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Salam Pariwisata! 

 

BOGOR HOSPITALITY JOURNAL merupakan media publikasi ilmiah yang memuat artikel-
artikel di bidang pariwisata dan manajemen perhotelan dengan ruang lingkup manajemen 
pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia, dan manajemen 
operasi. BOGOR HOSPITALITY JOURNAL didedikasikan untuk menumbuhkan kreasi dan 
pertukaran ide antara akademisi, kalangan industri atau bisnis praktis, dan institusi 
pemerintah dalam bidang pariwisata dan manajemen perhotelan. Jurnal ini diterbitkan dua 
kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan Desember oleh Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) – Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. 

Sri Pujiastuti dari Sekolah Tinggi Priwisata Bogor menulis artikel dengan judul Pengaruh 
Kualitas Pelayanan Resepsionis Terhadap Kepuasan Tamu di Salak Tower Hotel Bogor. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan resepsionis 
terhadap kepuasan pelanggan di Salak Tower Hotel Bogor. Untuk mencapai tujuan dari 
penelitian maka dilakukan tinjauan pustaka, menyusun kerangka konseptual, dan 
menyusun hipotesis. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang meliputi; uji validitas, uji 
reliabilitas, analisis regresi linear sederhana, dan menguji hipotesis dengan uji parsial (t). 

Sekti Raharjo dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor menulis artikel dengan judul Analisa 
Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Dalam Peningkatan Kinerja Karyawan 
(Studi Kasus Hotel Salak The Heritage Bogor). Artikel ini membahas tentang Faktor-faktor 
penting yang mempengaruhi kinerja karyawan dan kemampuan organisasi untuk 
beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Prestasi Kerja. 

Widyastuti Sutrisno, dari STEIN Jakarta menulis artikel dengan judul Pengaruh Kualitas 
Pelayanan, Lokasi dan Fasilitas  Puskesmas Terhadap Keputusan Berobat Melalui Mediasi 
Kepuasan Pasien Pengguna Kartu BPJS di UPTD Puskesmas Pejuang. Artikel ini ditulis 
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, lokasi, dan 
fasilitas puskesmas terhadap keputusan pengobatan melalui mediasi pengguna kartu BPJS 
(pasien) kepuasan di UPTD Puskesmas Pejuang . 

Julia Skawanti dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor menulis artikel dengan judul 
Perencanaan Strategis Sistem Informasi pada Perusahaan Farmasi. Artikel ini ditulis 
bertujuan untuk memudahkan manajemen mengelola sumberdaya untuk menghasilkan 
informasi yang dibutuhkan secara akurat dan dapat digunakan secara bersama oleh semua  
pihak. 

Pittor Pandjaitan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, Program Studi S1 Usaha Perjalanan 
Wisata, menulis artikel dengan judul Perceived Usefulness pada Travel Mobile Application. 
Artikel yang ditulis membahas mengenai perilaku manusia dalam menggunakan aplikasi 
untuk perjalanan dan terbatas pada perilaku kemudahan dalam menggunakannya. Hal ini 
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dilakukan untuk melihat apakah Mobile Travel Application memiliki manfaat bagi pengguna 
atau tidak sebagi informasi penyedia jasa Mobile Travel Application untuk terus melakukan 
inovasi untuk semakin memberi manfaat lebih untuk para pelanggannya. 
 
Hasan Hambali dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, Program Studi S1 Usaha Perjalanan 
Wisata, Menulis artikel dengan judul Technology Acceptance Model Raisa (Robot Artificial 
Intelligent Special Application), Penelitian ini menggambarkan perilaku manusia dalam 
menerima layanan dari robot artificial intelligence yang terdapat pada industri jasa hotel 
dan pendidikan. Penelitian ini terbatas pada perilaku kemudahan dalam menggunakannya 
saja yang biasa disebut Technology Acceptance Model. 
 
Mudah-mudahan informasi yang disajikan dalam Bogor Hospitality Journal edisi ini semakin 
menambah wawasan pembaca. 

 

Selamat membaca!
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ABSTRAK 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu 
perusahaan. Karena semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, maka pelanggan 
Akan semakin puas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 
pelayanan resepsionis terhadap kepuasan pelanggan di Salak Tower Hotel Bogor. Untuk 
mencapai tujuan dari penelitian maka dilakukan tinjauan pustaka, menyusun kerangka 
konseptual, dan menyusun hipotesis. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang 
meliputi; uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear sederhana, dan menguji 
hipotesis dengan uji parsial (t). Populasi dalam penelitian ini adalah 100 responden. 
Pengumpulan data menggunakan angket berdasarkan Skala Likert yang telah teruji 
validitas dan reliabilitasnya. Analisis regresi linear sederhana digunakan sebagai teknik 
analisa data. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan yang terdiri atas 
bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh secara parsial 
terhadap terhadap kepuasan pelanggan di Salak Tower Hotel Bogor. Hasil uji parsial (t) 
menunjukkan nilai masing-masing variabel; 12,013 (X), dengan nilai ttabel 0,1984. Hasil 
ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap 
Kepuasan Pelanggan. Hasil uji analisis regresi linear sederhana menunjukan nilai positif 
(0.480), maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan resepsionis berpengaruh 
positif terhadap kepuasan pelanggan di Salak Tower Hotel Bogor. Hasil uji normalitas 
menghasilkan nilai 0.061 yang mana lebih besar dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa 
penyebaran kuesioner kepada 100 responden bersifat normal. 

Kata kunci: kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, bukti fisik, keandalan, daya 
tanggap, jaminan, empati 

 

mailto:Sripujiast29@gmail.com
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PENDAHULUAN 

Kemajuan perkembangan dunia usaha saat ini telah mengalami peningkatan dari 
tahun ketahun. Salah satu usaha yang berkembang pesat adalah industri pariwisata. 
Perkembangan industri pariwisata telah terbukti mampu memberikan dampak positif 
dengan adanya perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Secara ekonomi 
pariwisata memberikan dampak perluasaan usaha dan peluang kerja, serta peningkatan 
devisa Negara. Salah satu akomodasi pariwisata adalah hotel. 

Menurut Band (1991) dalam Setiyawati (2009: 12) “Kepuasan tamu adalah suatu 
tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari tamu dapat terpenuhi yang 
akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yag berlanjut”. Produk 
hotel tersebut dapat dibagi dalam beberapa bentuk seperti kamar hotel (rooms), 
layanan makanan dan minuman (food and beverage) restoran, laundry dan fasilitas 
lainnya. Selain produk hotel yang menjadi faktor penentu kepuasan tamu, dibutuhkan 
juga kualitas pelayanan yang berperan penting dalam memuaskan tamu, karena tamu 
tidak hanya membutuhkan fasilitas hotel saja melainkan tamu juga membutuhkan 
kualitas pelayanan dari karyawan hotel untuk memenuhi keinginannya sehingga 
kepuasan tamu dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Irawan (2004: 37) yang 
menyatakan bahwa “Faktor-faktor penentu kepuasan tamu adalah kualitas produk, 
kualitas pelayanan, harga, emosional faktor dan kemudahan”. 

Hotel mempunyai Operasional departement yang karyawannya saling bekerjasama 
dan berinteraksi langsung dengan tamu dalam memberikan kepuasan kepada tamu , 
salah satunya adalah Front Office Department. Menurut Soenarno (2000:2), “Front 
Office Department adalah departemen yang menangani tamu yang menggunakan 
kamar, mulai dari reservasi, penerimaan tamu (check-in) sampai tamu meninggalkan 
hotel (check-out)”. 

