalah strategi 

promosi yang menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan 

promosi konsumen demi memupuk permintaan konsumen. 

c. Tahap Kesiapan Pembeli 

Pengaruh dari alat promosi bervariasi untuk tahap kesiapan pembeli 

yang berbeda. Iklan, bersama dengan hubungan masyarakat, lebih 

memegang peran utama dalam tahap kesadaran dan pengetahuan, 

ketimbang peran ”kunjungan mendadak” dari tenaga penjual. 

d. Tahap Daur Hidup produk 

Pengaruh dari alat promosi yang berbeda juga bervariasi sesuai 

dengan tahap daur hidup produk. Tahap pengenalan, iklan dan 

hubungan masyarakat baik untuk menghasilkan kesadaran tinggi, 

promosi penjualan bermanfaat untuk mempromosikan penjualan 

awal. Tahap pertumbuhan, iklan dan hubungan masyarakat terus 

memberikan pengaruh kuat, sedangkan promosi penjualan dapat 

dikurangi. Tahap dewasa, promosi penjualan menjadi relatif penting 

dibandingkan dengan iklan. 
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Gambar 2. 1 Bauran pemasaran, Kotler dan Keller (2012: 362) 

 
4. Saluran distribusi (Place)  

Place berarti kemana tempat/lokasi yang dituju, bagaimana saluran 

distribusinya, berapa banyak saluran, dan kondisi para penyalur yang 

diperlukan. Saluran distribusi adalah suatu perangkat organisasi yang 

saling tergantung dalam menyediakan satu produk atau jasa untuk 

digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis.  

Saluran pemasaran melaksanakan tugas memindahkan barang dari 

produsen ke konsumen. Hal ini mengatasi kesenjangan waktu, tempat 

dan pemilihan yang memisahkan barang dan jasa dari orang-orang yang 

membutuhkan atau menginginkannya. Kotler (2009: 398) 
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mengungkapkan bahwa anggota saluran pemasaran melaksanakan 

sejumlah fungsi utama: 

a. Informasi, yaitu pengumpulan dan penyebaran informasi pemasaran 

mengenai pelanggan, pesaing, serta pelaku dan kekuatan lain yang 

ada saat ini maupun yang potensial dalam lingkup pemasaran. 

b. Promosi, yaitu pengembangan dan penyebaran komunikasi 

persuasif yang dirancang utnuk menarik pelanggan pada penawaran 

tersebut. 

c. Negosiasi, yaitu usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai 

harga dan syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat 

dilakukan. 

d. Pemesanan, yaitu komunikasi dari para anggota saluran pemasaran 

ke produsen mengenai minat untuk membeli. 

e. Pembiayaan, yaitu perolehan dan pengalokasian dana yang 

dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada berbagai tingkat 

saluran pemasaran. 

f. Pengambilan resiko, yaitu penanggungan resiko yang berhubungan 

dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut.  

g. Pemilihan fisik, yaitu kesinambungan penyimpanan dan penggerak 

produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir.  

h. Pembayaran, yaitu pembeli membayar tagihan ke penjual lewat bank 

dan institusi keuangan lainnya.  
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i. Hak milik, yaitu transfer kepemilikan sebenarnya dari satu organisasi 

atau orang ke organisasi atau orang yang lain. 

 

2.1.3. PengertianChannel Manager 

Channel manager adalah sebuah sistem atau alat yang memungkinkan kita 

selaku pengelola hotel, untuk secara merata mendistribusikan kamar hotel yang 

tersedia di beberapa online travel agent yang bekerja sama (hotelogix.com). Channel 

manager akan memberi pengelola hotel kesempatan untuk menjual kamar, 

menentukan harga kamar, menambahkan pelayanan lain dan hal lainnya langsung di 

beberapa online travel agent tanpa harus membuka satu persatu system online travel 

agent dengan begitu mudah untuk memperluas jangkauan penjualan hotel secara 

global serta memperluas peluang visibilitas online yang lebih baik untuk 

mendapatkan lebih banyak pelanggan. Dan semua ini tanpa ada upaya manual yang 

memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. 

Sementara menurut kigo.net dalam tulisannya, understand how portal work 

and how effectively advertise on portals to increase bookings yaitu : 

“Dengan menerapkan channel manager ke dalam strategi pemasaran kamar, 
akan memungkinkan untuk memperbarui info properti, ketersediaan kamar 
berdasarkan tanggal, dan penyesuaian harga secara otomatis semua dari satu 
platform ke patform yang lain nya sehingga mengeliminasi tugas yang 
memakan waktu serta mengotomatisasi bisnis dan memaksimalkan peluang 
pemesanan”.  
 
Lebih lanjut channelmanager.co.id, menjabarkan bagan atau alur keterkaitan 

channel manager dengan industri perhotelan pada gambar berikut ini.  
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Gambar 2. 2 Peran Channel Manager, channelmanager.co.id (2018) 

 
Channel manager adalah satu-satunya alat untuk mengotomatiskan proses 

distribusi persediaan kamar dan untuk menjangkau pelanggan potensial sambil 

menghemat waktu. Pemesanan kamar dilakukan di platform apapun baik online 

travel agent rekanan hotel, serta website hotel. Situs pemesanan pihak ketiga, atau 

platform media sosial seperti Facebookakan selalu tersambung dengan sistem hotel.  

 
 
2.1.3.1. Sistem Saluran Pemasaran 
 

Kotler dan Keller (2012: 368) menjelaskan bahwa  

“sistem saluran pemasaran (marketing channel system) adalah rangkaian 
saluran pemasaran khusus bagi perusahaan dan keputusan terkait 
penyaluran produk dan jasanya kepada pelanggan saluran yang dipilih 
memengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya”. 
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Harga perusahaan tergantung pada apakah menggunakan diskon online atau 

pelayanan berkualitas tinggi. Kekuatan penjualan dan keputusan periklanannya 

tergantung pada seberapa banyak kebutuhan pelatihan dan motivasi. Selain itu, 

keputusan saluran mencakup komitmen jangka panjang yang relatif dengan 

perusahaan lain dan serangkaian kebijakan dan prosedur.  

Dalam mengelola perantaranya, perusahaan harus memutuskan berapa 

banyak usaha yang harus dilakukan untuk mendorong dan menarik pemasaran. 

Strategi push (push strategy) menggunakan kekuatan penjualan pabrikan, uang 

promosi dagang, atau cara lain untuk mendorong perantara untuk membawa, 

mempromosikan, dan menjual produk kepada pengguna akhir. Strategi sangat 

penting ketika menyangkut kesetiaan merek, merek dibuat di toko, produk adalah 

barang impuls, dan manfaat produk dipahami dengan baik. Dengan kata lain, 

penggunaan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk membujuk 

konsumen untuk menuntut produk perantara, sehingga mendorong perantara untuk 

memesannya. Sementara itu strategi tarik (pull strategy) sangat tepat ketika ada 

loyalitas merek yang tinggi dan keterlibatan yang tinggi dalam kategori, ketika 

konsumen dapat merasakan perbedaan antara merek, dan ketika mereka memilih 

merek sebelum mereka pergi ke toko. merek, dan ketika mereka memilih merek 

sebelum mereka pergi ke toko. 

Untuk merancang sistem saluran pemasaran, perusahaan harus 

menganalisis kebutuhan dan keinginan pelanggan, menetapkan tujuan dan kendala 
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saluran, dan mengidentifikasi serta mengevaluasi alternatif saluran utama. 

Pelanggan dapat memilih saluran yang mereka sukai berdasarkan harga, berbagai 

macam produk, dan kenyamanan, serta tujuan pembelanjaan mereka sendiri 

(ekonomi, sosial, atau pengalaman).  

Seperti halnya produk dan, perusahaan harus menyadari bahwa pelanggan 

yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda selama proses pembelian. Kotler 

dan Keller (2012: 379) menjelaskan bahwa “saluran pengelola saluran (channel 

manager) merupakan sebuah sistem saluran penjualan yang dikelola oleh 

perusahaan dalam mencapai target penjualannya”. Pengelola saluran dalam 

mencapai penjualan kepada pelanggannya menghasilkan 5 bentuk layanan yaitu: 

1. Ukuran lot (Lot size), jumlah unit saluran memungkinkan pelanggan biasa 

untuk membeli pada satu kesempatan. Dalam pembelian produk dan jasa, 

pelanggan perusahaan lebih suka saluran dari mana ia dapat membeli 

banyak ukuran besar; sementara pelanggan personal menginginkan saluran 

yang memungkinkan banyak ukuran satu. 

2. Menunggu dan waktu pengiriman (waiting and delivery time), waktu rata-

rata pelanggan menunggu penerimaan barang. Pelanggan semakin 

menyukai saluran pengiriman yang lebih cepat. 

3. Kenyamanan Spasial (Spatial convenience), sejauh mana saluran 

pemasaran mempermudah pelanggan untuk membeli produk. 

4. Ragam produk (Product variety), berbagai macam yang disediakan oleh 

saluran pemasaran. Biasanya, pelanggan lebih memilih bermacam-macam 
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karena lebih banyak pilihan meningkatkan peluang untuk menemukan apa 

yang mereka perlu, meskipun terlalu banyak pilihan terkadang dapat 

menciptakan efek negatif. 

5. Layanan cadangan (service backup), layanan tambahan (kredit, pengiriman, 

pemasangan, perbaikan) yang disediakan oleh saluran penjualan. Semakin 

besar cadangan layanan, semakin besar pekerjaan yang disediakan oleh 

saluran. 

 

2.1.4 Keputusan Menginap  

2.1.4.1 Pengertian Keputusan Menginap 

Menurut Nugroho J. Setiadi (2013:413) Pengambilan keputusan konsumen 

adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya.  

Keputusan konsumen merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam 

perilaku konsumen. Swastha (2013:9) mengungkapkan bahwa perilaku konsumen 

adalah tindakan-tindakan individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan 

dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan barang-barang atau jasa 

ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Karena keputusan membeli dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan, maka perushaan haruslah mampu memanfaatkan hal 

tersebut. Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk 

yang ditawarkan oleh penjual.  
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Pengertian keputusan pembelian, menurut Kotler & Armstrong (2012: 226) 

adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-

benar membeli. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 

ditawarkan. Ada tiga aktivitas yang berlangsung dalam proses keputusan pembelian 

oleh konsumen yaitu Hahn (2012:69): 

a. Rutinitas konsumen dalam melakukan pembelian  

b. Kualitas yang diperoleh dari suatu keputusan pembelian.  

c. Komitmen atau loyalitas konsumen yang sudah biasa beli dengan produk 

pesaing.  

 

2.1.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelian  

Proses pengambilan keputusan pembelian seorang calon konsumen banyak 

dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Menurut Kotler (2012:202) faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Faktor budaya memiliki pengaruh yang terluas dan terdalam dalam perilaku 

konsumen. Pemasar perlu memahami peranan yang dimainkan oleh budaya, 

sub budaya, dan kelas sosial pembeli. Budaya adalah serangkaian nilai, 

persepsi, keinginan dan perilaku dasar yang dipelajari oleh anggota 

masyarakat dari keluarga dan instansi penting lain. Sub budaya adalah 

kelompok orang yang memiliki sistem lain yang sama berdasarkan 
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pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa. Kelas sosial adalah 

pembagian kelompok masyarakat yang relatif permanen dan relatif teratur 

dimana anggota-anggotanya memiliki nilai, minat dan perilaku yang serupa. 

2. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok 

kecil, keluarga, peran sosial, dan status yang melingkupi konsumen tersebut. 

Kelompok adalah dua atau lebih sekelompok orang yang berinteraksi untuk 

memenuhi tujuan individu atau tujuan bersama. Keluarga merupakan 

oerganisasi pembelian di masyarakat tempat konsumen berada yang paling 

penting, dan keluarga telah diteliti secara luas. Peran terdiri atas jumlah 

aktifitas yang diharapkan untuk dilakukan menurut orang-orang di sekitarnya. 

3. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik seperti umur 

dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, biaya hidup, kepribadian, 

dan konsep diri. Sepanjang hidupnya orang akan mengubah barang dan jasa 

yang dibelinya.  

