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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Dikatakan eksplanatori 

karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan – hubungan antara 

satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dimana metode penelitian ini menggunakan sampel dan menggunakan 

data kuantitatif atau statistik (Sugiyono, 2008 :13). Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan – hubungan antara taktik pemasaran, kepuasan tamu 

terhadap tingkat penjualan kamar hotel 

 

3.2 Variabel 

   Menurut Margiyani (2009:41), variabel merupakan salah satu komponen 

dalam suatu penelitian, karena memahami dan menganalisis setiap variabel yang 

membutuhkan kelincahan berpikir bagi peneliti. Menurut Arikunto (2006:118), 

variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah taktik pemasaran dan kepuasan 

tamu terhadap tingkat penjualan kamar.  

   Variabel dapat dijabarkan menjadi beberapa macam variabel, diantaranya 

adalah variabel terikat dan variabel bebas. Menurut Imron dan Munif (2010:58) 
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pengertian dari variabel bebas dan variabel terikat, pengertiannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel Terikat adalah suatu variabel yang terikat/bergantung pada variabel 

lainnya. Sebagai contohnya efektifitas promosi dengan tingkat penjualan kamar 

hotel, dimana tingkat penjualan kamar hotel meningkat maka promosi yang 

dilakukan akan semakin ditingkatkan 

2. Variabel Bebas adalah suatu variabel yang menjadi gantungan dari variabel 

lainnya yang disebut juga dengan atecedant. Sama halnya jika tingkat 

penjualan kamar semakin meningkat untuk promosi pemasaran dan kepuasan 

tamu akan meningkat juga 

 

3.3 Definisi Operasional Tiap Variabel 

   Ada pula definisi operasional di mana masing-masing variabel dapat 

diutarakan sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas (x) 

 Taktik pemasaran (x1), menurut Yuliarti (2007:16), memiliki definisi 

yaitu, proses perencanaan, pemikiran dan pelaksanaan konsepsi, pricing, promosi 

serta pendistribusian barang atau jasa dalam menciptakan pertukaran untuk 

mencapai tujuan atau sasaran di Hotel Kusuma Agrowisata Batu. Indikator yang 

digunakan adalah: 

a. Penawaran awal (basic offer) : kamar yang dipilih, jaminan hotel 

b. Komunikasi persuasif : personal selling, promo-promo dan paket-paket 

sesuai keinginan tamu 
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c. Dorongan promosi : sales promotion untuk kegiatan-kegiatan 

 

Kepuasan tamu (x2), menjelaskan bahwa kepuasan tamu sangat 

menentukan. Kepuasan tamu merupakan ukuran keberhasilan taktik pemasaran 

perusahaan dalam memasarkan produk. Mengukur tingkat kepuasan tamu 

merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan memerlukan kriteria tertentu 

(Assauri, 2009:176). Indikator yang digunakan adalah: 

a. Suara tamu : keluahan atau kritikan dari tamu 

b. Laba dari hotel/perusahaan : apakah tamu senang dan puas mengenai hotel 

 

2. Variabel Tidak Bebas 

Tingkat penjualan kamar (Y), menurut Sulastiyono (2007:52-57), tugas 

utama dari bagian Kantor Depan Hotel adalah menjual kamar. Petugas Penjual 

Kamar adalah petugas yang menjual kamar kepada tamu yang akan menginap di 

hotel dan terletak pada merekalah sebenarnya kamar banyak atau sedikit 

menerima kamar yang terjual, terutama sekali untuk tamu yang tidak mempunyai 

Pemesanan Kamar. Indikator yang digunakan adalah : 

a. Pendekatan kepada tamu : kesan pertama kali tamu datang ke hotel, 

fasilitas yang ditawarkan 

b. Presentation and pricing : harga kamar hotel sesuai fasilitas 

c. Mengatasi keberatan : menunjukkan kamar, memilih tipe kamar 

d. Menutup penjualan dan pembelian : apakan pelayanan di Front Office 

ramah atau tidak 
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3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

  Dalam melakukan penelitian, kegiatan pengumpulan data merupakan 

langkah penting guna mengetahui karakteristik dari populasi yang merupakan 

elemen-elemen dalam obyek penelitian. Data tersebut digunakan untuk pengujian 

hipotesa.  

Menurut Sugiyono (2007:117), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

Sedang sampel adalah bagian dari jumlah dan karkateristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Selain itu populasi memiliki arti lain, Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi (Arikunto, 2006:130). 

Menurut Imron dan Munif (2010:75-76), populasi merupakan istilah 

universe/universum/keseluruhan adalah sekelompok individu atau obyek yang 

memiliki karakteristik yang sama, yang mungkin diselidiki/diamati. Untuk jumlah 

populasi di hari biasa (weekday)sekitar 70-300 orang/hari sedangkan jumlah 

populasi di hari libur (weekend) sekitar 400 orang/hari.  