DimanaFront Office Department mendapatkan jumlah keluhan terbanyak selama 
periode bulan Mei – Juli 2018. Dalam penelitian ini yang ingin peneliti teliti adalah 
kualitas pelayanan dimana departemen front office khususnya pada resepsionis, karena 
resepsionis adalah orang yang bertugas sebagai penerima tamu, melayani registrasi 
tamu, memberikan pelayanan sebelum tamu menginap menangani check-out beserta 
pembayarannya. Ada beberapa masalah mengenai kepuasan tamu. Penelitian ini 
dibatasi pada kajian pengaruh kualitas pelayanan (X) pada resepsionis, dan kepuasan 
tamu (Y) di Salak Tower Hotel Bogor. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan 
diatas, maka diidentifikasikan masalah sebagai berikut, “Berapa besar pengaruh kualitas 
pelayanan resepsionis terhadap kepuasan tamu di Salak Tower Hotel Bogor”? 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kualitas Pelayanan 
Pelayanan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa 
kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramah-tamahan yang ditunjukan 
melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen (Firdian, 
dkk., 2012:52). Kemudian baik buruknya kualitas pelayanan tidak ditentukan berdasarkan 
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persepsi penyedia layanan tetapi berdasarkan persepsi konsumen terhadap proses 
pelayanan secara menyeluruh. Persepsi terhadap kualitas pelayanan merupakan keyakinan 
konsumen tentang layanan yang diterima atau layanan yang dialami (Parasuraman, et. al, 
1988 dalam Utama, 2003:97). 
(Abubakar & Siregar, 2010) Tjiptono dan Sunyoto (2012) mengatakan bahwa kualitas 
merupakan: “sebuah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 
proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.”Tjiptono dalam Sunyoto 
(2012) mengatakan bahwa kualitas atau mutu dalam industri jasa pelayanan adalah 
suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku di tempat produk tersebut 
diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama dengan yang diinginkan dan 
diharapkan oleh konsumen.Parasuraman, dkk., (1998) dalam Kaihatu (2008:69) 
mengemukakan bahwa kualitas pelayanan merupakan dasar dari pemasaran jasa, karena 
inti produk yang dipasarkan adalah suatu kinerja yang berkualitas, dan kinerjalah yang dibeli 
oleh pelanggan Sunyoto (2012) menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu ukuran 
untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai nilai guna seperti yang 
dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang atau jasa dianggap telah memiliki 
kualitas apabila berfungsi atau mempunyai nilai guna seperti yang diinginkan. Dimensi 
pengukuranyang terdiri atas aspek – aspek sebagai berikut:  
 
Dimensi Kualitas Pelayanan 
Pada penelitian awalnya, Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam Tjiptono, dkk., 
(2004) mengidentifikasi sepuluh dimensi pokok, yaitu reliabilitas, daya tanggap, 
kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kredibilitas, kemampuan memahami 
konsumen, dan bukti fisik. Akan tetapi, pada penelitian berikutnya kesepuluh dimensi 
tersebut dirangkum menjadi lima dimensi. Kompetensi, kesopanan, kredibilitas, dan 
keamanan disatukan menjadi jaminan (assurance), sedangkan akses, komunikasi, dan 
kemampuan memahami konsumen dikategorikan menjadi empati (emphaty). Lima dimensi 
kualitas pelayanan tersebut disusun sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya sebagai 
berikut (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, 1988 dalam Tjiptono dan Chandra, 2011). 
(1)Reliabilitas (Reliability), (2)(Responsiveness), (3)Jaminan (Assurance),(4)Empati 
(Empathy),(5)Bukti fisik (Tangibles). 
 
Model Kualitas Pelayanan 
Model kualitas jasa yang populer dan hingga saat ini banyak dijadikan acuan adalah model 
“servqual” atau singkatan dari service quality yang dikembangkan oleh (Parasuraman, 
Zeithaml, dan Berry, 2011). Dalam model servqual, kualitas jasa diartikan sebagai penilaian 
atau sikap global berkenaan dengan superioritas suatu jasa. Model servqual meliputi analisis 
terhadap lima gap yang berpengaruh terhadap kualitas jasa. Hasil penelitian Zeithaml, 
Parasuraman, dan Berry (1993) dalam Tjiptono, dkk., (2004:25-257) menunjukan bahwa 
terdapat sembilan faktor utama yang mempengaruhi harapan konsumen terhadap suatu 
jasa. Kesepuluh faktor tersebut adalah sebagai berikut: (1) Enduring Service Intensifiers, (2) 
Kebutuhan Pribadi (3) Transitory Service Intensifiers, (4) Self-perceived Service Role, (5) 
Faktor Situasional, yang berada di luar kendali penyedia jasa. (6) Janji Layanan Eksplisit, baik 
berupa iklan, personal selling, perjanjian, maupun komunikasi dengan karyawan penyedia 
jasa. (7) Janji Layanan Implisit, yang tercermin dari harga dan sarana pendukung jasa. (8) 
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Word-of-mouth, baik dari teman, keluarga, rekan kerja, pakar, maupun publikasi media 
massa. (9) Pengalaman masa lalu. 
 
Kepuasan Pelanggan 
Kepuasan (Satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 
setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) 
yang diharapkan. Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan amat puas atau senang 
(Kotler 2006). Menurut Lovelock dan Wirtz (2011), “Kepuasan adalah suatu sikap yang 
diputuskan berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Menurut Kotler & Armstrong 
(2012), nilai pelanggan adalah perbandingan pelanggan antara semua keuntungan dan 
semua biaya yang harus dikeluarkan untuk menerima penawaran yang diberikan. Menurut 
Tse dan Wilton (1988) dalam Tjiptono (2012) kepuasan pelanggan merupakan respon 
pelanggan terhadap evaluasi persepsi atas perbedaan antara harapan awal sebelum 
pembelian (atau standar kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk sebagaimana 
dipersepsikan setelah memakai atau mengkonsumsi produk bersangkutan. Kepuasan 
pelanggan bukanlah konsep absolut, melainkan relatif atau tergantung pada apa yang 
diharapkan pelanggan. Operasionalisasi pengukuran kepuasan pelanggan bisa 
menggunakan sejumlah faktor, seperti ekspektasi, tingkat kepentingan (importance), 
kinerja, dan faktor ideal (Tjiptono & Chandra, 2007).  
 
Dimensi dan Indikator Kepuasan Pelanggan 
Tjiptono (2008:225) mengungkapkan bahwa dalam mengevaluasi kepuasan terhadap 
produk, jasa, atau perusahaan tertentu, pelanggan umumnya mengacu pada berbagai 
faktor atau dimensi. Faktor yang sering digunakan dalam mengevaluasi kepuasan terhadap 
suatu produk antara lain meliputi:(1) Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari 
produk inti (core product) yang dibeli, (2) Keandalan (reliability) yaitu kemungkinan kecil 
akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai, (3) Kesesuaian dengan spesifikasi 
(conformance to specifications), (4) Daya tahan (durability) berkaitan dengan berapa lama 
produk tersebut dapat terus digunakan. (5) Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, 
kenyamanan, mudah diperbaiki serta penanganan keluhan yang memuaskan, (6) Estetika, 
yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalnya fisik yang menarik, model/desain, 
warna, dan sebagainya, (7) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan 
reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 
 Menurut Kotler dan Keller (2012) yang dikutip oleh Fandyada beberapa metode 
yang dipergunakan dalam mengukur kepuasan pelanggannya, antara lain: (1) Sistem 
Keluhan dan Saran, (2) Ghost/Mystery Shopping , (3) Lost Customer Analysis. Menurut Ali 
(2012) (dalam Nurlestari, 2016), faktor-faktor pendorong kepuasan pelanggan terbagi atas 
beberapa faktor yaitu: (1) Kualitas Produk (Product Quality), (2) Harga (Price), (3) Mutu 
Pelayanan (Service Quality), (4) Kemudahan (Easiness). Dari beberapa pengertian dan 
dimensi dalam kepuasan pelanggan, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 
dimensi yang dikemukakan oleh Ali (2012) (dalam Nurlestari, 2016) yakni kualitas produk, 
harga, mutu pelayanan, dan kemudahan dengan menggunakan survei pelanggan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya kepuasan. 
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Kerangka Pemikiran 
Pada penelitian ini dibahas mengenai pengaruhkualitas pelayanan resepsionis 

terhadap kepuasan tamu di Salak Tower Hotel Bogor. 
 