4. Pilihan pembelian dipengaruhi empat faktor psikologi utama: motivasi, 

persepsi, pembelajaran, serta kepercayaan dan sikap. Motivasi adalah 

kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat mencari ataskeputudan 

tersebut. Persepsi adalah menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan 

informasi guna membentuk gambaran yang berarti untuk dunia. Keyakinan 

adalah pemikiran deskriptif yang dipertahankan seseorang mengenai sesuatu. 

Sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecenderungan yang konsisten atau suka 

atau tidak sukanya seseorang terhadap objek atau ide.  
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Untuk hal itu, menurut Kotler (2012:113) maka akan digunakan model AIDA, 

yaitu :  

1. Attention, timbulnya perhatian konsumen terhadap suatu pemasaran yang 

dilakukan produsen.  

2. Interest, munculnya rasa ketertarikan terhadap objek yang ditawarkan 

produsen tersebut atau membangkitkan minat.  

3. Desaire, setelah rasa tertarik, timbul hasrat atau keinginan untuk memiliki 

objek tersebut.  

4. Action, tindakan konsumen pembelian yang dilakukan konsumen setelah 

memiliki hasrat atau keinginan untuk memiliki objek. Titik tolak untuk 

memahami perilaku pembeli adalah model rangsangantanggapan. 

Karakteristik pembeli dan proses pengambilan keputusan menimbulkan 

keputusan pembelian tertentu. Philip Kotler (2012:53) menggambarkan hal tersebut 

dalam Gambar 2.2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2.2 
Model Perilaku Pembeli 
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2.1.4.3 Jenis Perilaku Pembelian  

Konsumen memiliki perilaku konsumen yang berbeda-beda yang akan 

mempengaruhi keputusan pembelian. Philip Kotler (2012:221) membagi perilaku 

pembelian kedalam, 4 jenis yaitu sebagai berikut 

1. Perilaku pembelian yang rumit (Complex buying behaviour) ; terdiri dari 

proses tiga langkah yaitu : Pertama, pembeli mengambangkan keyakinan 

tentang produk tersebut . Kedua, ia membangun sikap tentang produk 

tersebut. Ketiga, ia membuat pilihan pembelian yang cermat  

2. Perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan (Dissonance reducing 

buying behaviour); kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam sebuah 

pembelian namun melihat sedikit perbedaan diantara berbagai merek. 

Keterlibatan yang tinggi disadari oleh fakta bahwa pembelian tersebut mahal, 

jarang dilakukan, dan beresiko. Konsumen pertama-tama bertindak, kemudian 

mendapatkan keyakinan baru , selanjutnya hasil akhirnya muncul sekumpulan 

sikap. Jadi, komunikasi pemasaran harus ditujukan pada penyediaan 

keyakinan dan evaluasi yang membantu konsumen merasa puas dengan 

pilihan mereknya. 

3. Perilaku pembelian yang mencari variasi (Variety-seeking buying behaviour); 

beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah 

namun perbedaan merek yang signifikan. Dalam situasi ini, konsumen sering 

melakukan perpindahan merek.  
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4. Perilaku pembelian karena kebiasaan (Habitual buying behaviour); banyak 

produk dibeli dengan kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan tidak 

adanya perbedaan merek yang signifikan, Konsumen memiliki keterlibatan 

yang rendah dalam pembelian sebagian besar produk yang mudah dan sering 

dibeli. Perilaku konsumen dalam kasus produk dengan keterlibatan rendah 

tidak melalui urutan umum keyakinan, sikap, dan perilaku.  

 

2.1.4.4 Peran Konsumen dalam Keputusan Pembelian  

Pemasar harus dapat mengetahui siapa yang membuat keputusan pembelian 

dan apa saja peran yang dilakukan konsumen tersebut. Mengenali konsumen untuk 

beberapa produk tertentu cukup mudah, tetapi pemasar juga perlu mengidentifikasi 

peran konsumen dalam keputusan pembelian.  

Kotler (2012 :220) membedakan lima peran yang dimainkan orang dalam 

keputusan pembelian, yaitu : 

1. Pencetus yaitu seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk 

membeli produk atau jasa.  

2. Pemberi pengaruh yaitu seseorang yang pandangan atau sarannya 

mempengaruhi keputusan  

3. Pengambil keputusan yaitu seseorang yang mengambil keputusan untukl 

setiap komponen setiap keputusan pembelian : apakah membeli , tidak 

membeli, bagaimana membeli, dan dimana akan membeli. 
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2.1.4.5 Indikator Keputusan Pembelian 

Indikator keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller (2012:166-189) 

yaitu : 

1. Kebutuhan  

Pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan 

antara keadaan nyata dengan keadaan yang diinginkan.  

2. Publik 

Merupakan tahap pengambilan keputusan dimana konsumen telah tertarik 

untuk mencari lebih banyak informasi melalui media massa atau organisasi 

penilai pelanggan. 

3. Manfaat  

Tahap proses pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi manfaatnya.  

4. Kepuasan   

Dimana konsumen akan mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli 

berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. 

 

2.1.5. Hasil Penelitian Sebelumnya 

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini, dapat di sajikan daftar penelitian 

terdahulu dan teori yang sudah dijabarkan atau dikemukakan sehingga dapat 

membedakan keorisinalitasan penelitian ini 
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Tabel 2.3. 
Penelitian-Penelitian Terdahulu 

 
No. Nama Judul Kesimpulan Persamaan Perbedaan 
1. Taufik Hidayat, 

Saryadi, Wahyu 
Hidayat (2012) 

Pengaruh kualitas 
pelayanan, fasilitas dan 
lokasi terhadap 
keputusan konsumen 

Hasil penelitian 
tersebut 
menunjukkan 
bahwa variabel 
kualitas 
pelayanan, 
fasilitas dan lokasi 
berpengaruh 
signifikan dan 
positif terhadap 
keputusan 
konsumen 

Pada 
penelitian ini 
variable (x) 
yang diteliti 
adalah kualitas 
pelayanan, 
fasilitas dan 
lokasi 
terhadap 
keputusan 
konsumen 
Sedangkan 
variable (x) 
yang penulis 
ambil hanya 
mengenai 
channel 
manager. 

Variabel (x) 
yang diteliti 
yaitu fasilitas 
dan variabel (y) 
yaitu keputusan 
menginap 

2. Rahajani (2005) 
 
 
 

Pengaruh lokasi, 
pelayanan, fasilitas 
terhadap keputusan 
pembelian 

Hasil penelitian 
tersebut 
menunjukkan 
bahwa variabel 
lokasi, pelayanan, 
dan fasilitas 
berpengaruh 
terhadap 
keputusan 
pembelian 

Pada 
penelitian ini 
variable (x) 
yang diteliti 
adalah 
pelayanan, 
fasilitas dan 
lokasi 
terhadap 
keputusan 
pembelian 
Sedangkan 
variabel (x) 
yang penulis 
ambil hanya 
mengenai 
chanel 
manager. 

Variabel (x) 
yang diteliti 
yaitu fasilitas 
dan variabel (y) 
yaitu keputusan 
menginap. 

3. Ari Budi Sulistiono 
(2010) 
 
 

Pengaruh kualitas 
pelayanan, fasilitas dan 
lokasi terhadap 
keputusan menginap 

Hasil penelitian 
tersebut 
menunjukkan 
bahwa variabel 
lokasi, kualitas 
pelayanan, dan 
fasilitas 
berpengaruh 
terhadap 
keputusan 

Pada 
penelitian ini 
variable (x) 
yang diteliti 
adalah 
pelayanan, 
fasilitas dan 
lokasi 
terhadap 
keputusan 

Variabel (x) 
yang diteliti 
yaitu fasilitas 
dan variabel (y) 
yaitu keputusan 
menginap 
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No. Nama Judul Kesimpulan Persamaan Perbedaan 
menginap menginap 

Sedangkan 
variable (x) 
yang penulis 
ambil hanya 
mengenai 
channel 
manager. 

 

 

2. 2 Kerangka Pemikiran 

Dalam kegiatan bisnis pada bidang pariwisata perhotelan dibutuhkan 

kemampuan untuk menentukan promosi dan keputusan pembelian yang mana 

kegiatannya mempunyai cakupan yang luas karena tidak saja mencakup kegiatan 

internal perusahaan tetapi juga mencakup kegiatan eksternal perusahaan.  

Strategi pemasaran promosi tidak dapat dilepaskan dari kegiatan 

penjualan yang berkaitan dengan keputusan pembelian karena hal ini menyangkut 

tingkat persaingan dan bergantung terhadap struktur pasar dan jenis promosi yang 

diminati oleh konsumen dalam mengmbil suatu keputusan. 

Dalam pengembangan promosi, pemasar lebih dahulu harus memilih 

periklanan yang dapat mendukung posisi promosi dipasar sasarannya kemudian 

diikuti oleh Penjualan,Hubungan Masyarakat dan Publisitas, Wiraniaga dan 

Pemasaran Langsung. 

Seperti halnya produk dan, perusahaan harus menyadari bahwa pelanggan 

yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda selama proses pembelian. Kotler 

dan Keller (2012: 379) menjelaskan bahwa “saluran pengelola saluran (channel 



40 
 

 

manager) merupakan sebuah sistem saluran penjualan yang dikelola oleh 

perusahaan dalam mencapai target penjualannya”. Pengelola saluran dalam 

mencapai penjualan kepada pelanggannya menghasilkan 5 bentuk layanan. 

Menurut Kotler (2013:184) keputusan pembelian konsumen adalah keputusan 

pembelian konsumen akhir perorangan dan rumah tangga yang memberi barang dan 

jasa untuk konsumsi pribadi. 

Terdapat saling keterkaitan satu sama lain dalam mempengaruhi konsumen 

dalam mengambil sebuah keputusan terhadap sebuah pilihan yang menyangkut selera 

konsumen. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berpikir ini adalah sebagai 

berikut. 

Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah, Erlina 

(2013:49), mengatakan hipotesis adalah proposisi yang dirumuskan dengan maksud 

untuk diuji secara empiris.  Dengan demikian hipotesis merupakan penjelasan 

Channel Manager 
 

a. Lot Size 
b. Waiting and selivery time 
c. Spatial Convience 
d. Product Variety 
e. Service backup 

 
Kotler dan Keller (2012: 
379) 

 

Keputusan Menginap  
 

a. Kebutuhan 
b. Publik 
c. Manfaat  
d. Kepuasan 

 
Swastha (2013:9) 
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sementara tentang prilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau 

akan terjadi.   

Berdasarkan teori serta kerangka konseptual yang telah diuraikan makaChannel 

Managerberpengaruh Terhadap Keputusan Menginap Pada Pasar Baru Square Hotel 

Bandung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode yang Digunakan 

Metode bagi suatu penelitian merupakan suatu alat didalam pencapaian suatu 

tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Sugiyono (2015: 23) metode 

penelitian adalah “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Cara ilmiah berarti kegiatan 

itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu: rasional, empiris dan sistematis. 

Rasional berarti kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, 

sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang 

dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. Sehingga orang lain dapat 

mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.  

Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan 

langkahlangkah tertentu yang bersifat logis. Dalam pelaksanaannya, pendekatan 

penelitiannya menggunakan jenis atau bentuk penelitian dengan metode deskriptif 

dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan 

1. Metode Deskriptif  

Menurut Sugiyono (2015: 28) mendefinisikan bahwa metode deskriptif adalah 
“metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 
penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 
Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui 
sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara 
mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data 
yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data 
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tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori 
yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan”. 
 

2. Metode Verifikatif  

Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk 

menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di 

tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan 

perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel x 

terhadap y diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis 

apakah diterima atau ditolak. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui 

hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Sesuai 

dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan Metode 

Survei Penjelasan (Explanatory Survey Method). Sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan, dalam penelitian akan digunakan telaah statistika yang cocok, untuk itu 

dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur. 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari 

variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi 

variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, 

sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan 
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tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

 
 
      Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 
 

Variabel Konsep Variabel Indikator Dimensi Skala 

(X) 
Channel 
Manager 
 

Sebuah sistem saluran 
penjualan yang 
dikelola oleh 
perusahaan dalam 
mencapai target 
penjualannya. 
 