 

3.4.2 Sampel  

 Menurut Imron dan Munif (2010:77), sampel dalam dunia ilmiah diartikan 

sebagai bagian dari populasi yang menjadi obyek penelitian. Sampel dalam 
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penelitian ini adalah 83 orang pengunjung yang telah menginap lebih dari sekali 

dan 37 orang pengunjung yang baru sekali menginap di Hotel Kusuma 

Agrowisata Batu. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode 

Stratified random sampling yakni pendekatan pengambilan sampel dimana 

populasi dibagi menjadi dua segmen atau lebih yang disebut strata, berdasarkan 

kategori – kategori dari satu atau lebih variabel yang relevan (Sugiyono,2007:31).  

Teknik sampling ini dipilih berdasarkan pengelompokan tamu yang datang di 

Hotel Kusuma Agrowisata Batu. Dengan  maksud supaya mengetahui siapa yang 

lebih sering menginap di Hotel Kusuma Agrowisata Batu. Dalam 

pengelompokkannya dibedakan antara tamu yang menginap lebih dari sekali 

sebanyak 83 tamu dan tamu yang baru sekali menginap sebanyak 37 tamu.   

  

3.5 Jenis Data dan Sumber Data 

3.5.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah data interval yaitu 

data yang memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur 

(Gravetter, 2008:666). Jenis data ada 2 macam, diantaranya adalah data kuantitatif 

dan data kualitatif. Di sini penulis menggunakan data kuantitatif, dimana data 

statistik yang dilakukan dengan  cara mengukur obyek penelitian (Imron dan 

Munif,2010:88).  

  Menurut Imron dan Munif, 2010:154-155), data kuantitatif adalah suatu 

data yang erat sekali dengan penampilan angka-angka atau bilangan-bilangan. 

Angka-angka tersebut merupakan hasil dari perhitungan, pengukuran ataupun 
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hasil dari nilai sesuatu data dengan jalan mengubah data kualitatif menjadi 

kuantitatif. Data semacam ini sering digunakan dengan data statistik. Data statistik 

itu adalah data kualitatif yang diubah menjadi data kuantitatif.  

  Pada jenis data seperti ini dilakukan teknik analisa kuantitatif yang juga 

disebut teknik statistik. Teknik analisa statistik ini yang dianalisis adalah data 

yang dalam bentuk angka-angka, baik sebagai hasil pengukuran maupun hasil dari 

konversi dari data kualitatif menjadi data kuantitatif. Model analisa statistik ini 

banyak digunakan dalam kegiatan penelitian, karena akan dapat menghasilkan 

suatu kesimpulan yang lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan teknik 

analisa kualitatif (Imron dan Munif,2010:154-155).  

 

3.5.2 Sumber Data 

  Untuk sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari 

sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan peneliti (Siagian dan Sugiarto, 2006:16).  

  Melainkan untuk sumber data sekunder merupakan data primer yang 

diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan oleh pengumpul data primer oleh pihak lain, pada umumnya disajikan 

dalam bentuk tabel atau diagram (Siagian dan Sugiarto, 2006:17). Data sekunder 

pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, 

gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut.  
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3.6 Teknik Pengambilan Data tiap Variabel 

3.6.1 Data Primer 

 Dalam penelitian di dalam pengambilan data juga mengambil data primer 

melalui angket/kuesioner kepada tamu-tamu hotel. Angket merupakan data yang 

telah diambil melalui penyebaran formulir yang berisi pertanyaan dan diajukan 

secara tertulis pada sekumpulan orang (Imron dan Munif,2010:90).  

 Menurut Hermawan (2009:168), sumber data primer adalah data yang 

diperoleh/dikumpulkan secara langsung untuk menjawab masalah atau tujuan 

penelitian yang dilakukan dalam penelitian explorative, deskriptive, maupun 

casual dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei dan 

observasi. Penelitian yang akan diambil cenderung ke penelitian deskriptif, di 

mana penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan obyek sesuai apa adanya.  

 Penyebaran kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan memberikan 

bentuk pertanyaan untuk dijawab para responden (Budi dan Hamdani,2007:16). 