 
  
 
 
 
Gambar 1. Konsep Berpikir 
Sumber: Sugiyono (2010:52) 

 
Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena 
adanya variabel independen (bebas). Dalam hal Ini variabel independennya adalah 
kepuasan pelanggan (Y). 
Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 
sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan. 
Kerangka pemikiran di atas menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan merupakan faktor 
yang mempengaruhi kepuasan tamu. 

 
Hipotesa 
 Hipotesis adalah praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta 
yang diperoleh dengan jalan penelitian (Dantes, 2012). Sedangkan menurut Sugiyono 
(2009) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 
dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 
Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 
teori. Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, 
maka diajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini antara lain: 

H0:  Tidak adanya pengaruh kualitas pelayananresepsionis terhadap 
kepuasan pelanggan Salak Tower Hotel Bogor 

H1:  Adanya pengaruh kualitas pelayanan resepsionis terhadap kepuasan 
pelanggan Salak Tower Hotel Bogor 

 

METODE PENELITIAN 
  
Tempat dan Waktu Penelitian 
Penulis melaksanakan penelitian ini di Salak Tower Hotel Bogor yang merupakan hotel 
berbintang empat (****) di Bogor.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2018 
sampai dengan Juli 2018.  
Metodologi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, seperti 
yang dijelaskan oleh Sugiyono (2013:13). 
 
 

         
         
         
         
         
         
         
  

Kualitas 
Pelayanan 

X 

Kepuasan 
Tamu 

Y 
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Populasi 
Menurut Arikunto (2013: 173), populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. 
Populasi dalam penelitian ini adalah tamu yang telah menginap di Salak Tower Hotel, 
selama bulan Mei - Juli 2018 dengan rata – rata sebanyak 6000 orang perbulannya. 
 
Sampel 
Pengertian sampel menurut Sugiyono (2011:73) adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi 
tersebut harus betul – betul representative (mewakili). Ukuran sampel merupakan 
banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Rumus yang digunakan dalam 
pengambilan sampel ini adalah berdasarkan rumus Slovin yang dikutip oleh Husein 
Umar (2011:78) yaitu: 

 
  

Dimana:  n = Jumlah sampel 
  N= Populasi 
  e = Tingkat kesalahan(10%) 

Jumlah populasi yang akan diteliti telah ditentukan dengan jumlah sebanyak 6000 orang, 
maka dari data tersebut didapatkan ukuran sampel sebagai berikut: 

  n = 6000/ [1+6000(0,1)²]= 98,37 
  pembulatan = 100 
 

Jadi diketahui dari perhitungan untuk mengetahui ukuran sampel dengan tingkat 
kesalahan 10% adalah sebanyak 98,37 yang dibulatkan menjadi 100 responden. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Kuesioner (Angket) 
Peneliti menggunakan skala Likert untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan di 
Salak Tower Hotel dengan menentukan skor pada setiap pertanyaan atau pernyataan. 
 
Studi Kepustakaan 
Metode kepustakaan (studi literatur) dilakukan dengan mencari data dan informan yang 
terkait dengan penelitian melalui buku, jurnal dan sumber lain kepustakaan. 
 
Observasi 
Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses 
pencatatan perilaku subjek (orang) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya 
pertanyaan atau komunikasi dengan individu – individu yang akan diteliti. Penulis 
melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek – objek yang akan diteliti. 
 
Operasional Variabel Penelitian 
Definisi operasional variabel Penelitian adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu 
variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan 
suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sugiyono,2004). 
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Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Kepuasan Pelanggan sebagai variabel terikat 
(Y), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 
adanya variabel bebas (Sugiyono, 2001:30).  Variabel bebas adalah variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen 
(Sugiyono, 2001: 33). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan, 
yang meliputi: 
 

1. Kualitas Pelayanan 
Agar pelayanan memiliki kualitas dan memberikan kepuasan kepada pelanggan, maka 
perusahaan harus memperhatikan berbagai dimensi yang dapat menciptakan dan 
meningkatkan kualitas pelayanannya indikatornya adalah: 
 
Tabel 2.  Operasional Variabel Kualitas Pelayanan 

No. Variabel Dimensi Indikator Skala 

1 
Kualitas 

Pelayanan 
Bukti Langsung 
(Tangible) 

Fasilitas yang memadai Likert 

    Keandalan (Reability) 
Kesesuaian pelayanan yang 
dibutuhkan tamu 

Likert 

    
Cepat Tanggap 
(Responsiveness) 

Kecepatan pelayanan 
dalam merespon tamu 

Likert 

    Jaminan (Assuance) Pengetahuan resepsionis Likert 

    Empati (Empathy) 
Pemahaman kepada tamu, 
perhatian terhadap tamu 

Likert 

     

 
 

1. Kepuasan Pelanggan 
Variabel terikatnya adalah kepuasan pelangganyang menurut Ali (2012) (dalam 
Nurlestari, 2016) faktor-faktor pendorong kepuasan pelanggan terbagi atas beberapa faktor 
yaitu: 
 
Tabel 3. Operasional Variabel Kepuasan Tamu 

No. Variabel Dimensi Indikator Skala 

2 Kepuasan Tamu 
Kualitas Produk 
(Product 
Quality) 

Puas dengan fasilitas hotel Likert 

    Harga (Price) 
Harga yang ditawarkan 
sebanding dengan fasilitas yang 
disediakan 

Likert 

    
Kualitas 
Pelayanan 
(Service Quality) 

Puas dengan mutu pelayanan 
yang diberikan resepsionis 

Likert 

    
Kemudahan 
(Easiness) 

Kemudahan dalam mencapai 
kegiatan di hotel 

Likert 
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Sugiyono (2014) berpendapat bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 
Memberikan skor pada masing-masing jawaban pertanyaan alternatif sebagai berikut:  
 
Tabel 4. Alternatif Jawaban Dengan Skala Likert 

Alternatif Jawaban Bobot Nilai 

1. Sangat tidak setuju (STS) 1 

2. Tidak setuju (TS) 2 

3. Ragu-ragu (RR) 3 

4. Setuju (S) 4 

5. Sangat setuju (SS) 5 
Sumber: Sugiyono (2014)  

 
Teknik Analisis Data 
Disini menggunakan uji validitas dengan menggunakan SPSS versi 16.00, uji realibilitas 
adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala/kejadian, 
Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 
independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak, Uji Regresi Linear Sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variable 
independen (x) dengan variable (y). 
 
Uji Validitas 

Untuk uji coba validitas instrument dalam penelitian menggunakan teknik 
korelasi Product Moment Pearson dengan bantuan SPSS versi 16.00.  

 
Tabel 5. Uji Validitas 

No. Variabel R- 
tabel 

R-
hitung 

Keterangan 

  a. Kualitas Pelayanan Resepsionis       

1 Salak Tower Hotel Bogor memiliki fasilitas yang 
memadai (seperti swimming pool, fitness centre, 
restaurant dan meeting room). 

 0.195  0.752 Valid 

2 Resepsionis Salak Tower Hotel Bogor bersedia 
membantu tamu saat dibutuhkan. 

 0.195  0.880 Valid 

3 Resepsionis Salak Tower Hotel Bogor memberikan 
pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan tamu 

 0.195  0.861 Valid 

4 Resepsionis Salak Tower Hotel Bogor cepat tanggap 
dalam merespon permintaan tamu 

 0.195   
 

0.850 

Valid 

5 Resepsionis Salak Tower Hotel Bogor memiliki 
pengetahuan yang mendalam tentang product 
knowledge Salak Tower Hotel 

 0.195  
 

0.802  

valid  

  b.Kepuasan Terhadap Pelayanan Resepsionis       
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Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu 
gejala/kejadian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). 
Maka semakin tinggi tingkat reliabilitas suatu alat pengukur semakin stabil pula alat 
pengukur tersebut. Jika instrumen itu reliabel, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai 
sebagai berikut (Arikunto 2010:319): 
 

1) Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : tinggi 
2) Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : cukup 
3) Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : agak rendah 
4) Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah 
5) Antara 0,000 sampai dengan 0,200 : sangat rendah. 