(Kotler dan Keller, 

2012) 

Ukuran lot (Lot 
Size) 

• Pihak  online 
travel agent 
memberikan 
ukuran/ jatah 
pemesanan 

• Pihak  online 
travel agent 
membatasi 
pembelian 
jumlah kamar 

• Pihak  online 
travel agent 
memberikan 
harga sesuai 
periode tertentu 

Ordinal 

Waktu 
menunggu dan 
delivery 
(Waiting and 
delivery time) 

• Pihak  online 
travel agent 
memfasilitas e-
voucher kamar 

• Kecepatan 
reservasi 

Ordinal 

Kenyamanan 
Spasial 
(Spatial 
Conveniece) 

• Pelanggan dapat 
melakukan 
pembelian 
dimana saja 

• Pelanggan dapat 
melakukan 
pembelian 
melalui website 

• Pelanggan dapat 
melakukan 

Ordinal 
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pembelian 
melalui aplikasi  

Variasi Produk 
(Produk 
Variety) 

• Jenis kamar 
yang ditawarkan 
beragam 

• Jenis pelayanan 
yang ditawarkan 
beragam 

 

Service backup • Pihak  online 
travel agent 
memberikan 
fasilitas kredit 

• Pihak  online 
travel agent 
memberikan 
fasilitas refund 
 

 

 

 

 

 

Keputusan 
Tamu 
Menginap 
(Y) 

Keputusan konsumen 
merupakan salah satu 
bagian yang terdapat 
di dalam perilaku 
konsumen. 
 
Swastha (2013:9) 

Kebutuhan 1. Pelayanan 
2. Lingkungan 

Hotel 
3. Lokasi hotel 

Ordinal 

  Publik 1. Informasi 
Media Massa 

2. Pengetahuan 
Konsumen 

3. Penilaian 
konsumen lain 

Ordinal 

  Manfaat 1. Keramahan 
karyawan 

2. Biaya yang 
dikeluarkan 

3. Keamanan 

Ordinal 
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3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Sumber pada penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, 

penjelasan kedua sumber tersebut dipaparkan berikut ini. 

a. Data primer yaitu data-data yang penulis peroleh melalui pengamatan 

langsung yang dapat berupa tanggapan responden terhadap kegiatan 

periklanan yang dilakukan dari berbagai media periklanan dan data yang 

diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau dari tamu Pasar Baru 

Square Hotel Bandung yang menginap sebagai sampel berupa pengisian 

kuesioner, bahkan berupa wawancara. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Pasar Baru Square Hotel 

Bandungyang ada kaitannya dengan penelitian berupa: Laporan jumlah tamu 

hotel, data yang berupa informasi yang berkenaan dengan sejarah singkat 

perusahaan, data periklanan dan data lainnya yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

Cara penentuan data penelitian ini melalui penentuan populasi dan sampel. Dalam 

penelitian ini populasi adalah tamu yang menginap padaPasar Baru Square Hotel 

Bandung. Maka dalam penelitian ini populasi adalah Semua tamu yang menginap di 

  Kepuasan 1. Harapan  
2. Ekspektasi  
3. Kecepatan 

pelayanan 

Ordinal 
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hotel akasia dalam satu tahun terakhir yaitu di tahun 2012, dimana mewakili tahun 

sebelumnya yang berjumlah 46.800 Orang.  

Sedangkan sampelnya adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Maka dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampel 

penelitian adalah ditetapkan sebanyak 100 orang. Jumlah yang sampel ini diketahui 

dengan menggunakan rumus Slovin Sugiyono (2015). Berdasarkan rumus di atas 

dengan menggunakan tingkat error 10% maka ukuran sampel adalah: 

n =
N

1 + N. e2 

Keterangan: 

n = Besaran sampel 

N = Besaran populasi 

e = Nilai kritis 

Maka diperoleh sampel sebagai berikut: 

n =
46.800

1 + 46.800 (0.01)
= 99,78 

sampel tersebut dibulatkan menjadi 100 responden. Pengembilan sampel penelitian 

dilakukan secara random sampling dengan sampel 100 tamu Pasar Baru Square Hotel 

Bandung. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah: 

1. Field Research 

Pengumpulan data langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh 

data yang diperlukan yang pengumpulan datanya diperoleh dengan cara 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang ada dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara tatap muka / tanya jawab secara langsung 

kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. 

b. Observasi, dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

terhadap tempat penelitian. 

2. Kuesioner 

Teknik perolehan data dengan cara memberikan seperangkat daftar 

pertanyaan dan jawaban kepada responden, setelah itu responden tersebut 

mengembalikan pertanyaan dan jawaban. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui catatan dan juga laporan dari Pasar 

Baru SquareHotel Bandung dengan tujuan untuk mengetahui data e-

commerce terhadap keputusan tamu. 
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3.5. Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.5.1. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah data berbentuk numerik, dapat digunakan untuk 

menjawab hipotesis yang diajukan. Analisis kuantitatif digunakan peneliti untuk 

mengetahui hasil jawaban dari responden dengan bantuan alat statistik melalui 

program Software SPPS (Statistic Package and Social Science) 20 for Windows.  

 

3.5.2. Pengujian Instrumen Penelitian 

3.5.2.1. Uji Validitas  

Menurut Sugiyono (2014:361) menyatakan bahwa validitas “merupakan 

derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang 

dapat dilaporkan oleh peneliti”. Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk menguji 

sejauh mana item kuesioner yang valid dan mana yang tidak. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur.Hal ini dilakukan 

dengan mencari korelasi setiap item pertanyaan dengan skor total pertanyaan untuk 

hasil jawaban responden yang mempunyai skala pengukuran interval.Adapun untuk 

pengujian validitas digunakan dengan melihat korelasi item indikator dengan Pearson 

Product Moment (Sugiyono2012:356) sebagai berikut: 

 

𝑟𝑟 =  
𝑛𝑛 (∑𝑥𝑥𝑥𝑥)− (∑𝑋𝑋.∑𝑌𝑌)

�{𝑛𝑛 ∑𝑋𝑋2 − (∑𝑋𝑋)2}. {𝑛𝑛 (∑𝑌𝑌2 − (∑𝑌𝑌)2)}
 

Keterangan: 
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r = Pearson Product Moment 
n = Jumlah responden 
X = Skor salah satu pernyataan 
Y = Total skor pernyataan  

 
Prosedur uji validitas yaitu membandingkan r hitung dengan r table yaitu 

angka kritik tabel korelasi pada derajat kebebasan (dk = n-2) dengan taraf signifikan 

α = 5%. 

Syarat tersebut menurut Sugiyono (2014:173-174) yang harus dipenuhi yaitu 

harus memiliki kriteria sebagai berikut : 

a. Jika r ≥ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid, 

b. Jika r ≤ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak 

valid. 

3.5.2.2. Uji Reliabilitas  

Menurut (Sugiyono, 2012:121) instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha> 0,70 (Uma Sekaran 2013:200). Pada penelitian ini 

untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha α dengan formula 

Alpha Cronbach dan dengan menggunakan program Software SPPS (Statistic 

Package and Social Science) 20 for Windows.  

Rumus: 

𝛼𝛼 =
𝑘𝑘

𝑘𝑘 − 1 (1 −
∑ 𝑗𝑗
𝑆𝑆2

𝑋𝑋
) 
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α = Koefisien reliabilitas alpha 
k = Jumlah item 
Sj = Varians responden untuk item 1 
Sx = Jumlah Varians skor total. 
 
 
 

3.5.3. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis yang digunakan penulis yaitu analisis regresi linier sederhana karena 

data yang ada dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal yang harus diubah 

datanya ke dalam data interval. Juga karena disini variable yang diteliti lebih dari dua 

variabel. Maka penulis menggunakan regresi linier berganda. 

Regresi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau    

tidaknya hubungan antar variabel. Dalam analisis regresi, suatu persamaanregresi 

atau persamaan penduga dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel-

variabel apakah ada hubunan antara 2 (dua) variabel atau lebih. Hubungan yang 

didapat pada umumnya menyatakan hubunagan fungsional antara variabel-variabel. 

Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda melalui 

program SPSS 20,0 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Model ini digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sugiyono 

(2015:275) menyatakan rumus dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut:  

 Y = a + bX + e 

  Dimana :  

    Y  = Keputusan Tamu Menginap 

   a = Konstanta dari keputusan regresi 

    b = Koefisien regresi dari variabel X (Channel Manager) 
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   X = Channel Manager 

    e  = Variabel lain 

 

 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linear sederhana terhadap 

hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian asumsi 

klasik atas data yang akan diolah melalui Uji Normalitas dan Uji 

Heteroskedastisitas. 

 

3.5.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mencari tahu apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 

2013:160).  Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara statistik melalui uji 

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan bantuan SPSS 

Statistics 21 For Windows. Jika nilai probabilitas signifikan K-S ≥ 5% atau 0,05, 

maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2013:164).  

 

3.5.3.2. Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap,maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda 
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disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi 

ada tidaknya heteroskedastisitas dapatdilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumber X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di-strandardized. Dasar Analisis:  

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas.  

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.5.3.3. Uji Linearitas 

Uji linieritas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitanantara dua 

variabel yang bersifat linier. Perhitungan linieritasdigunakan untuk mengetahui 

prediktor data peubah bebasberhubungan secara linier atau tidak dengan peubah 

terikat. Pengujian dapat dilakukan pada program SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) for windows dengan menggunakan test for linearity pada taraf 

signifikansi 0,05. Kriteria pengujiannya adalah kelinieran dipenuhi oleh data jika 
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Fhitung > Ftabel atau angka signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 

menunjukkan kelinieran terpenuhi. 

 

3.5.4. Analisis Koefisien Korelasi 

Menurut Sugiyono (2014:87) korelasi adalah metode pertautan atau metode 

penelitian yang berusaha menghubung-hubungkan antara satu unsur/elemen dengan 

unsur/elemen lain untuk menciptakan bentuk dan wujud baru yang berbeda dengan 

sebelumnya. Untuk menentukan hubungan antara kedua variabel yang ada, yaitu 

variabel independen dan variabel dependen, maka dilakukan uji korelasi Pearson. 

 

Rumus Korelasi Pearson Product Moment: 
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Keterangan : 
r = Koefisien korelasi Pearson antara item dengan variabel yang 

bersangkutan 

X = Skor Item dalam variabel 

Y = Skor semua item dalam variabel 

n = Jumlah responden 

Menurut Sugiyono (2014:192), kriteria untuk menentukan korelasi tersebut 

dapat dilihatpada tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.2 
Tingkat Hubungan Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2014:192) 

 

 

3.5.2.5. Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2012:97), koefisien determinasi (R2) merupakan alat untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R2yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menejelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel dependen.  

Hasil koefisien determinasi ini dapat dilihat dari perhitungan dengan program 

Microsoft/SPSS atau secara manual dengan rumus koefisien determinasi adalah: 

𝐾𝐾𝐾𝐾 =  𝑟𝑟2𝑥𝑥 100% 

Keterangan: 
  

Kd = Koefisien determinasi 
r = Koefisien korelasi 
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Menurut Sugiyono (2016), kriteria untuk menentukan korelasi tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Determinasi 

 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

82% - 100% Pengaruh sangat tinggi atau kuat 
49% - 81% Pengaruh tinggi 
17% - 48% Pengaruh cukup kuat 
5% - 16% Pengaruh rendah tapi pasti 
0% - 4% Pengaruh rendah atau lemah sekali 

Sumber : Sugiyono (2015) 
 
 
3.5.6. Uji Hipotesis 

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna 

menunjukan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel 

dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Untuk menguji apakah variabel Kualitas Produk berpengaruh terhadap 

Keputusan Tamu Menginap, Langkah-langkah pengujian hipotesis secara parsial 

adalah sebagai berikut:  

1. Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya 

pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Dimana hipotesis nol (H0) 

yaitu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif 
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(H1) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. Masing 

masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

• Hipotesis 

H0 : ρyx1 = 0 ;  Tidak terdapat pengaruh Channel Managerterhadap 

Keputusan Tamu Menginap 

H1 : ρyx1 ≠ 0 ;  Terdapat pengaruhChannel Manager terhadap Keputusan 

Tamu Menginap 

2. Menentukan tingkat signifikasi sebesar α = 5%  

Tingkat signifikasi 0.05 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan 

kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.  DF = n-

(k+1) 

3. Menghitung Uji t (t-test) 

𝑡𝑡 =  
𝑏𝑏𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑏𝑏𝑖𝑖

 

Keterangan: 

bi : Koefisien regresi 

Sbi : Standar deviasi koefisien regresi 

4. Kriteria Pengambilan Keputusan  

• Ho tidak berhasil ditolak apabila t hitung ≤ t tabel, dengan demikian 

secara individu tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang 

diteliti.  
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• Ho ditolak apabila t hitung > t tabel, dengan demikian secara individu ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti.  