Untuk pembuatan kuesioner penulis menggunakan skala Likert. Dimana skala ini 

meminta responden menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuaannya 

terhadap serangkaian pernyataan tentang suatu obyek (Istijanto,2005:88). Skala 

Likert ini memberi inspirasi bagi periset-periset pemasaran untuk 

mengembangkan skala dalam bentuk kategori yang memiliki tingkatan intensitas 

sesuai dengan pertanyaan riset. Dari setiap jawaban kuesinor memiliki 

intensitasnya masing-masing, dan intensitasnya adalah sebagai berikut: 

1 : Skor jawaban sangat setuju 
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2 : Skor jawaban setuju 

3 : Skor jawaban tidak setuju 

4 : Skor jawaban sangat tidak setuju 

  Langkah-langkah awal dalam pengumpulan data adalah dengan 

pembuatan kuesioner dan kemudian membagikannya kepada 120 tamu. Alat bantu 

yang digunakan dalam pembuatan kuesioner adalah kertas A4 beserta dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi oleh tamu hotel dengan menggunakan 

pena. Setelah pengisian kuesioner selesai tanpa ada jawaban yang belum terjawab. 

Untuk langkah yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Kuesioner yang 

penulis berikan kepada tamu adalah 120 jawaban. Jawaban yang akan diambil 120 

jawaban dan dinyatakan jelas dan layak. Jawaban jelas dan layak yang dimaksud 

disini adalah jawaban kuesioner yang penuh dan terisi dengan jelas sesuai dengan 

penelitian yang penulis inginkan, diantaranya adalah tamu yang menginap dan 

yang sudah menginap di Hotel Kusuma Agrowisata Batu. Untuk langkah yang 

terakhir adalah pengolahan data.  

 

3.6.2 Data Sekunder 

  Menurut Hermawan (2009:168), data sekunder merupakan struktur     data 

historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun 

sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam 

suatu  perusahaan (sumber internal), berbagai internet websites, perpustakaan 

umum maupun lembaga pendidikan membeli dari perusahaan-perusahaan.  
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3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas ini untuk mengetahui apakah tes yang diberikan itu sesuai 

dengan tujuan yang telah dirumuskan seperti yang dikatakan Arikunto bahwa 

evaluasi harus sesuai dengan keadaan yang dievaluasi. Validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. (Arikunto, 2005: 144) . Uji validitas menggunakan uji korelasi 

Pearson yaitu uji dengan cara menghitung koefisien korelasi Person dari masing 

– masing ítem terhadap nilai total yang diperoleh. Hasil yang diperoleh dari 

perhitungan signifikasi koefisien korelasi Pearson dibandingkan dengan derajat 

kesalahan yang ditoleransi yaitu α = 5%. Pertanyaan kuesioner dianggap valid 

apabila signifikansi lebih kecil daripada derajat kesalahan yang ditoleransi yaitu α 

= 5% tetapi apabila signifikansi lebih besar daripada derajad kesalahan yang 

ditoleransi yaitu α = 5% maka pertanyaan kuesioner tersebut tidak valid 

(Sugiyono, 2007:39).  

 Reliabilitas untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran 

relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih (Singarimbun & 

Sofian, 2006:122-123). Sehingga dapat disimpulkan jika pertanyaan-pertanyaan 

yang valid dapat diukur dengan reliabilitasnya. Untuk parameter diuji dengan 

pendekatan Cronbach Alpha. Untuk memudahkan perhitungan (Ghozali, 2005:40) 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach 

Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha (α) > 0,60.  
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3.7.2 Uji Asumsi Klasik Statistik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk meminimalkan jumlah kesalahan yang terdapat 

pada data penelitian yang diakibatkan adanya penyimpangan yang terjadi sebelum 

melakukan uji hipótesa (Kuncoro, 2007:90).  

1. Multikolineritas 

Tujuan dari uji multikolineritas adalah untuk menilai adanya hubungan 

(kolineritas) antara variabel independent dengan variabel independent. Uji yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya multikolineritas yaitu dengan menggunakan 

uji VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai VIF > 10, maka telah terjadi 

multikolineritas yangs serius di dalam model regresi tersebut (Gujarati, 

2006:112). 

2. Heteroskedastisitas 

Tujuan dari uji heterokedastisitas adalah untuk melihat variansi pada 

kesalahan (error) bersifat konsisten atau tidak, uji yang digunakan untuk 

mendeteksi adanya heterokedastisitas yaitu dengan menggunakan uji Glejser 

(Sofyan, 2008:19). Nilai heterokedastisitas untuk taktik pemasaran adalah 1,24 

sedangkan untuk kepuasan tamu nilainya adalah 1,67.  

3. Autokorelasi 

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk melihat ada tidaknya hubungan 

korelasi pada runtut waktu. Dengan kata lain, análisis regresi merupakan análisa 

untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dan terikat, sehingga tidak boleh 

ada korelasi antara keasalahan (error) sekarang dengan kesalahan (error) 

sebelumnya. Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya autolorelasi yaitu 
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dengan menggunakan uji Durbin-Watson (Gujarati, 2006:113). Untuk nilai durbin 

Watson 1,868 dengan R Square-nya adalah 30,8%. 

4. Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah sebuah data berdistribusi 

normal atau tidak. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk melihat apakah sebuah 

data berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan untuk melihat normalitas 

yaitu dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov (Santoso, 2007:154). Uji 

Kolmogrov-Smirnov dengan nilai 1,106 dengan signifikansinya 0,173.  

 

3.7.3 Uji Regresi Linier Berganda 

Uji ini bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh variabel independen yaitu 

taktik pemasaran (X1), kepuasan tamu (X2) terhadap variabel dependen yaitu 

tingkat penjualan kamar (Y). Menurut Nugroho (2005:44), model persamaan 

regresi linier berganda adalah: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + ε 

Dimana: 

Y  = Tingkat penjualan kamar 

Α = Konstanta regresi (nilai variabel dependen Y jika semua variabel 

independen sama dengan nol) 

β1, β2 =  Koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar kontribusi 

yang diberikan variabel X terhadap variabel Y 

X1  = Taktik pemasaran 

X2  = Kepuasan tamu 
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e   = Residual  

 

3.7.4 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai R
2
 atau 

dalam model regresi linier berganda disebut Adjusted R2 berkisar antara 0 sampai 

1. Jika nilai R
2
 atau Adjusted R

2
 > 0,5 maka  bahwa sebagian besar variabel 

dependen dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam 

model.  

 

3.7.5 Uji Parsial dengan t-test 

Uji t-hitung pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen 

(Ghozali, 2005 dalam Pinasih , 2005:54). Untuk menentukan nilai t-hitung tabel, 

ditentukan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-1) di mana 

n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel termasuk intersep. Apabila 

tingkat signifikansi kurang dari 5% maka Ho ditolak dan H1 diterima, berarti 

variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat. Sebaliknya apabila tingkat 

signifikansi lebih dari 5% maka Ho diterima dan H1 ditolak, berarti bahwa 

variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikatnya secara individual.  

Hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 

H0.1 : Tidak terdapat pengaruh antara taktik pemasaran dengan tingkat 

penjualan kamar di Hotel Kusuma Agrowisata Batu  
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H1.1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara taktik pemasaran dengan 

tingkat penjualan kamar di Hotel Kusuma Agrowisata Batu 

H0.2 : Tidak terdapat pengaruh antara kepuasan tamu dengan tingkat 

penjualan kamar di Hotel Kusuma Agrowisata Batu 

H1.2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan tamu dengan 

tingkat penjualan kamar di Hotel Kusuma Agrowisata Batu 

H03 :  Tidak terdapat pengaruh antara taktik pemasaran dan kepuasan 

tamu dengan tingkat penjualan kamar 

H13 :  Terdapat pengaruh antara taktik pemasaran dan kepuasan tamu  

dengan tingkat penjualan kamar 

 

3.7.6 Uji Simultan dengan F-Test 

Uji F-test pada dasarnya menunjukkan semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Ghozali, 2005 menurut Pinasih (2005:54)).  

Setelah F garis regresi ditemukan hasilnya, kemudian dibandingkan dengan F 

tabel. Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan 

sebesar α = 5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (n-k) dimana n 

adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel yang termasuk intersep. Jika 

tingkat signifikansi (tingkat probabilitas) kurang dari 5% maka Ho ditolak, hal ini 

berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara 

simultan/bersama. Sebaliknya jika tingkat signifikansi lebih dari 5% maka Ho 

diterima, hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu 
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menjelaskan variabel terikatnya. Langkah-langkah pengujian hipotesis 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : β1 = β2 = 0 taktik pemasaran dan kepuasan tamu secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan kamar 

H1 : β1= β2 ≠ 0 taktik pemasaran dan kepuasan tamu secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penjualan 

kamar 

Ketentuan yang digunakan untuk menerima dan menolak hipotesa dalam 

uji simultan F-test ini adalah : 

1. Jika Fhitung > Ftabel (df1, df2) < level of significant (α), Maka Ho ditolak dan H1 

diterima 

2. Jika Fhitung < Ftabel (df1, df2) > level of significant (α) Maka Ho diterima dan H1 

ditolak 

Dimana: 

  Fhitung didapat dari kolom F pada output SPSS 

  (df1, df2) merupakan parameter-parameter Ftabel 

  Df1 = k -1 ; k adalah jumlah variabel dependen dan independen 

  Df2 = n – k : n adalah banyaknya pengamatan 

  p-value didapat dari kolom Sig. pada output SPSS 

  level of significant (α) = 0,05 

 

 

 