 
Uji Normalitas 
Tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 
variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi 
normal atau tidak (Ghanimata, 2011:105).  
 
Uji Regresi Linear Sederhana 
Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variable 
independen (x) dengan variable (y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 
variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk 
memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai dari variabel independen 
mengalami kenaikan atau penurunan, data yang digunakan biasanya berskala interval 
atau rasio. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX 

 

Keterangan: Y = variabel dependen (nilai yang diperiksa) 
 X = Variabel dependen 

 a = konstanta regresi  

b = koefesien regresi atau tingkat kemiringan garis 
persamaan regresi. 

6 Anda puas dengan fasilitas yang disediakan oleh 
Salak Tower Hotel Bogor 

 0.195  0.655 Valid 

7 Harga Kamar sebanding dengan fasilitas yang 
disediakan 

 0.195  0.701 Valid 

8 Tamu dilayani dengan ramah dan sopan oleh 
resepsionis 

 0.195  0.551 valid 

9 Anda puas dengan kemudahan dalam mencapai 
semua kegiatan yang ada di Salak Tower Hotel 

 0.195  0.719 Valid 
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Analisis Koefesien Korelasi Sederhana (R) 
Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan untuk mengetahui 
keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang 
terjadi. Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 
berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti 
hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan 
searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik 
maka Y turun). Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi 
koefisien korelasi sebagai berikut: 

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 

Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis kuantitatif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi 
hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Dari hasil uji hipotesis ini kesimpulan 
yang akan dihasilkan nanti apakah hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau 
tidak. 
 
Uji Statistik t (Parsial) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hipotesis nol 

(H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (ᵦ 1 ) sama dengan nol, atau H0: 

= 0 yang artinya adalah apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 
yang signifikan terhadap variabel dependen. H1 alternatifnya (ᵦ 1), parameter suatu 
variabel tidak sama dengan nol, atau H0: ≠ 0 yang artinya adalah variabel tersebut 
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2001). Dasar 
pengambilan keputusan ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

Jika tingkat signifikansi t hitung> 0,05 atau t hitung< t tabel, maka H 0 
diterima. 

Jika tingkat signifikansi t hitung< 0,05 atau t hitung> t tabel, maka H 0 
ditolak 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi 
Berdasarkan judul dan perumusan masalah penelitian dimana penelitian ini terdiri dari 
dua variabel terikat, yakni meliputi Kualitas Pelayanan (X) dan Kepuasan Pelanggan (Y) 
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Sampel yang diambil data dalam penelitian ini adalah 100 responden yang menginap di 
Salak Tower Hotel.  
 
Deskripsi Responden 
Deskripsi responden melalui kuesioner terhadap tamu yang menginap di Salak Tower 
Hotel. Berdasarkan responden atau sampling berjumlah 100 orang dengan margin eror 
10% memperlihatkan karakteristik sebagaimana dinyatakan pada table berikut ini: 
 
Table 5. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

Pria 54 54% 

Wanita 46 46% 

Total 100 100 

 
 

Berdasarkan tabel 5 diatas maka diketahui sebanyak 54 orang atau 54% yang mengisi 
kuesioner berjenis kelamin pria, sebanyak 46 orang atau 46% yang mengisi kuesioner 
berjenis kelamin wanita 

 

Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Tabel 6.  Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Presentase 

15-19 tahun 11 11 

20-29 tahun 24 24 

30-39 tahun 39 39 

>40 tahun 26 26 
   

Total 100 100 

 
Berdasarkan tabel 6 di atas, maka diketahui bahwa sebanyak 11 orang atau 11% yang 
mengisi kuesioner berusia 15 – 19 tahun, sebanyak 24 orang atau 24% berusia 20 - 29 
tahun, sebanyak 39 orang atau 39% berusia 30 - 39 tahun, sebanyak 26 orang atau 26% 
berusia diatas 40 tahun. 

54%

46% Pria

Wanita
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Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 7. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Presentase 

SMA 11 11 

Diploma 27 27 

S1 54 54 

S2 10 10 

Total 100 100 

Berdasarkan tabel 7 di atas, maka diketahui bahwa sebanyak 11 orang atau 11% 
pendidikannya SMA, sebanyak 27 orang atau 27% pendidikannya Diploma, sebanyak 54 
orang atau 54% pendidikannya S1, dan sebanyak 10 orang atau 10% pendidikannya S2. 

 

 

Gambar 4. Karakteristik 

 

Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 8. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

Pendapatan Jumlah Presentase 

IDR 2.500.000 5 5 

IDR 3.000.000 – 5.000.000 31 31 

IDR 5.500.000 – 7.000.000 44 44 

>IDR 7.000.000 20 20 

Total 100 100 

 
Berdasarkan tabel 8 di atas, maka diketahui bahwa sebanyak 5 orang atau 5% 
pendapatannya IDR 2.500.000, sebanyak 31 orang atau 31% pendapatannya IDR 
3.000.000 – 5.000.0000, sebanyak 44 orang atau 44% pendapatannya IDR 5.500.000 – 
7.000.000, dan sebanyak 20 orang atau 20% pendapatannya lebih dari IDR 7.000.000. 

11%

24%

39%

26%

15-19
Tahun

11%

26%
53%

10%

SMA

DIPLOMA

S1
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Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

 

Tabel 8. Deskripsi Responden Berdasarkan Frekuensi Jumlah Kunjungan 

Jumlah Kunjungan Jumlah Presentase 

1 Kali 61 61 

2 Kali 30 30 

> 3 Kali 9 9 

Total 100 100 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas, maka diketahui bahwa sebanyak 61 orang atau 61% yang 
pertama kali berkunjung, sebanyak 30 orang atau 30% yang sudah dua kali berkunjung, 
sebanyak 9 orang atau 9% yang lebih dari 3 kali berkunjung

 

Gambar 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

 

Tabel 9. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kunjungan 

Jenis Kunjungan Jumlah Presentase 

Liburan 45 45 

Rapat Kerja 49 49 

Lainnya 6 6 

Total 100 100 

 

Berdasarkan tabel 9 diatas, maka diketahui bahwa sebanyak 61 orang atau 61% yang 
pertama kali berkunjung, sebanyak 30 orang atau 30% yang sudah dua kali berkunjung, 

5%

31%

44%

20%
2.500.000

3.000.000-5.000.000

5.500.000-7.000.000

>7.000.000

61%
30%

9%
1 kali

2 kali

> 3 kali
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sebanyak 9 orang atau 9% yang lebih dari 3 kali berkunjung

 

Gambar 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kunjungan 

 

Deskripsi Responden 
Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistic. Dalam 
penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (mean) keseluruhan responden terhadap 
pernyataan dan simpangan baku (standard deviation), nilai minimum (terendah) dan 
nilai maksimal (tertinggi) serta dari seluruh variable penelitian ini yaitu strategi kualitas 
pelayanan (X) dan kepuasan pelanggan (Y). Statistik untuk setiap variable dalam 
penelitian ini secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 10. dibawah ini. 