Atau perhitungan dengan menggunakan alat uji statistik yaitu program SPSS :  

H0 ditolak atau pengaruh signifikansi apabila:  Significance< α = 0.05  

H0 diterima atau pengaruh tidak signifikansi apabila:   

Significance> α = 0.05. 

 

Gambar 3.1 

Uji Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Pasar Baru Square Hotel Bandung 

4.1.1.1Profil Pasar Baru Square Hotel Bandung 

Pasar Baru Square Hotel Bandung,terletak diJl. Otto Iskandardinata 

No.81-89 Bandung, daerah yang terkenal dan terintegrasi. Hotel ini memiliki 99 

kamar yang dibangun pada tahun 2015.Hotel ini menawarkan wifi gratis dan 

fasilitas rapat/perjamuan. Menyediakan juga layanan pijat yang memanjakan para 

tamu dengan layanan Room service 24 jam. 

Kamar-kamar ber-AC dengan dekorasi bernuansa hangat di hotel ini 

dilengkapi dengan TV kabel layar datar, brankas pribadi, dan fasilitas membuat 

teh/kopi. Area tempat duduk untuk bersantai juga terdapat di kamar. Kamar mandi 

dalamnya menyediakan fasilitas shower air panas/dingin, sandal, dan 

perlengkapan mandi gratis. 

Berbagai makanan Indonesia dan internasional disajikan di De Aloen 

Aloen Restaurant. Selain itu, berbagai tempat bersantap dapat ditemukan di Pasar 

Baru Square Food Court, yang terletak hanya sejauh 2 menit berjalan kaki. Toko 

terdekat dapat dijangkau dengan berjalan kaki dalam 5 menit. 

Staf pramutamu akan dengan senang hati membantu Anda dengan layanan 

penitipan bagasi, sementara wisata sehari dapat direncanakan di meja layanan 

wisata. Fasilitas lain yang disediakan meliputi layanan binatu, dry cleaning, dan 
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layanan menyetrika. Layanan tiket, penukaran mata uang, dan mesin ATM juga 

tersedia di hotel. 

Pasar Baru Square Bandung, berjarak 5 menit berkendara dari Gedung 

Merdeka, 10 menit berkendara dari Stasiun Kereta Api Bandung, dan 20 menit 

berkendara dari Bandara Internasional Husein Sastranegara. Daerah Sumur 

bandung adalah pilihan tepat buat wisatawan yang suka belanja baju, orang-orang 

yang ramah, dan kuliner khas.  

Akomodasi ini juga dinilai memiliki harga terbaik di Bandung! Tamu 

mendapatkan fasilitas lebih banyak untuk uang yang mereka keluarkan 

dibandingkan akomodasi lain di kota ini.  

 

4.1.1.2 Visi dan Misi Pasar Baru Square Hotel Bandung 

VISI : 

• To maximate profit through maximum guest satisfication 

• Be known as a hotel that cares and sincere for every client as 

well as employee 

• To penetrate the new market by area and or segment 

• To increase the business volume in weekday by reinforces the 

new approach to incentive Malaysian group, MICE and group 

local business 

• To increase or maintained the hotel performance by focusing 

the benefits of staying in for family and group leisure. 
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MISI : 

• To provide the most efficient, adaptable and professional 

service to everyone we are in contact with by treating them 

with courtesy and respect while reflecting the culture, values 

and hospitality of Indonesia 

• To achieve our goal financial and operational objectives 

through integrated creative and innovative strategies and 

business skills 

• To become a leading hotel at Pasar Baru area with Malaysian 

people as target main market and supporting by Travel Agent 

inbound, series corporate and government with meeting events 

as part of Dafam Hotel Management Vision in Indonesian 

hospitality industry. 

 

4.1.1.3. Struktur Organisasi Pasar Baru Square Hotel Bandung 
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4.1.2 Profil Responden 

4.1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persenatse 
Pria 72 72% 

Wanita 28 28% 
Total 100 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan sumber data primer pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah 

responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah pria yaitu sebanyak 72 atau 

sebesar 72%, sedangkan sisanya sebanyak 28 orang atau sebesar 28% dipenuhi 

oleh jenis kelamin wanita. Artinya bahwa responden pria menjadi mayoritas yang 

menginap padaPasar Baru Square Hotel Bandung. 

 
4.1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase 
< 20 tahun 1 1% 

21-30 tahun 25 25% 
31-40 tahun 27 27% 
41-50 tahun 37 37% 
> 50 tahun 10 10% 

Total  100 100% 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan sumber data primer pada tabel 4,2 diatas dapat dilihat bahwa 

karakteristik responden berdasarkan usia didominasi oleh tamu yang berusia41-50 

tahun yaitu sebanyak 37 orang atau sekitar 37%, responden yang berusia di antara 

31–40 tahun sebanyak 27 orang atau sekitar 27%, responden yang berusia di 

antara 21–30 tahun sebanyak 25 orang atau sekitar 25%, responden yang berusia 
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lebih dari 50 tahun sebanyak 10 orang atau sekitar 10%, dan responden yang 

berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 1 orang atau sekitar 1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata tamu yang menjadi responden dalam penelitian ini 

adalah berada dalam usia kisaran 41-50 tahun. 

 

4.1.3 Pengujian Validitas dan Realibilitas 

4.1.3.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas penelitian dalam bentuk angket atau quesioner 

disebarkan kepada 100 orang responden, dimana respondennya disini adalah tamu 

yang menginap padaPasar Baru Square Hotel Bandung. Dalam uji validitas hasil 

dari indikator dibuatkan atas beberapa pernyataan dari setiap variabelnya, untuk 

mengetahui nilai korelasi dari setiap item pernyataan maka digunakan rumus 

korelasi Cronbach Alpha. Kemudian untuk mengetahui tingkat validitas dengan 

membandingkan nilai rhitung  dengan rtabel  apabila hasil menyatakan bahwa 

rhitung >rtabel  maka hasil dinyatakan Valid tapi sebaliknya apabila rhitung <rtabel  

maka hasil dinyatakan Tidak Valid. Hasil dari pengolahan data uji validitas 

X dan Y dengan menggunakan program aplikasi komputer IBM SPSS 20 terlihat 

pada tabel dibawah ini: 

Untuk setiap perhitungan dalam pengujian responden diperlukan data tabel 

rtabel dengan hitungan rumus DF = n-k, dimana n=banyaknya sampel, k=jumlah 

variabel yang diteliti dan melihat tingkat signifikansi sebesar yang peneliti 

gunakan yaitu 0.05.  
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas 

 
Variabel Simbol Item rhitung rtabel Kesimpulan 

Channel 
Manager (X) 

X_1 0.832 0.196 Valid 
X_2 0.721 0.196 Valid 
X_3 0.520 0.196 Valid 
X_4 0.842 0.196 Valid 
X_5 0.594 0.196 Valid 
X_6 0.377 0.196 Valid 
X_7 0.842 0.196 Valid 
X_8 0.524 0.196 Valid 
X_9 0.842 0.196 Valid 
X_10 0.653 0.196 Valid 
X_11 0.842 0.196 Valid 
X_12 0.491 0.196 Valid 
X_12 0.553 0.196 Valid 

Keputusan 
Menginap (Y) 

Y_1 0.321 0.196 Valid 
Y_2 0.673 0.196 Valid 
Y_3 0.711 0.196 Valid 
Y_4 0.484 0.196 Valid 
Y_5 0.575 0.196 Valid 
Y_6 0.501 0.196 Valid 
Y_7 0.715 0.196 Valid 
Y_8 0.585 0.196 Valid 
Y_9 0.583 0.196 Valid 
Y_10 0.546 0.196 Valid 

 
Sumber: Data Primer diolah, 2018 

 
Dari tabel 4.3 terlihat bahwa hasil perhitungan uji validitas variabel X 

tentang Channel Managerdan Keputusan Menginapantara masing-masing 

indikator dari setiap variabel menunjukan hasil yang signifikan yang menunjukan 

bahwa rhitung >rtabel  artinya semua item pernyataan dinyatakan Valid. Dengan 

demikian instrumen penelitian dapat dijadikan alat ukur yang sah pada penelitian 

dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian. 
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4.1.3.2 Uji Realibilitas 

Pada perhitungan uji reliabilitas pernyataan antara variabel Channel 

Manager terhadap Keputusan Menginapdengan menggunakan pendekatan 

nilaiAlpha Cronbach dengan nilai Alpha, dimana jika Alpha Cronbach > 0,05 

maka alat ukur dinyatakan reliabel begitupun sebaliknya jika Alpha Cronbach < 

0,05 maka alat ukur dinyatakan tidak reliabel. Hasil dari pengolahan data uji 

reliabilitas X,dan Y dengan menggunakan program aplikasi komputer IBM SPSS 

20 terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Realibilitas 

Variabel Cronbach's  
Alpha Alpha Keterangan 

Channel Manager (X) 0.895 0.70 Reliabel 
Keputusan Menginap 

(Y) 0.767 0.70 Reliabel 
Sumber: Data Primer diolah, 2018 

 
Dari tabel 4.4 terlihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas 

variabelX dan Y menunjukan hasil yang signifikan yang menunjukan bahwa nilai 

Alpha Cronbach > 0.70 (Uma Sekaran, 2013:200) artinya hasil keputusan 

dinyatakan Reliabel. Dengan demikian bahwa instrumen penelitian (data 

kuesioner) dapat dijadikan alat ukur yang sah pada penelitian dan dapat dijadikan 

contoh untuk digunakan dimasa depan. 

 

4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

Dalam melakukan analisis data kuantitatif seringkali menggunakan uji 

persyaratan analisis. Persyaratan uji analisis untuk Regresi Berganda yang juga 

sering disebut dengan istilah Uji Asumsi Klasik. Menurut Damodar Gujarati 
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(2008) agar model regresi tidak bias atau agar model regresi BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji 

persyaratan analisis untuk regresi berganda yang sering digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 

4.1.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Berikut merupakan uji normalitas dengan menggunakan bantuan software 

IBM SPSS 20: 

 
 

Gambar 4.1  
Kurva Uji Normalitas 



67 
 

 
Berdasarkan gambar 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode grafik, dari hasil pengujian 

yang telah dilakukan maka grafik diatas menunjukkan data yang seimbang dimana 

grafik tersebut berbentuk lonceng dengan sisi kiri dan sisi kanan yang seimbang, 

hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Artinya tidak ada data yang 

menyimpang dan data berada di titik keseimbangan. 

 

4.1.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidak samaan variancedari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada 

suatu model dengan melihat pola gambar Scatterolottersebut. Jika tidak ada pola 

yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka terjadi heteroskedastisitas. 

Berikut merupakan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan bantuan 

software IBM SPSS 20: 



68 
 

 
Gambar 4.2 

Kurva Uji Heteroskedastisitas 
 

Berdasarkan gambar uji heteroskedastisitas diatas dengan menggunakan 

Scatter Plotsdapat dikatakan bahwa terjadi penyebaran data secara acak meskipun 

terdapat beberapa data yang berdekatan namun secara keseluruhan data menyebar 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas sehingga pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas. 

 

4.1.4.3. Uji Linieritas 

Uji linearlitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang 

linear antara kedua variabel penelitian. Hubungan yang linear menggambarkan 

bahwa perubahan pada variabel prediktor akan cenderung diikuti oleh perubahan 

variabel kriterium dengan membentuk garis linear. Adapun kriteria untuk melihat 

apakah kedua variabel berhubungan secara linier atau tidak yaitu sebagai berikut : 

a. Jika skor P < 0,05 maka kedua variabel dinyatakan linier.  
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b. Jika skor P > 0,05 maka kedua variabel dinyatakan tidak linier. 

Berikut adalah hasil uji lineritas kedua variabel dapat dilihat dalam tabel 

4.5 berikut: 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Linieritas 

 

Penghitungan uji linieritas hubungan dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan program komputer Statistical Package For Science (SPSS) for 

Windowsversi 20.0. Uji linearitas hubungan antara variabel Keputusan Menginap 

dengan Channel Manager menghasilkan nilai F = 2.338 dengan p = 0.002 (p < 

0.05). 

Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel adalah 

sudah linear, sehingga dengan terpenuhinya kedua asumsi tersebut (normalitas 

dan linearitas), maka analisis data dapat diteruskan dengan uji hipotesis melalui 

teknik Analisis Product Moment. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Channel Manager Pada Pasar Baru Square Hotel Bandung 

Untuk memberikan interpretasi terhadap indeks skor yang diperoleh, maka 

dilakukan pengkategorian dengan cara sebagai berikut: 

Nilai Tertinggi (NTT) 
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NTT = Sampel x Bobot Jawaban Tertinggi 

= 100 x 5  

= 500 

Nilai Terendah (NTR) 

NTR = Sampel x Bobot Jawaban Terendah  

= 100 x 1  

= 100 

Rentang Skor (RS) 

RS = (Skor Maksimum – Skor Minimum) : Banyaknya Kategori 

= (500 - 100) : 5 

= 80 

 

1. Ukuran Lot (Lot Size) 
Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai: 
Pihak online travel agent memberikan type kamar hotel yang beragam 

Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 4 4% 20 

Setuju 4 40 50% 160 
Cukup Setuju 3 52 52% 156 
Kurang Setuju 2 4 4% 8 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 344 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 
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Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Pihak online travel agent memberikan type kamar hotel 

yang beragam” dengan jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 4 orang atau sekitar 4%, yang menjawab setuju sebanyak 40 orang atau 

sekitar 40%, yang menjawab cukup setuju sebanyak 52 orang atau sekitar 52%, 

dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 orang atau sekitar 4%. 

Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 344 termasuk dalam kategori baik, dengan artian bahwa Pihak online 

travel agent sudah mampu memberikan type kamar hotel yang beragam kepada 

konsumen. 

 
Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai: 
Pihak online travel agent membatasi pembelian jumlah kamar hotel 

Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 6 6% 30 

Setuju 4 42 42% 168 
Cukup Setuju 3 50 50% 150 
Kurang Setuju 2 2 2% 4 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 352 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

344 
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Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Pihak online travel agent membatasi pembelian jumlah 

kamar hotel” dengan jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 6 orang atau sekitar 6%, yang menjawab setuju sebanyak 42 orang atau 

sekitar 42%, yang menjawab cukup setuju sebanyak 50 orang dan sekitar 50%, 

yang menjawab kurang setuju sebanyak 2 orang atau sekitar 2%. 

Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 352 termasuk dalam kategori baik, dengan artian bahwa Pihak online 

travel agent sudah membatasi pembelian jumlah kamar hotel. 

 
 

Tabel 4.8 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Informasi harga yang ditawarkan oleh online travel agent sesuai fasilitas yang 
diberikan 

Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 0 0% 0 

Setuju 4 28 28% 112 
Cukup Setuju 3 54 54% 162 
Kurang Setuju 2 18 18% 36 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 320 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

352 
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Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Informasi harga yang ditawarkan oleh online travel 

agentsesuai fasilitas yang diberikan” dengan menjawab setuju sebanyak 28 orang 

atau sekitar 28%, yang menjawab cukup setuju sebanyak 54 orang atau sekitar 

54%, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 18 orang atau sekitar 18%. 

Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 
 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 320 termasuk dalam kategori cukup baik, ArtinyaInformasi harga yang 

ditawarkan oleh online travel agent sudah sesuai dengan  fasilitas yang diberikan. 

2. Waktu Menunggu dan Pengiriman (Waiting and Delivery Time) 
 

Tabel 4.9 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Pihak online travel agent memberikan fasilitas e-voucher hotel 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 4 4% 20 

Setuju 4 48 48% 192 
Cukup Setuju 3 44 44% 132 
Kurang Setuju 2 4 4% 8 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 352 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Pihak online travel agent memberikan fasilitas e-voucher 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

320 
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hotel” dengan jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 

orang atau sekitar 4%, yang menjawab setuju sebanyak 48 orang atau sekitar 48%, 

yang menjawab cukup setuju sebanyak 44 orang atau sekitar 44%, dan yang 

menjawab kurang setuju sebanyak 4 orang atau sekitar 4%. 

Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 
 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 352 termasuk dalam kategori baik, Artinya Pihak online travel agent 

sudah baik dalam memberikan fasilitas e-voucher hotel. 

Tabel 4.10 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Pihak online travel agent memliliki respon yang cepat dalam reservasi kamar 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 4 4% 20 

Setuju 4 34 34% 136 
Cukup Setuju 3 58 58% 174 
Kurang Setuju 2 4 4% 8 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 338 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Pihak online travel agent memliliki respon yang cepat 

dalam reservasi kamar” dengan jawaban dari responden yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 4 orang atau sekitar 4%, yang menjawab setuju sebanyak 34 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

352 
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orang atau sekitar 34%, yang menjawab cukup setuju sebanyak 58 orang atau 

sekitar 58%, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 orang atau sekitar 4%. 

Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

 
Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 338 termasuk dalam kategori cukup baik, Artinya Pihak online travel 

agent cukup memliliki respon yang cepat dalam reservasi kamar. 

 
3. Kenyamanan Spesial (Special Convenience) 

 
Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Mengenai: 
Anda dapat melakukan pemesanan kamar hotel melalui aplikasi dan website 

Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 4 4% 20 

Setuju 4 24 24% 96 
Cukup Setuju 3 68 68% 204 
Kurang Setuju 2 4 4% 8 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 328 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Anda dapat melakukan pemesanan kamar hotel melalui 

aplikasi dan website” dengan jawaban dari responden yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 4 orang atau sekitar 4%, yang menjawab setuju sebanyak 24 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

338 
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orang atau sekitar 24%, yang menjawab cukup setuju sebanyak 68 orang atau 

sekitar 68%, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 orang atau sekitar 4%. 

Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 
 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 328 termasuk dalam kategori cukup baik, artinya konsumen cukup dapat 

melakukan pemesanan kamar hotel melalui aplikasi dan website. 

Tabel 4.12 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Anda di mudahkan melakukan pembelian melalui aplikasi 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 4 4% 20 

Setuju 4 48 48% 192 
Cukup Setuju 3 44 44% 132 
Kurang Setuju 2 4 4% 8 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 354 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Anda di mudahkan melakukan pembelian melalui aplikasi” 

dengan jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang 

atau sekitar 4%, yang menjawab setuju sebanyak 48 orang atau sekitar 48%, yang 

menjawab cukup setuju sebanyak 44 orang atau sekitar 44%, dan yang menjawab 

kurang setuju sebanyak 4 orang atau sekitar 4%. 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

328 
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Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 354 termasuk dalam kategori baik, artinya konsumen sudah di mudahkan 

dalam melakukan pembelian melalui aplikasi 

Tabel 4.13 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Anda dapat melakukan pemesanan kamar hotel dimana saja 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 4 4% 20 

Setuju 4 34 34% 136 
Cukup Setuju 3 56 56% 168 
Kurang Setuju 2 6 6% 12 
Sangat Tidak 

Setuju 1 0 0% 0 

Total   100 100% 336 
Sumber: Data Primer diolah, 2018 

 
Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Anda dapat melakukan pemesaran kamar hotel dimana 

saja” dengan jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 

orang atau sekitar 4%, yang menjawab setuju sebanyak 34 orang atau sekitar 34%, 

yang menjawab cukup setuju sebanyak 56 orang atau sekitar 56%, dan yang 

menjawab kurang setuju sebanyak 6 orang atau sekitar 6%. 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

354 
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Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

 
 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 336 termasuk dalam kategori cukup baik, dengan artian konsumen cukup 

dapat melakukan pemesaran kamar hotel dimana saja. 

 

4. Variasi Produk (Produk Variety) 

Tabel 4.14 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Jenis kamar yang ditawarkan beragam 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 4 4% 20 

Setuju 4 48 48% 192 
Cukup Setuju 3 44 44% 132 
Kurang Setuju 2 4 4% 8 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 352 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Jenis kamar yang ditawarkan beragam” dengan jawaban 

dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang atau sekitar 4%, 

yang menjawab setuju sebanyak 48 orang atau sekitar 48%, yang menjawab 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

336 
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cukup setuju sebanyak 44 orang atau sekitar 44%, dan yang menjawab kurang 

setuju sebanyak 4 orang atau sekitar 4%. 

Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 
 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 352 termasuk dalam kategori baik, artinya Jenis kamar yang ditawarkan 

sudah beragam 

Tabel 4.15 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Jenis pilihan pelayanan yang ditawarkan beragam 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 4 4% 20 

Setuju 4 30 30% 120 
Cukup Setuju 3 58 58% 174 
Kurang Setuju 2 8 8% 16 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 330 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Jenis pilihan pelayanan yang di tawarkan beragam” dengan 

jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang atau 

sekitar 4%, yang menjawab setuju sebanyak 30 orang atau sekitar 30%, yang 

menjawab cukup setuju sebanyak 58 orang atau sekitar 58%, dan yang menjawab 

kurang setuju sebanyak 8 orang atau sekitar 8%. 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

352 
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Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 
 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 330 termasuk dalam kategori cukup baik, artinya Jenis pilihan pelayanan 

yang di tawarkan sudah cukup beragam. 

5. Layanan Tambahan (Service Backup) 

Tabel 4.16 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Pihak online travel agent memberikan fasilitas kredit 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 4 4% 20 

Setuju 4 48 48% 192 
Cukup Setuju 3 44 44% 132 
Kurang Setuju 2 4 4% 8 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 354 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Pihak online travel agent memberikan fasilitas kredit” 

dengan jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang 

atau sekitar 4%, yang menjawab setuju sebanyak 48 orang atau sekitar 48%, yang 

menjawab cukup setuju sebanyak 44 orang atau sekitar 44%, dan yang menjawab 

kurang setuju sebanyak 4 orang atau sekitar 4%. 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

330 
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Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 
 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 354 termasuk dalam kategori baik, dengan artian bahwa Pihak online 

travel agent sudah baik dalam memberikan fasilitas kredit. 

Tabel 4.17 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Pihak online travel agent memberikan fasilitas refund 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 4 4% 20 

Setuju 4 28 28% 112 
Cukup Setuju 3 62 62% 186 
Kurang Setuju 2 6 6% 12 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 310 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Pihak online travel agent memberikan fasilitas refund” 

dengan jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang 

atau sekitar 4%, yang menjawab setuju sebanyak 28 orang atau sekitar 28%, yang 

menjawab cukup setuju sebanyak 62 orang atau sekitar 62%, dan yang menjawab 

kurang setuju sebanyak 6 orang atau sekitar 6%. 

Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

354 
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Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 310 termasuk dalam kategori cukup baik, artinya Pihak online travel 

agent cukup baik dalam memberikan fasilitas refund. 

 

Tabel 4.18 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Lokasi hotel dan pelayanan kamar sesuai dengan fasilitas yang diberikan online 
travel agent 

Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 5 5% 25 

Setuju 4 43 43% 172 
Cukup Setuju 3 49 49% 147 
Kurang Setuju 2 3 3% 6 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 350 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Lokasi hotel dan pelayanan kamar sesuai dengan fasilitas 

yang diberikan online travel agent” dengan jawaban dari responden yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang atau sekitar 5%,yang menjawab setuju 

sebanyak 43 orang atau sekitar 43%, yang menjawab cukup setuju sebanyak 49 

orang atau sekitar 49%, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 3 orang atau 

sekitar 3%. 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

310 
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Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 
 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 354 termasuk dalam kategori baik, dengan artian bahwa Lokasi hotel dan 

pelayanan kamar sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan online travel agent. 