 
Tabel 10. Statistik Deskriptif 

 

  Pelayanan kepuasan 

N Valid 100 100 

Missing 0 0 

Mean 13.2300 11.4300 

Median 13.0000 12.0000 

Mode 13.00 12.00 

Std. Deviation 4.17993 2.60247 

Range 14.00 10.00 

Minimum 7.00 6.00 

Maximum 21.00 16.00 

 

Berdasarkan tabel 10 diatas, terlihat variabel kualitas pelayanan dari 100 responden 
yang diambil sebagai sampel, menghasilkan skor rata-rata kualitas pelayanan 13,23. 
Dengan mengunakan 5 butir peryataan dengan rating scale (1-5) diperoleh skor 
minimum 7 dan maksimum 21 dalam rentang nilai 14. Tabel 10 juga menjelaskan nilai 
variabel kepuasan pelanggan dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, 
menghasilkan skor rata-rata kepuasan pelanggan 11,43. Dengan menggunakan 4 butir 
pernyataan dengan rating scale (1-5) diperoleh skor minimum 6 dan maksimum 16 
dalam rentang nilai 10. 

45%

49%

6%

Liburan

Rapat kerja

lainnya
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Deskripsi Variabel Penelitian 
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kualitas Pelayanan 
Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS dan kuesioner yang telah disebar 
kepada responden, maka hasil tanggapan pada variabel X disajikan pada tabel berikut: 
 
 
Tabel 11. Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Kualitas Pelayanan (X) 

No Pernyataan STS TS RR S SS Jumlah 

1 

Salak Tower Hotel 
Bogor memiliki fasilitas 
yang memadai (seperti 
swimming pool, fitness 
centre, restaurant dan 
meeting room). 

2 (2%) 
11 

(11%) 
17 

(17%) 
58 

(58%) 
12 

(12%) 
100 

2 

Resepsionis Salak 
Tower Hotel Bogor 
bersedia membantu 
tamu saat dibutuhkan. 

19 
(19%) 

44 
(44%) 

13 
(13%) 

24 
(24%) 

0 
(0%) 

100 

3 

Resepsionis Salak 
Tower Hotel Bogor 
memberikan 
pelayanan yang sesuai 
dengan kebutuhan 
tamu 

14 
(14%) 

60 
(60%) 

2 (2%) 
24 

(24%) 
0 

(0%) 
100 

4 

Resepsionis Salak 
Tower Hotel Bogor 
cepat tanggap dalam 
merespon permintaan 
tamu 

14 
(14%) 

62 
(62%) 

0 (0%) 
24 

(24%) 
0 

(0%) 
100 

5 

Resepsionis Salak 
Tower Hotel Bogor 
memiliki pengetahuan 
yang mendalam 
tentang product 
knowledge Salak 
Tower Hotel 

16 
(16%) 

36 
(36%) 

36 
(36%) 

12 
(12%) 

0 
(0%) 

100 

 
  Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2018 

Berdasarkan tabel 11 diatas, dapat dilihat frekuensi responden terhadap kualitas 
pelayanan sebagai berikut: 

• Indikator 1 (Tangible) didominasi oleh jawaban setuju 

• Indikator 2 (Empathy) didominasi oleh jawaban tidak setuju 

• Indikator 3 (Realibility) didominasi oleh jawaban tidak setuju 

• Indikator 4 (Responsiveness) didominasi oleh jawaban tidak setuju 
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• Indikator 5 (Assurance) didominasi oleh jawaban ragu-ragu dan tidak 
setuju 

Maka dapat disimpulkan dari tanggapan responden diatas yaitu kualitas pelayanan 
resepsionis di Salak Tower Hotel Bogor, secara keseluruhan variabel kualitas pelayanan 
termasuk dalam kategori buruk. 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepuasan Tamu (Y) 
Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS dan kuesioner yang telah disebar 
kepada responden, maka hasil tanggapan pada variabel Y disajikan pada tabel berikut: 
 

Tabel 12. Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepuasan Tamu (Y) 

No Pernyataan STS TS RR S SS  

1 

Anda puas dengan 
fasilitas yang 
disediakan oleh 
Salak Tower Hotel 
Bogor 

4 (4%) 5 (5%) 
24 

(24%) 
26 

(26%) 
0 

(0%) 
100 

2 

Harga Kamar 
sebanding dengan 
fasilitas yang 
disediakan 

10 
(10%) 

14 
(14%) 

21 
(21%) 

46 
(46%) 

9 
(9%) 

100 

3 

Tamu dilayani 
dengan ramah dan 
sopan oleh 
resepsionis 

14 
(14%) 

73 
(73%) 

0 (0%) 
12 

(12%) 
1 

(1%) 
100 

4 

Anda puas dengan 
kemudahan dalam 
mencapai semua 
kegiatan yang ada di 
Salak Tower Hotel 

13 
(13%) 

38 
(38%) 

39 
(39%) 

10 
(10%) 

0 
(0%) 

100 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2018 

Berdasarkan tabel 12 diatas, dapat dilihat frekuensi responden terhadap kepuasan 
pelanggan sebagai berikut: (1) Indikator 1 (product quality) didominasi oleh jawaban 
setuju,(2) Indikator 2 (price) didominasi oleh jawaban setuju,(3) ndikator 3 (service 
quality) didominasi oleh jawaban tidak setuju, (4) Indikator 4 (Easiness) didominasi oleh 
jawaban ragu-ragu. Melihat uraian diatas, maka dapat disimpulkan Kepuasan Pelanggan 
Salak Tower Hotel Bogor dipengaruhi oleh faktor harga (price). 

Analisis Data  
Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk melihat keabsahan sebuah kuesioner. Cara mengukur 
validitas adalah dengan melakukan korelasi antar skor butir pernyataan dengan total 
skor variabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel, maka butir 
pernyataan dianggap valid (Ghozali, 2006). 
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Tabel 13Hasil Uji Validitas 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2018 

Tabel di atas menunjukkan dari sembilan indikator pernyataan, seluruhnya memiliki nilai 
r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel. Sehingga ke sembilan indikator pernyataan bisa 
dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya. 

Uji Reliabilitas 
Agar angket dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data maka perlu diuji 

reliabilitasnya. Suatu variable dapat dianggap reliable jika memiliki nilai Cronbach alpha 
lebih besar dari 0.60 (Ghozali, 2006). 
 
Berikut adalah hasil output SPSS uji reliabilitas: 
 

Tabel 14. Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.911 5 

  
Tabel diatas menunjukan nilai 0.911 lebih besar dari 0.60. Maka variabel kualitas 
pelayanan dapat dinyatakan reliabel. 
 

Tabel 15.  Uji Reliabilitas Kepuasan Tamu 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.685 4 

  r- r-tabel  

Variabel Kode Item Hitung (sig. 5%) Keterangan 

Kualitas Pelayanan KPY.1 0.752 0.195 Valid 

 KPY.2 0.880 0.195 Valid 

 KPY.3 0.861 0.195 Valid 

 KPY.4 0.850 0.195 Valid 

 KPY.5 0.802 0.195 Valid 

Kepuasan Pelanggan KPT.1 0.655 0.195 Valid 

 KPT.2 0.701 0.195 Valid 

 KPT.3 0.551 0.195 Valid 

 KPT.4 0.719 0.195 Valid 
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Tabel diatas menunjukan nilai 0.686 lebih besar dari 0.60. Maka variabel kepuasan 
pelanggan dapat dinyatakan reliabel. 
 
Uji Normalitas 
Asumsi normalitas terpenuhi ketika pengujian normalitas menghasilkan signifikasi lebih 
besar dari 0,05. Sebaliknya asumsi normalitas tidak terpenuhi ketika pengujian 
normalitas menghasilkan nilai signifikasi lebih kecil dari menghasilkan 0,05 (Priyatno, 
2012). 
 

Tabel 16. Uji Normalitas 

a. Test distribution is Normal. 

menghasilkan nilai 0.061 lebih besar dari 0.05. Maka penyebaran kuesioner dapat 
dinyatakan normal. 