Tabel 4.19 
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Channel Manager 
No. Pernyataan Skor Penilaian 

1 
Pihak online travel agent memberikan 
type kamar hotel yang beragam 344 Baik 

2 
Pihak online travel agent membatasi 
pembelian jumlah kamar hotel 352 Baik 

3 

Informasi harga yang ditawarkan oleh 
online travel agent sesuai fasilitas yang 
diberikan 

320 Cukup 
Baik 

4 
Pihak online travel agent memberikan 
fasilitas e-voucher hotel  352 Baik 

5 

Pihak online travel agent memliliki 
respon yang cepat dalam reservasi 
kamar 

338 Cukup 
Baik 

6 

Anda dapat melakukan pemesanan 
kamar hotel melalui aplikasi dan 
website 

328 Cukup 
Baik 

7 
Anda di mudahkan melakukan 
pembelian melalui aplikasi 354 Baik 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

350 
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No. Pernyataan Skor Penilaian 

8 
Anda dapat melakukan pemesaran 
kamar hotel dimana saja 336 Cukup 

Baik 

9 
Jenis kamar yang ditawarkan beragam 

352 Baik 

10 
Jenis pilihan pelayanan yang di 
tawarkan beragam 330 Cukup 

Baik 

11 
Pihak online travel agent memberikan 
fasilitas kredit 354 Baik 

12 
Pihak online travel agent memberikan 
fasilitas refund 310 Cukup 

Baik 

13 

Lokasi hotel dan pelayanan kamar 
sesuai dengan fasilitas yang diberikan 
online travel agent. 

350 Baik 

Total 4420 Cukup 
Baik Rata-Rata 340 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Channel 

Manager yang terjadi di Pasar Baru Square Hotel Bandung memperoleh rata-rata 

skor sebesar 340 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata tamu yang menginap sudah merasa cukup puas atas Channel 

Manageryang tersedia di Pasar Baru Square Hotel Bandung, meskipun pada 

kenyataan nya bahwa masih terdapat beberapa yang belum mampu mencapai 

Channel Manager yang sesuai tetapi dari hasil tanggapan diatas dirasa sudah 

cukup baik. Pada dasarnya Channel Managermerupakan fasilitas yang diberikan 

oleh pihak hotel dan dengan selalu meningkatkan faktor tersebut akan berdapak 

pada loyalitas konsumen. Adapun yang menjadi skor terendah pada variabel 

Channel Manager sebesar 310 yaitu Pihak online travel agent memberikan 
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fasilitas refund. Hal itu dikarenakan proses refund banyak melewati beberapa 

tahap implementasi sistem, jadi menyebabkan proses tersebut belum maksimal.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat kigo.net dalam tulisannya, 

understand how portal work and how effectively advertise on portals to increase 

bookings yang menyatakan bahwa Dengan menerapkan channel manager ke 

dalam strategi pemasaran kamar, akan memungkinkan untuk memperbarui info 

properti, ketersediaan kamar berdasarkan tanggal, dan penyesuaian harga secara 

otomatis semua dari satu platform ke patform yang lain nya sehingga 

mengeliminasi tugas yang memakan waktu serta mengotomatisasi bisnis dan 

memaksimalkan peluang pemesanan. 

 

4.2.2 Keputusan Menginap Pada Pasar Baru Square Hotel Bandung 

1. Kebutuhan 

Tabel 4.20 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Karyawan yang ada cukup melayani tamu dengan baik 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 8 8% 40 

Setuju 4 34 34% 136 
Cukup Setuju 3 52 52% 156 
Kurang Setuju 2 6 6% 12 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 344 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.20 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Karyawan yang ada cukup melayani tamu dengan baik” 

dengan jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 8 orang 
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atau sekitar 8%, yang menjawab setuju sebanyak 34 orang atau sekitar 34%, yang 

menjawab cukup setuju sebanyak 53 orang atau sekitar 52%, dan yang menjawab 

kurang setuju sebanyak 6 orang atau sekitar 6%. 

Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

 
Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 344 termasuk dalam kategori baik, artinya Karyawan yang ada sudah 

mampu melayani tamu dengan baik. 

 
Tabel 4.21 

Tanggapan Responden Mengenai: 
Tamu merasa nyaman dengan lingkungan hotel 

Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 4 4% 20 

Setuju 4 38 38% 152 
Cukup Setuju 3 54 54% 162 
Kurang Setuju 2 4 4% 8 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 342 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.21 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Tamu merasa nyaman dengan lingkungan hotel” dengan 

jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang atau 

sekitar 4%, yang menjawab setuju sebanyak 38 orang atau sekitar 38%, yang 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

344 
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menjawab cukup setuju sebanyak 54 orang atau sekitar 54%, dan yang menjawab 

kurang setuju sebanyak 4 orang atau sekitar 4%. 

Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

 
Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 342 termasuk dalam kategori baik, artinya Tamu merasa nyaman dengan 

lingkungan hotel. 

Tabel 4.22 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Lokasi Pasar Baru Square Hotel strategis 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 4 4% 20 

Setuju 4 30 30% 120 
Cukup Setuju 3 58 58% 174 
Kurang Setuju 2 8 8% 16 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 330 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.22 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Lokasi Pasar Baru Square Hotel strategis” dengan jawaban 

dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang atau sekitar 4%, 

yang menjawab setuju sebanyak 30 orang atau sekitar 30%, yang menjawab 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

342 
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cukup setuju sebanyak 58 orang atau sekitar 58%, dan yang menjawab kurang 

setuju sebanyak 8 orang atau sekitar 8%. 

Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

 
Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 330 termasuk dalam kategori cukup baik, artinya Lokasi Pasar Baru 

Square Hotel cukup strategis. 

2. Publik 

Tabel 4.23 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Tamu mengetahui informasi hotel dari media massa 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 4 4% 20 

Setuju 4 26 26% 104 
Cukup Setuju 3 56 56% 168 
Kurang Setuju 2 14 14% 28 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 320 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.23 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Tamu mengetahui informasi hotel dari media massa” 

dengan jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang 

atau sekitar 4%, yang menjawab setuju sebanyak 26 orang atau sekitar 26%, yang 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

330 
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menjawab cukup setuju sebanyak 56 orang atau sekitar 56%, dan yang menjawab 

kurang setuju sebanyak 14 orang atau sekitar 14%. 

Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 
 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 320 termasuk dalam kategori baik, artinya Tamu mengetahui informasi 

hotel dari media massa. 

Tabel 4.24 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Tamu menginap di hotel ini atas rekomendasi orang lain 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 2 2% 10 

Setuju 4 30 30% 120 
Cukup Setuju 3 60 60% 180 
Kurang Setuju 2 8 8% 16 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 326 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.24 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Tamu menginap di hotel ini atas rekomendasi orang lain” 

dengan jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang 

atau sekitar 2%, yang menjawab setuju sebanyak 30 orang atau sekitar 30%, yang 

menjawab cukup setuju sebanyak 60 orang atau sekitar 60%, dan yang menjawab 

kurang setuju sebanyak 8 orang atau sekitar 8%. 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

320 
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Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 326 termasuk dalam kategori cukup baik, artinya Tamu menginap di hotel 

ini atas rekomendasi orang lain. 

3. Manfaat 
Tabel 4.25 

Tanggapan Responden Mengenai: 
Karyawan melayani tamu dengan ramah 

Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 2 2% 10 

Setuju 4 40 40% 160 
Cukup Setuju 3 50 50% 150 
Kurang Setuju 2 8 8% 16 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 336 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.25 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Karyawan melayani tamu dengan ramah” dengan jawaban 

dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau sekitar 2%, 

yang menjawab setuju sebanyak 40 orang atau sekitar 40%, yang menjawab 

cukup setuju sebanyak 50 orang atau sekitar 50%, dan yang menjawab kurang 

setuju sebanyak 8 orang atau sekitar 8%. 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

326 
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Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

 

Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 336 termasuk dalam kategori cukup baik, artinya Karyawan sudah 

melayani tamu dengan ramah 

Tabel 4.26 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Biaya yang dikeluarkan tamu sesuai dengan pelayanan yang diberikan 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 2 2% 10 

Setuju 4 30 30% 120 
Cukup Setuju 3 60 60% 180 
Kurang Setuju 2 8 8% 16 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 326 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.26 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Biaya yang dikeluarkan tamu sesuai dengan pelayanan yang 

diberikan” dengan jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 2 orang atau sekitar 2%, yang menjawab setuju sebanyak 30 orang atau 

sekitar 30%, yang menjawab cukup setuju sebanyak 60 orang atau sekitar 60%, 

dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 8 orang atau sekitar 8%. 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

336 
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Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

 
Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 326 termasuk dalam kategori cukup baik, artinya Biaya yang dikeluarkan 

tamu sesuai dengan pelayanan yang diberikan. 

Tabel 4.27 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Tamu merasa aman saat menginap di hotel ini 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 2 2% 10 

Setuju 4 30 30% 120 
Cukup Setuju 3 60 60% 180 
Kurang Setuju 2 8 8% 16 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 326 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.27 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Tamu merasa aman saat menginap di hotel ini” dengan 

jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau 

sekitar 2%, yang menjawab setuju sebanyak 30 orang atau sekitar 30%, yang 

menjawab cukup setuju sebanyak 60 orang atau sekitar 60%, dan yang menjawab 

kurang setuju sebanyak 8 orang atau sekitar 8%. 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

326 
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Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

 
Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 326 termasuk dalam kategori cukup baik, artinya bahwa Tamu merasa 

cukup aman saat menginap di hotel ini 

Tabel 4.28 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 6 6% 30 

Setuju 4 36 36% 144 
Cukup Setuju 3 54 54% 162 
Kurang Setuju 2 4 4% 8 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 344 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.28 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan” dengan 

jawaban dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 6 orang atau 

sekitar 6%, yang menjawab setuju sebanyak 36 orang atau sekitar 36%, yang 

menjawab cukup setuju sebanyak 54 orang atau sekitar 54%, dan yang menjawab 

kurang setuju sebanyak 4 orang atau sekitar 4%. 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

326 
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Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

 
Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 344 termasuk dalam kategori baik, artinya Pelayanan yang diberikan 

sudah sesuai dengan harapan. 

Tabel 4.29 
Tanggapan Responden Mengenai: 

Tamu melayani setiap tamu dengan cepat 
Alternatif  
Jawaban Skor Frekuensi Persentase  

(%) 
Skor  

Kumulatif 
Sangat Setuju 5 2 2% 10 

Setuju 4 46 46% 184 
Cukup Setuju 3 50 50% 150 
Kurang Setuju 2 2 2% 4 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0% 0 
Total   100 100% 348 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.29 diatas, dapat dilihat bahwa hasil tanggapan 

responden mengenai “Tamu melayani setiap tamu dengan cepat” dengan jawaban 

dari responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau sekitar 2%, 

yang menjawab setuju sebanyak 46 orang atau sekitar 46%, yang menjawab 

cukup setuju sebanyak 50 orang atau sekitar 50%, dan yang menjawab kurang 

setuju sebanyak 2 orang atau sekitar 2%. 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

344 
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Dari hasil tanggapan diatas, maka penulis menggambarkan hasil tanggapan 

dalam bentuk pembobotan sebagai berikut: 

 
 

 
Berdasarkan hasil tanggapan diatas, maka perolehan skor kumulatif adalah 

sebesar 348 termasuk dalam kategori baik, artinya Tamu melayani setiap tamu 

dengan cepat. 

Tabel 4.30 
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Menginap 

No. Pernyataan Skor Penilaian 

1 
Karyawan yang ada cukup melayani 
tamu dengan baik 344 Baik 

2 
Tamu merasa nyaman dengan 
lingkungan hotel 342 Baik 

3 
Lokasi Pasar Baru Square Hotel 
Bandung strategis 330 Cukup 

Baik 

4 
Tamu mengetahui informasi hotel dari 
media massa 320 Cukup 

Baik 

5 
Tamu menginap di hotel ini atas 
rekomendasi orang lain 326 Cukup 

Baik 

6 
Karyawan melayani tamu dengan ramah 

336 Cukup 
Baik 

7 
Biaya yang dikeluarkan tamu sesuai 
dengan pelayanan yang diberikan 326 Cukup 

Baik 

8 
Tamu merasa aman saat menginap di 
hotel ini 326 Cukup 

Baik 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

100 180 260 340 

 

420 500 

348 
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No. Pernyataan Skor Penilaian 

9 
Pelayanan yang diberikan sesuai dengan 
harapan 344 Baik 

10 
Tamu melayani setiap tamu dengan 
cepat 348 Baik 

Total 3342 Cukup 
Baik Rata-Rata 334 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Keputusan 

Menginap yang ada di Pasar Baru Square Hotel Bandung memperoleh skor 

sebesar 334 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa kondisi Keputusan Menginap sudah cukup baik jika didasarkan pada hasil 

tanggapan responden diatas. Hal ini terbukti dengan hasil penilaian Keputusan 

MenginapdiPasar Baru Square Hotel Bandung bahwa penilaian masih ada yang 

perlu ditingkatkan. Pada dasarnya Keputusan konsumen merupakan salah satu 

bagian yang terdapat di dalam perilaku konsumen.Adapun yang menjadi skor 

terendah pada variabel keputusan menginap sebesar 326 yaitu Tamu merasa aman 

menginap di hotel ini. Hal itu dikarenakan lokasi hotel yang memiliki bangunan di 

dalam mall sehingga tamu terkadang merasa khawatir untuk menginap di Pasar 

Baru Square Hotel Bandung. Namun pihak hotel selalu berusaha untuk  

memberikan rasa aman di sekeliling hotel tersebut. . 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Swastha 

(2013:9) mengungkapkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan 

individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses 
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pengambilan keputusan dalam mendapatkan barang-barang atau jasa ekonomis 

yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. 

 

4.2.3 Pengaruh Channel Manager Terhadap Keputusan Menginap Pada 

Pasar Baru Square Hotel Bandung 

4.2.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai Keputusan 

Menginap jika tingkat Channel Manager akan dinaikan atau diturunkan. Hasil 

analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan Software IBM SPSS 20.0 

maka persamaan regresi sederhana didapat sebagai berikut: 

Tabel 4.31 
Persamaan Regresi 

 

 
 
 
Persamaan Regresi: 

Y = a + bX 
 

Dimana:  

Y =Keputusan Menginap 

X =Channel Manager 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

 
Y=  9.973 + 0.490X +ε 
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Interpretasi Persamaan Regresi: 

1. a adalah konstanta, berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai a sebesar 

9.973 Artinya bahwa besarnya nilai Keputusan Menginap tanpa adanya 

Channel Manager adalah sebesar 9.973 dan bersifat mutlak. 

2. b adalah koefisien regresi, berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai b 

sebesar 0.490 atau sebesar 49%. Artinya bahwa setiap kenaikan 1 point 

atau 1% pada Channel Manager maka akan meningkatkan Keputusan 

Menginap sebesar 49%. 

 
4.2.3.2 Analisis Koefisien Korelasi 

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kuat lemahnya 

hubungan antara variabel independen (Channel Manager) dengan variabel 

dependen (Keputusan Menginap), untuk mengetahui nilai korelasi dari disiplin 

kerja dan Keputusan Menginap, berikut akan dijelaskan melalui tabel 4.30: 

 
Tabel 4.32 

Koefisien Korelasi 
 

 
Berdasarkan tabel 4.32 diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi 

dari Channel Manager dengan Keputusan Menginap sebesar 0.741. Berdasarkan 

pedoman penafsiran terhadap koefisien yang telah diketahui besarnya maka nilai 

0.741 berada dalam rentang (0.60 – 0.799) dengan keterangan hubungan kuat. 
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Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat 

antara Channel Manager dengan Keputusan Menginap. 

 

4.2.3.3 Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model 

menerangkan varasi variabel. Koefisien determinasi dinyatakan dalam persentase 

yang diketahui dari nilai R Square yang diperoleh dari perhitungan sebagai 

berikut: 

𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑟𝑟2𝑥𝑥 100% 

𝐾𝐾𝐾𝐾 = 0.741 𝑥𝑥 100% = 54.9% 

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.549, artinya bahwa 

besarnya pengaruh Channel Manager terhadap Keputusan Menginap adalah 

sebesar 54.9%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 45.1% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian seperti brand image, 

harga, dan lain sebagainya. Dengan pengaruh sebesar 54.9% menyatakan bahwa 

adanya pengaruh yang cukup tinggi antara Channel Manager terhadap keputusan 

menginap. 

 

4.2.3.4 Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti dapat diterima atau ditolak. Uji hipotesis menggunakan uji t 

(t parsial) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif signifikanChannel 
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Manager terhadap Keputusan Menginap Pada Pasar Baru Square Hotel Bandung. 

Dengan rumusan hipotesis parsial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0  : β   = 0, artinya Channel Managertidak berpengaruh terhadap Keputusan 

Menginap 

H1 : β  ≠ 0, artinya Channel Managerberpengaruh terhadap Keputusan 

Menginap. 

Taraf signifikan yang akan digunakan sebesar 5% atau 0.05. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

1. H0 ditolak jika t statistik > 0,05 atau thitung > ttabel 

2. H0 diterima jika t statistik < 0,05 atau thitung < ttabel 

Menentukan nilai ttabel : 

1. Nilai ttabel didapat dari tabel distribusi t pada taraf signifikansi 5%. 

2. dk= n- k - 1 atau 100 – 2 - 1 = 97sehingga diperoleh nilai ttabel 1.664. 

Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.33 
Pengujian Hipotesis 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.33 dapat diperoleh informasi mengenai hasil 

pengujian hipotesis parsial. Interpretasi untuk tabel yaitu nilai thitung untuk 

Channel Manager sebesar 9.973> ttabel (1,664) dengan nilai Sig. 0,000 < (0,05), 

sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah H0 ditolak, dapat 
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disimpulkan bahwa Channel Manager berpengaruh secara signifikan terhadap 

Keputusan Menginap pada Pasar Baru Square Hotel Bandung. Artinya Channel 

Manager dapat mempengaruhi Keputusan Menginap. 

Jika disajikan dalam kurva Uji-t maka dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini: 

 

  Gambar 4.3. 
Pengujian Hipotesis (Kurva Uji-t) Pada Uji Channel Manager terhadap 

Keputusan Menginap 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Taufik Hidayat, Saryadi, Wahyu Hidayat (2012) yang menyatakan bahwa  

Channel Manager berpengaruh terhadap Keputusan Menginap.  

      -9.973         -1.664                            0                             1.6649.973 

Daerah 
penolakan Ho 

Daerah 
penolakan Ho 

H0Daerah Penerimaan H0 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

BerdasarkanpadahasilpenelitiandanpembahasanmengenaiChannel 

Manager Terhadap Keputusan Menginap Pada Pasar Baru Square Hotel Bandung, 

makadapatditarikbeberapakesimpulansebagaiberikut:  

1. Berdasarkanhasilpenelitiankonsumen menilai bahwaChannel 

ManageryangterjadipadaPasarBaruSquare Hotel Bandungmemperoleh 

rata-rata skortermasukdalamkategoricukupbaik dengan indikasi yang 

paling lemah yaitu: Pihakonline travel agentmemberikanfasilitas refund. 

2. Berdasarkanhasilpenelitiankonsumen menilai bahwaKeputusan Menginap 

yang terjadipadaPasarBaruSquare Hotel Bandungmemperoleh rata-rata 

skortermasukdalamkategoricukupbaik dengan indikasi yang paling lemah 

yaitu: Tamumengetahuiinformasi hotel dari media massa. 

3. Berdasarkanhasilanalisis menyatakanbahwaChannel Managermemiliki 

pengaruh yang cukup 

besarterhadapKeputusanMenginappadaPasarBaruSquare Hotel Bandung.  

 

 

 

 

5.2 Saran 
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5.2.1. Saran Untuk Manajemen 

 Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka saran-saran yang dapat 

diajukan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Manajemen Pasar Baru Square Hotel Bandung agar lebih meningkatkan 

fasilitas channel manager yang digunakan oleh perusahaan. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan membuat 

konsumen merasa lebih mudah untuk melakukan pemesanan kamar di 

hotel ini. 

2. Manajemen Pasar Baru Square Hotel Bandung agar lebih fokus dan 

komitmen dalam hal memberikan rasa nyaman kepada pelanggan agar 

memberikan kesan yang penting bagi pelanggan. 

3. Manajemen Pasar Baru Square Hotel Bandung diharapkan mampu 

menjaga agar variabel channel manager sebagai penentu keputusan 

menginap konsumen untuk dapat ditingkatkan lagi supaya berjalan lebih 

baik dan optimal. Peneliti merekomendasikan agar Manajemen Pasar Baru 

Square Hotel Bandung indikator-indikator yang memiliki nilai rata-rata 

paling rendah dan cukup baik untuk dapat ditingkatkan kembali 

 

5.2.2. Saran Untuk Peneliti Lebih Lanjut 

Berdasarkan hasil kesimpulan mengenai gambaran dan pengaruh channel 

manager terhadap keputusan menginap pada Pasar Baru Square Hotel Bandung 

dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:   
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1. Penelitian ini menggunakan variabel Channel Manager sebagai variabel 

bebas (independen), sehingga untuk penelitian selanjutnya kemungkinan 

akan dapat menghasilkan temuan yang berbeda apabila menggunakan 

variabel lain seperti variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, 

dan brand image. 

2. Penelitian ini hanya dapat dilakukan pada obyek penelitian pada hotel baik 

hotel berbintang atau non bintang. Namun penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkan indikator yang terjadi pada permasalahan pada tempat 

penelitian tersebut. Sehingga hasilnya penelitian kemungkinan akan 

berbeda. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi 

keputusan menginap, jumlah sampel yang lebih banyak dan desain lebih 

tepat sehingga dimungkinkan memberikan kesimpulan yang 

komperehensif. 
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KUESIONER PENELITIAN 

Penelitian Tentang Manajemen Pemasaran 

PENGARUH CHANNEL MANAGER TERHADAP KEPUTUSAN 
MENGINAP KAMAR PADA PASAR BARU SQUARE HOTEL BANDUNG 

 
Kepada Yth 
Pengunjung Pasar Baru Square Bandung 
Di Tempat 

  
Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kesediaan Saudara/saudari 

untuk meluangkan waktunya untuk dapat membantu saya dalam menjawab 
pertanyaan-pertanyaan kuesioner ini, yang saya gunakan sebagai data dari 
penelitian yang sedang saya lakukan. 

Seluruh jawaban yang telah Saudara/saudari isi, akan saya gunakan secara 
sebaik-baiknya untuk kepentingan penelitian saya.Atas bantuan Saudara/i, saya 
ucapkan terima kasih. 

 
Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Isilah identitas responden pada lembar yang tersedia. Identitas responden 
terjamin kerahasiaanya. 

2. Baca setiap pertanyaan dan kalimat dengan saksama. 
3. Baca seluruh pertanyaan dan jawablah sesuai dengan pendapat, dengan 

memberikan tanda sialng (X) pada salah satu kolom jawaban. 
4. Setiap pertanyaan yang tersedia masing-masing memiliki nilai ari 

pendapat anda. Kelima jawaban tersebut adalah sebagai berikut: 
SS = Sangat Setuju  5 point 
S = Setuju   4 point 
C = Cukup   3 point 
TS = Tidak Setuju   2 point 
STS = Sangat Tidak Setuju  1 point 

5. Setelah selesai mengisi mohon periksa kembali untuk menghindari 
pertanyaan yang belum di isi. Kuesioner ini hanya bisa dimanfaatkan 
secara optiml apabila keseluruhan pertanyaan diisi. 