Gambar 8. Grafik Histogram Uji Normalitas 

 

Gambar 8 menghasilkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya, maka dapat dikatakan pendistribusian kuesioner 
normal. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 100 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.65501737 

Most Extreme Differences Absolute .132 

Positive .105 

Negative -.132 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.321 

Asymp. Sig. (2-tailed) .061 
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Analisis Regresi Linear Sederhana 
Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Kurniawan (2008) regresi linier adalah 
metode statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel 
terikat (dependen; respon; Y) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen, 
prediktor, X). 

 

Tabel 17. Model Summary 

 
 
 
 
 
 
 

 

Berdasarkan hasil tabel 17 diatas, menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan 
(R) sebesar 0.772 yang berarti adanya korelasi yang kuat antara variable. Sedangkan dari 
output tersebut diperoleh koefesien determinasi (R²) sebesar 0.596 yang berarti bahwa 
variabel kualitas pelayanan mempengaruhi sebanyak 59.6 % terhadap variable 
kepuasan tamu, sisanya sebanyak 41.4 % dipengaruhi oleh variable lain. 

 

Uji Hipotesis 
Uji t (Parsial) 

Uji t dalam analisis regresi bertujuan apakah variabel bebas berpengaruh 
signifikan terhadap variabel terikat. Dasar mengambilan keputusan untuk uji t dalam 
analisi regresi: Berdasarkan nilai t hitung dan t table: (1) Jika nilai t-hitung lebih besar 
dari t-tabel maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
terikat, (2) jika nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel maka variabel bebas tidak 
berpengaruh secara siginifikan terhadap variabel terikat. 

 
Tabel 18 Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
5.073 .555 

 
9.146 .000 

Pelayanan .480 .040 .772 12.013 .000 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .772a .596 .591 1.66344 

a. Predictors: (Constant), pelayanan  

b. Dependent Variable: kepuasan  
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a. Dependent Variable: kepuasan 

   

Tabel diatas menunjukan nilai variabel kualitas pelayanan sebesar 12.013 lebih besar 
dari 1.984. Maka kualitas pelayanan dapat dinyatakan berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel kepuasan pelanggan. 

Pembahasan Hasil Penelitian 
Hipotesis adalah pernyataan yang belum terbukti kebenarannya, dengan demikian 
hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai pengaruh antar variabel dalam 
penelitian yang harus diuji kebenarannya, maka dari itu perlu diadakan penelitian 
apakah hipotesis itu diterima atau di tolak. Pengujian hipotesis adalah langkah atau 
prosedur untuk menentukan apakah diterima atau ditolak hipotesisnya. Berikut 
merupakan hipotesis yang ditentukan: 
 

H0: Tidak adanya pengaruh kualitas pelayananresepsionis terhadap 
kepuasan tamuSalak Tower Hotel Bogor 

 H1: Adanya pengaruh kualitas pelayanan resepsionis terhadap  
 kepuasan tamu Salak Tower Hotel Bogor 

 
Berdasarkan beberapa hasil penelitian data yang telah diperoleh diuji menggunakan 
software SPSS 16. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha dari tiap-tiap 
variabel lebih besar dari pada 0,60 yang berarti bahwa kuesioner yang merupakan 
indikator-indikator dari variabel tersebut adalah reliabel atau handal.  
Hasil uji validitas menghasilkan nilai – nilai positif. Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel 
(0.195). Maka indikator – indkator yang diuji dapat dinyatakan valid. Dari masing-
masing variabel dengan hasil pengujian yang telah dilakukan sebagai berikut: 

1. Untuk variabel Kualitas Pelayanan (X) Indikator dengan kode 

KPY.1 0.752 
KPY.2 0.880 
KPY.3 0.861 
KPY.4 0.850 
KPY.5 0.802 

2. Untuk variabel Kepuasan Tamu (Y) Indikator dengan kode 

KPT.1 0.655 
KPT.2 0.701 
KPT.3 0.551 
KPT.4 0.719. 

Hasil uji normalitas menghasilkan nilai sebesar 0.061. Dasar pengambilan keputusan 
adalah nilai sig. lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran 
kuesioner kepada 100 responden bersifat normal. 

Hasil uji analisis regresi linear sederhana menunjukan nilai positif (0.480). Maka dapat 
disimpulkan bahwa kualitas pelayanan resepsionis berpengaruh positif terhadap 
kepuasan tamu di Salak Tower Hotel Bogor. Dapat dikatakan jika kualitas pelayanan 



   
BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 2 No. 1 – Juli 2018 

25 
 

resepsionis meningkat maka kepuasan tamu Salak Tower Hotel Bogor juga akan 
meningkat. Hasil uji t menunjukan nilai t-hitung (12.013). Nilai t-tabel yang dijadikan 
standar adalah (1.984). Dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan: 

a. t-hitung > t -tabel maka H0 diterima 
b. t -hitung < t -tabel maka H0 ditolak 

Maka kualitas pelayanan resepsionis dapat dinyatakan berpengaruh secara signifikan 
terhadap variable kepuasan tamu di Salak Tower Hotel Bogor. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap 
pengaruh kualitas pelayanan resepsionis terhadap kepuasan pelayanan tamu di Salak 
Tower Hotel Bogor, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa faktor kualitas pelayanan 
mempengaruhi hubungan (R) yang berarti adanya korelasi yang kuat antara kualitas 
pelayanan dengan kepuasan tamu, dan faktor kualitas pelayanan memiliki pengaruh 
terhadap kepuasan tamu, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada 
penelitian ini. 
 
Saran Untuk Pengelola Salak Tower Hotel 
Pihak Salak Tower Hotel dapat mengadakan pelatihan yang berhubungan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan resepsionis agar dapat memberikan pelayanan yang 
baik guna meningkatkan kepuasan tamu di Salak Tower Hotel Bogor. Hal ini berdasarkan 
hasil tanggapan dari tamu mengenai kualitas pelayanan terdapat kelemahan pada 
beberapa poin dimana; resepsionis tidak cepat tanggap dalam merespon permintaan 
tamu, resepsionis tidak bersedia membantu tamu saat dibutuhkan, dan poin terakhir 
resepsionis tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan tamu. 
Kemudian tamupun merasa tidak puas ketika datang ke Salak Tower Hotel tidak 
disambut dengan ramah dan sopan oleh resepsionis. Dengan demikian agar pihak Salak 
Tower Hotel dapat lebih memperhatikan poin – poin tersebut untuk lebih meningkatkan 
kepuasan pelanggan. 

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 
Penelitian ini hanya mencakup lingkup kecil tentang kepuasan pelanggan, disarankan 
kepada peneliti – peneliti dimasa mendatang untuk memperluas ruang lingkup 
penelitian, dan juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan memanfaatkan waktu 
sebaik-baiknya dan mencoba meneliti faktor – faktor lain yang mempengaruhi kepuasan 
tamu. 

DAFTAR PUSTAKA 

Abu Bakar. 2010. Analisis Pengaruh Customer Satisfaction, Switching Cost, Dan Trust In 
Brand Terhadap Customer Retention. Jurnal Ekonomi Manajemen. Universitas 
Diponegoro. Semarang. 



   
BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 2 No. 1 – Juli 2018 

26 
 

Ali, A., Paramita, P.D., & Fathoni, A. (2016, Maret). Analisis Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan di Perusahaan Galangan Kapal. Journal of 
Management, 2(2). Dipetik 10, 15 2017, dari 
http://jurnal.unpad.ac.id/index.php/MS/article/view/489/475 

Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta 

Fandy, Tjiptono dan Gregorius Chandra. 2005. Service, Quality dan Satisfaction. 
Yogyakarta: Andi Offset. 

Fandy, Tjiptono dan Gregorius Chandra. 2011. Service, Quality dan Satisfaction. Edisi 3. 
Yogyakarta: Andi Offset. 

Firdian, Endy, dkk., 2012. Aplikasi Metode Servqual dan Six Sigma Dalam Menganalisis 
Kualitas Layanan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Dinoyo Malang. 