 

 



Beri tanda silang (X) pada kotak pilihan jawaban 

1 Jenis Kelamin : 
 1. Pria  2. Wanita 

2 

Usia 
 1. <20  tahun  4. 41 – 50 tahun 
 2. 21– 30 Tahun  5. > 50      tahun 
 3. 31– 40 tahun   

3 

Pekerjaan 
 1. PNS  4. Mahasiswa 
 2. Pegawai swasta  5. Lainnya .................................. 
 3. Wirausaha   

 
 
4 

Pendapatan 
 1. <Rp. 5.000.000   3.Rp 8.000.000 –Rp 10.000.000 

 2. Rp 5.000.000 –Rp. 8.000.000  4.>Rp. 10.000.000 

 
PERNYATAAN JAWABAN 

No. Channel Manager SS S CS TS STS 

 Ukuran lot (Lot Size)      

1 Pihak online travel agent memberikan type kamar 
hotel yang beragam 

     

2 Pihak online travel agent membatasi pembelian 
jumlah kamar hotel 

     

3 Informasi harga yang ditawarkan oleh online travel 
agent sesuai fasilitas yang diberikan 

     

 Waktu menunggu dan delivery  

(Waiting and delivery time) 

     

4 Pihak online travel agent memberikan fasilitas e-
voucher hotel  

     

5 Pihak online travel agent memliliki respon yang 
cepat dalam reservasi kamar 

     

 Kenyamanan Spasial (Spatial Conveniece)      

6 Anda dapat melakukan pemesanan kamar hotel 
melalui aplikasi dan website 

     



7 Anda di mudahkan melakukan pembelian melalui 
aplikasi 

     

8 Anda dapat melakukan pemesaran kamar hotel 
dimana saja 

     

 Variasi Produk (Produk Variety)      

8 Jenis kamar yang ditawarkan beragam      

9 Jenis pilihan pelayanan yang di tawarkan beragam      

 Layanan tambahan (Service backup)      

10 Pihak online travel agent memberikan fasilitas 
kredit 

     

11 Pihak online travel agent memberikan fasilitas 
refund 

     

12 Lokasi hotel dan pelayanan kamar sesuai dengan 
fasilitas yang diberikan online travel agent. 

     

 
 

PERNYATAAN JAWABAN 

No. Keputusan Menginap SS S CS TS STS 

 Kebutuhan      

1 Karyawan yang ada cukup melayani tamu 
dengan baik 

     

2 Tamu merasa nyaman dengan lingkungan 
hotel 

     

3 Lokasi PasarBaruSquare Hotel Bandung 
strategis 

     

 Publik      

4 Tamu mengetahui informasi hotel dari media 
massa 

     

5 Tamu menginap di hotel ini atas rekomendasi      



orang lain 

 Manfaat      

6 Karyawan melayani tamu dengan ramah      

7 Biaya yang dikeluarkan tamu sesuai dengan 
pelayanan yang diberikan 

     

8 Tamu merasa aman saat menginap di hotel ini      

 Kepuasan      

9 Pelayanan yang diberikan sesuai dengan 
harapan 

     

10 Tamu melayani setiap tamu dengan cepat      

 
 



HASIL OUTPUT SPSS 

UJI VALIDITAS 

• CHANNEL MANAGER 

Correlations 

  
VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 

Channel 
Manager 

VAR00001 Pearson Correlation 1 .861** .221* .915** .165 .198* .915** .334** .915** .240* .915** .301** .187 .831** 

Sig. (2-tailed)  .000 .027 .000 .102 .048 .000 .001 .000 .016 .000 .002 .062 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00002 Pearson Correlation .861** 1 .203* .763** .096 .147 .763** .273** .763** .191 .763** .298** .097 .721** 

Sig. (2-tailed) .000  .042 .000 .340 .143 .000 .006 .000 .057 .000 .003 .336 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00003 Pearson Correlation .221* .203* 1 .109 .485** .330** .109 .523** .109 .650** .109 .262** .379** .520** 

Sig. (2-tailed) .027 .042  .281 .000 .001 .281 .000 .281 .000 .281 .008 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00004 Pearson Correlation .915** .763** .109 1 .278** .140 1.000** .263** 1.000** .272** 1.000** .242* .272** .842** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .281  .005 .165 .000 .008 .000 .006 .000 .015 .006 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00005 Pearson Correlation .165 .096 .485** .278** 1 -.005 .278** .125 .278** .906** .278** .393** .846** .594** 

Sig. (2-tailed) .102 .340 .000 .005  .960 .005 .214 .005 .000 .005 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00006 Pearson Correlation .198* .147 .330** .140 -.005 1 .140 .857** .140 .059 .140 .117 .020 .377** 

Sig. (2-tailed) .048 .143 .001 .165 .960  .165 .000 .165 .562 .165 .247 .840 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00007 Pearson Correlation .915** .763** .109 1.000** .278** .140 1 .263** 1.000** .272** 1.000** .242* .272** .842** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .281 .000 .005 .165  .008 .000 .006 .000 .015 .006 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00008 Pearson Correlation .334** .273** .523** .263** .125 .857** .263** 1 .263** .191 .263** .084 .106 .524** 

Sig. (2-tailed) .001 .006 .000 .008 .214 .000 .008  .008 .057 .008 .404 .293 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00009 Pearson Correlation .915** .763** .109 1.000** .278** .140 1.000** .263** 1 .272** 1.000** .242* .272** .842** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .281 .000 .005 .165 .000 .008  .006 .000 .015 .006 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



VAR00010 Pearson Correlation .240* .191 .650** .272** .906** .059 .272** .191 .272** 1 .272** .540** .762** .653** 

Sig. (2-tailed) .016 .057 .000 .006 .000 .562 .006 .057 .006  .006 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00011 Pearson Correlation .915** .763** .109 1.000** .278** .140 1.000** .263** 1.000** .272** 1 .242* .272** .842** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .281 .000 .005 .165 .000 .008 .000 .006  .015 .006 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00012 Pearson Correlation .301** .298** .262** .242* .393** .117 .242* .084 .242* .540** .242* 1 .280** .491** 

Sig. (2-tailed) .002 .003 .008 .015 .000 .247 .015 .404 .015 .000 .015  .005 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00013 Pearson Correlation .187 .097 .379** .272** .846** .020 .272** .106 .272** .762** .272** .280** 1 .553** 

Sig. (2-tailed) .062 .336 .000 .006 .000 .840 .006 .293 .006 .000 .006 .005  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Channel Manager Pearson Correlation .831** .721** .520** .842** .594** .377** .842** .524** .842** .653** .842** .491** .553** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
• KEPUTUSAN MENGINAP 

Correlations 

  
VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023 

Keputusan 
Menginap 

VAR00014 Pearson Correlation 1 .031 .136 .208* .295** -.075 .019 .240* .017 -.068 .321** 

Sig. (2-tailed)  .756 .177 .038 .003 .460 .854 .016 .870 .501 .001 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
VAR00015 Pearson Correlation .031 1 .872** .322** .330** .100 .477** .330** .116 .256* .673** 

Sig. (2-tailed) .756  .000 .001 .001 .322 .000 .001 .252 .010 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00016 Pearson Correlation .136 .872** 1 .533** .240* .107 .570** .297** .098 .184 .711** 
Sig. (2-tailed) .177 .000  .000 .016 .287 .000 .003 .334 .067 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00017 Pearson Correlation .208* .322** .533** 1 .025 .137 .279** .025 .101 .097 .484** 
Sig. (2-tailed) .038 .001 .000  .805 .173 .005 .805 .318 .335 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00018 Pearson Correlation .295** .330** .240* .025 1 .018 .335** .942** .102 -.013 .575** 



Sig. (2-tailed) .003 .001 .016 .805  .861 .001 .000 .310 .900 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00019 Pearson Correlation -.075 .100 .107 .137 .018 1 .201* .018 .641** .716** .501** 
Sig. (2-tailed) .460 .322 .287 .173 .861  .045 .861 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00020 Pearson Correlation .019 .477** .570** .279** .335** .201* 1 .394** .491** .309** .715** 
Sig. (2-tailed) .854 .000 .000 .005 .001 .045  .000 .000 .002 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00021 Pearson Correlation .240* .330** .297** .025 .942** .018 .394** 1 .102 -.013 .585** 
Sig. (2-tailed) .016 .001 .003 .805 .000 .861 .000  .310 .900 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00022 Pearson Correlation .017 .116 .098 .101 .102 .641** .491** .102 1 .661** .583** 
Sig. (2-tailed) .870 .252 .334 .318 .310 .000 .000 .310  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VAR00023 Pearson Correlation -.068 .256* .184 .097 -.013 .716** .309** -.013 .661** 1 .546** 
Sig. (2-tailed) .501 .010 .067 .335 .900 .000 .002 .900 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Keputusan Menginap Pearson Correlation .321** .673** .711** .484** .575** .501** .715** .585** .583** .546** 1 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

RELIABILITAS 

• CHANNEL MANAGER 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.895 13 



• KEPUTUSAN MENGINAP 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.767 10 

 

REGRESI BERGANDA 

 

 

NORMALITAS 

 

 

 

 

 

 



HETEROKEDASTISITAS 

 

LINIERITAS 
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HIPOTESIS 

• UJI T
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3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
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dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang 
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ABSTRACT 
 
 

IRAWAN TRIMULIA, 4122.4.15.11.0156 The Title “Influence the Channel 
Manager of decision guests stay in Pasar Baru Square Hote; Bandung”. Tutor 
Dr. Violetta Simatupang, SE., M.H. 
 
 
This reserach reveals that a problem to look further at Pasar Baru Square Hotel 
is measuring Channel Management as x factor and Guest Decision of staying as y 
factor .  

This reserach taken to  study  the influence of Channel Management  in guest 
decision to stay at Pasar Baru Square Hotel Bandung .  Research methods by 
sample taking  with questionaire , population  were  100  respondents  at Pasar 
Baru Square  who stayed  during April to June 2018 

The method of analysis of this research are Descriptive, Causal Assosiatif. The 
data technique obtained from primary data in interviews, observations, and 
questionaire, while secondary data obtained from the literature study and review 
of documentation. 

Objective of this reserach is  find how major product quality of guests decision to 
stay. Using statistical analysis by a formula regression analysis linear, the 
correlation product moment, and coefficients determination with the help of SPSS 
22 

Result of this research Channel Management  had  significant effect to guest 
decision to stay at Pasar Baru Square Hotel. Percentage the influence of as much 
as 54.9 %  
 
Keywords: Channel Manager ,The Guests Were Staying 
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ABSTRAK 

 
 

IRAWAN TRIMULIA, 4122.4.15.11.0156 Judul “Pengaruh Pengaruh Channel 
Manager Terhadap Keputusan Menginap Pada Pasar Baru Square Hotel 
Bandung”. PembimbingDr. Violetta Simatupang, SE., M.H. 
 
Penelitian ini  mengungkap adanya permasalahan yang terjadi pada Pasar Baru 
Square Hotel Bandung dengan mengukur pengaruh Channel Management 
terhadap keputusan tamu menginap . Channel Management sebagai variabel X 
dan Keputusan Tamu Menginap sebagai Variabel Y. 

Penelitian dilakukan dengan mempelajari seberapa besar pengaruh Channel 
Management  terhadap keputusan tamu menginap padaPasar Baru Square Hotel 
Bandung. Metode penelitian  dilakukan melalui mengambil sampel dengan 
kuesioner. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 100  tamu yang pernah 
menginap di Pasar Baru Square Hotel Bandung pada periode April sampai June 
2018 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, 
kausal assosiatif, teknik pengambilan data diperoleh dari data primer berupa 
wawancara, observasi, dan kuisioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari 
studi pustaka dan telaah dokumen.  

Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui besarnya pengaruh channel management 
terhadap keputusan tamu menginap , menggunakan  analisa statistik dengan 
rumus analisis regresi linier,  korelasi product moment, dan koefisien determinasi 
dengan bantuan SPSS 22. 

Kesimpulan yang dihasilkan adalah Channel Manager berpengaruh terhadap 
Keputusan Tamu Menginap padaPasar Baru Square Hotel Bandung , dengan 
presentase pengaruh sebesar 54.9% .Channel Manager diPasar Baru Square 
Hotel  Bandung sejauh ini dilakukan cukup baik dan konsumen cukup puas. 
 
Kata Kunci : Channel Manager, Keputusan Tamu Menginap 
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