Kaihatu, T. 2008. Analisa Kesenjangan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen 
Pengunjung plaza Tunjungan Surabaya. UK Petra. Surabaya. 

Musnaini. 2011. Analisa Kualitas Pelayanan Konsumen terhadap Keunggulan Bersaing 
Jasa Transportasi Darat pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kelas Argo. Jurnal 
Manajemen Teori dan Terapan. Tahun ke-4. No. 2. Agustus 2011. 

Nurlestari, A. (2016). Pengaruh Daya Tarik Wisata Terhadap Niat Kunjungan Ulang 
Wisatawan dengan Kepuasan Wisatawan sebagai Variabel Intervening pada Taman 
Safari Indonesia Cisarua Bogor. Jurnal Pariwisata. Retrieved 10 15, 2017. 

Parasuraman, A., Berry, Leonard L, and Zeithaml, Valerie A. 1988, “SERVQUAL: A-
Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality”. Journal 
of Retailing, Vol; 64 (Spring), pp. 12-40. 

Parasuraman, A., Berry, Leonard L, and Zeithaml, Valerie A. 1985. “A Conceptual Model 
of Service Quality and Its Implications for Future Research”. Journal of Marketing, 
Vol; 49 (Fall), pp 41-50. 

Sunyoto, Danang. 2012. Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. 
Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service). 

Sugiyono, 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: 
ALFABETA. 

Sugiyono, 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: 
ALFABETA. 

Sugiyono, 2004. Metodologi Penelitian. Bandung: ALFABETA. 

Sugiyono, 2001. Metodologi Penelitian. Bandung: ALFABETA. 

http://jurnal.unpad.ac.id/index.php/MS/article/view/489/475


BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 2 No.1 – Juli 2018 

27 
 

Analisa Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi dalam 
Peningkatan Kinerja Karyawan 

(Studi Kasus Hotel Salak The Heritage) 
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Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor 

 

ABSTRACT 
 

Resources owned by companies such as capital, methods or machines will not be able to 
provide optimum results if not supported by human resources with optimum 
performance. The important factors that influence employee performance and the ability 
of organizations to adapt in the environment changes are leadership and organizational 
culture.  The objective of the study is to find the influences of  Leadership  and 
Organization Culture on  Job Performance. The study was conducted at  Salak The 
Heritage Hotel Bogor. The population in this study were all employees in Salak The 
Heritage Hotel Bogor. The sampling method is Proportionate Stratified Random 
Sampling. Of the study population as many as 93 people were taken a sample of 45 
people. Data was collected through questionnaires, interviews, observations and 
documentations. The study showed that there is no positive influence of Leadership on 
Job Performance. But there is positive and significant influence of Leadership and 
Organization Culture, which indicated from Adjusted R Square Determination Coeficient 
equal to 22,7%. This means the factors of Leadership and Organization Culture will show 
about 22,7 % of Job Performance, the remaining 77,3 % will be shown by other factors.   
 
Keywords : Job Performance, Leadership, Organization Culture 
 

LATAR BELAKANG 
 

Bisnis pariwisata merupakan hal yang sangat menarik, dapat dikatakan bisnis di 
bidang ini tidak ada matinya. Berbagai tempat dengan keunikannya membuat banyak 
orang semakin tertarik untuk terus mendatangi tempat-tempat yang dijadikan objek 
wisata. Salah satu kota yang sering menjadi tujuan wisata adalah kota Bogor yang 
terkenal dengan hawanya yang sejuk.  

Industri pariwisata juga terkait dengan jasa penginapan, dimana hotel menjadi 
salah satu alternatif yang akan menyenangkan bagi para wisatawan. Hotel Salak The 
Heritage merupakan salah satu hotel yang menjadi tujuan utama karena letaknya yang 
strategis, yaitu terletak di jantung kota Bogor dan berhadapan langsung dengan Kebun 
Raya Bogor. 

Serangkaian tindakan dilakukan oleh pihak manajemen hotel dalam upaya 
mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas dari Hotel Salak The Heritage ini, 
mulai dari renovasi, kerjasama dengan supplier, tersedianya berbagai fasilitas yang 
lengkap, juga melakukan kebijakan terkait Sumber Daya Manusia yang dimilikinya, yaitu 
dengan melakukan rotasi karyawan middle-up management antar unit bisnis, sehingga 
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kepemimpinan di Hotel Salak The Heritage sewaktu-waktu dapat berubah.   
Langkah-langkah strategik yang dilakukan oleh hotel ini tentu saja harus 

didukung oleh kinerja karyawan yang optimal. Dengan demikian arah penelitian adalah 
untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, sehingga dapat 
memberikan masukan bagi manajemen dalam merumuskan strategi sumber daya 
manusia yang tepat, guna meningkatkan kinerja karyawan sebagai basis keunggulan 
bersaing. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 
2. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 
3. Menganalisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi secara simultan 

terhadap kinerja karyawan. 
 

 
TINJAUAN TEORI 

 
Kinerja Karyawan 

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang mempengaruhi 
keberhasilan suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi non 
pemerintah. Di era global sekarang ini, kebutuhan memperoleh sumber daya manusia 
yang berkualitas sangat diperlukan, mengingat peran yang sangat besar dalam 
organisasi.  Sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga dan paling penting 
dimiliki oleh suatu organisasi, karena itu keberhasilan suatu organisasi sangat 
ditentukan oleh unsur manusia (Nawawi, 2004 dalam Muljanto, 2015). 

Pengukuran kinerja karyawan penting dilakukan. Tujuan pengukuran kinerja 
adalah untuk mengetahui apakah karyawan mampu menyelesaikan kewajibannya 
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau apakah karyawan menyimpang dari 
rencana yang telah ditetapkan atau apakah hasil kinerja yang telah dircapai karyawan 
sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran kinerja karyawan dapat dilakukan terhadap 
kinerja yang nyata dan terukur. Oleh karena itu, dibutuhkan ukuran kinerja yang bersifat 
kuantitatif atau dapat dihitung. Suatu pekerjaan dapat diukur melalui kuantitas dan 
kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran dan kemampuan kerja sama (Wibowo, 
2007; Abdullah, 2014). 

 
Kepemimpinan 

Kepemimpinan (leadership) didefinisikan beragam oleh para ahli namun secara 
umum kepemimpinan menggambarkan hubungan antara pimpinan (leader) dengan 
yang dipimpin (follower). Kepemimpinan mengandung makna pemimpin 
mempengaruhi yang dipimpin tapi hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin 
bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak (Locander et al., 2002). Lok dan 
Crawford (2001) memandang kepemimpinan sebagai sebuah proses mempengaruhi 
aktivitas suatu organisasi dalam upaya menetapkan dan mencapai tujuan.   

Locander et. al. (2002) menyebutkan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir, 
konsep kepemimpinan transaksional (transactional leadership) maupun 
transformasional (transformational leadership) berkembang dan mendapat perhatian 
banyak kalangan akademisi maupun praktisi. Hal ini menurut Humphreys (2002) 
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maupun Liu et. al. (2003) disebabkan konsep yang dipopulerkan oleh Bass pada tahun 
1985 ini mampu mengakomodir konsep kepemimpinan yang mempunyai spektrum luas, 
termasuk mencakup pendekatan perilaku, pendekatan situasional, sekaligus 
pendekatan kontingensi.  
 
Kepemimpinan Transaksional 

Kepemimpinan transaksional (transactional leadership) mendasarkan diri pada 
prinsip transaksi atau pertukaran antara pemimpin dengan bawahan.  Pemimpin 
memberikan imbalan atau penghargaan tertentu (misalnya, bonus) kepada bawahan 
jika bawahan mampu memenuhi harapan pemimpin (misalnya, kinerja karyawan tinggi). 
Di sisi lain, bawahan berupaya memenuhi harapan pemimpin disamping untuk 
memperoleh imbalan atau penghargaan, juga untuk menghindarkan diri dari sanksi atau 
hukuman.  Disini tercipta hubungan mutualisme dan kontribusi kedua belah pihak akan 
memperoleh imbalan (Bass et. al., 2003 dan Liu et. al., 2003).  Sarros dan Santora (2001) 
menyebutkan bahwa imbalan yang dikejar dua belah pihak lebih bersifat ekonomi. 
Kebutuhan fisik dan materi bawahan berusaha dipenuhi oleh pemimpin dan sebagai 
balasannya, pemimpin memperoleh imbalan berupa performa bawahan yang tinggi.  

Waldman et. al. (2002) mengemukakan bahwa kepemimpinan transaksional 
“beroperasi” pada sistem atau budaya yang sudah ada (eksisting) dan tujuannya adalah 
memperkuat strategi, sistem, atau budaya yang sudah ada, bukan bermaksud untuk 
mengubahnya.   
   
Kepemimpinan Transformasional 
 Jika kepemimpinan transaksional mendasarkan diri pada prinsip pertukaran 
maka kepemimpinan transformasional (transformational leadership) berdasarkan 
prinsip pengembangan bawahan (follower development).  Pemimpin transformasional 
mengevalusi kemampuan dan potensi masing-masing bawahan untuk menjalankan 
suatu tugas/pekerjaan, sekaligus melihat kemungkinan untuk memperluas tanggung 
jawab dan kewenangan bawahan di masa mendatang (Dvir et al., 2002). 

Pemimpin tranformasional mampu menyatukan seluruh bawahannya dan 
mampu mengubah keyakinan (beliefs), sikap, dan tujuan pribadi masing-masing 
bawahan demi mencapai tujuan, bahkan melampaui tujuan yang ditetapkan (Rafferty 
dan Griffin, 2004).  Bass et al (2003) dan Humphreys (2002) menjelaskan kemampuan 
pemimpin transformasional mengubah sistem nilai bawahan demi mencapai tujuan 
diperoleh dengan mengembangkan salah satu atau seluruh faktor yang merupakan 
dimensi kepemimpinan transformasional, yaitu: karisma (kemudian diubah menjadi 
pengaruh ideal atau idealized influence), inspirasi (inspirational motivation), 
pengembangan intelektual (intellectual stimulation), dan perhatian pribadi 
(individualized consideration). 

 
Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah satu set asumsi bersama yang menjadi pedoman untuk 
apa-apa yang terjadi di dalam organisasi dengan mendefinisikan perilaku yang tepat 
untuk berbagai situasi (Ravasi dan Schultz, 2006). Berikut bagaimana sebuah budaya 
organisasi dapat berdampak pada anggotanya (McLaughlin, 2017) : 
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1. Fungsi pertama yang budaya organisasi munculkan adalah memberikan sebuah 
sense of identity bagi anggotanya. Budaya dari sebuah organisasi dapat memberikan 
cara bagi anggotanya untuk ‘mendefinisikan siapa kita’.  

2. Fungsi berikutnya adalah defines the boundaries (mendefinisikan batasan) bagi 
semua anggota organisasi. Batasan-batasan yang tak terlihat ini adalah cara para 
anggotanya untuk menentukan ‘apa yang membuat kita berbeda’ dibandingkan 
organisasi lainnya.  

3. Fungsi lain dari budaya organisasi adalah generates commitment (menghasilkan 
komitmen) bagi anggotanya. Hal ini akan memunculkan dedikasi para anggota 
organisasi.  

Perilaku (behaviors) adalah penentu yang paling kuat dalam perubahan yang 
nyata. Apa yang karyawan lakukan lebih utama daripada apa yang mereka yakini. Oleh 
karena itu untuk mencapai pengaruh positif dari situasi budaya perusahaan, sebaiknya 
dimulai dengan merubah perilaku yang paling kritis, selanjutnya mind-sets akan 
mengikuti. Selebihnya, pola perubahan perilaku dan kebiasaan akan menunjukkan hasil 
yang lebih baik (Katzenbach et. al, 2017) 

 
Hipotesis 
 Hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan 

pada Hotel Salak The Heritage 
2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Budaya Organisasi dan Kinerja 

Karyawan pada Hotel Salak The Heritage 
3. Ada pengaruh yang positif serta signifikan antara Kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Salak The Heritage 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin 

disajikan dalam tabel 1 dibawah ini : 
 

Tabel 1 Karakteristik Responden 
Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah  Persentase 

Laki-laki 32 68,1% 

Perempuan  15 31,9% 

Jumlah 47 100% 
 Sumber : Data Primer yang diolah, 2015 
 

Berdasarkan tabel 1 diatas nampak bahwa responden dalam penelitian ini 
didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 32 orang atau sebesar 68,1 persen.  Sedangkan 
responden perempuan sebanyak 15 orang atau sebesar 31,9 persen. 

Usia karyawan Hotel Salak The Heritage memiliki rentang yang bervariasi antara 
kurang dari 30 tahun sampai diatas 40 tahun. Adapun karakteristik responden 
berdasarkan usia disajikan dalam table 2 berikut ini: 

http://www.strategy-business.com/author?author=Jon+Katzenbach
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Tabel 2 Karakteristik Responden 
Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah  Persentase 

<30 tahun 29 61,7% 

30-39 tahun 11 23,4% 

40-49 tahun 7 14,9% 

Total 47 100% 
        Sumber : Data Primer yang diolah, 2015 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar usia responden adalah 

usia di bawah 30 tahun sebesar 61,7 persen dan usia antara 30 – 39 tahun yaitu sebesar 
23,4 persen.  Hal ini menunjukkan karyawan Hotel Salak The Heritage bekerja pada usia 
yang produktif. 

Adapun karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir disajikan 
dalam tabel 3 di bawah ini : 

 
Tabel 3 Karakteristik Responden 
Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Jumlah  Persentase 

SMP 1 2,7% 

SMA 21 44,7% 

Ahli Madya 16 34,0% 

Sarjana (S1) 9 19,1% 

Total 47 100% 

       Sumber : Data Primer yang diolah, 2015 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pendidikan responden 
adalah SMA sebesar 44,7 persen diikuti pendidikan Sarjana Muda yaitu sebesar 34 
persen.  Hal ini menunjukkan karyawan Hotel Salak The Heritage memiliki latar belakang 
pendidikan cukup baik dalam mendukung operasional perusahaan. 

 
Tabel 4 Karakteristik Responden 
Berdasarkan Pengalaman Kerja  

Lama Kerja Jumlah  Persentase 

0-3 tahun 2 4,3% 

4-7 tahun 23 48,9% 

8-11 tahun 10 21,3% 

12-15 tahun 8 17,0% 

>15 tahun 4 8,5% 

Jumlah 47 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2015 

 
Dari table 4 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar karyawan telah melalui masa 
kerja berkisar 4-7 tahun.   
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Tabel 5 Karakteristik Responden 
Berdasarkan Status Perkawinan 

Status Jumlah  Persentase 

Kawin 25 53,2% 

Belum Kawin 22 46,8% 

Jumlah 47 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2015 

 
Dari table 5 di atas dapat diketahui bahwa status perkawinan karyawan di Hotel Salak 
The Heritage hampir berimbang, dengan persentase  karyawan yang sudah menikah 
sedikit lebih besar yaitu 53,2 persen.  
 
Uji Kualitas Data  

Berdasarkan hasil uji terhadap variabel operasional yang akan dianalisis dalam 
penelitian ini, maka diperoleh hasil spss untuk setiap dimensi variabel adalah sebagai 
berikut : 

 
Kepemimpinan 

Uji kualitas data untuk reliabilitas dan validitas variabel Kepemimpinan 
ditampilkan pada table 6 berikut : 
 
Tabel 6. Uji Kualitas Data terhadap Variabel Kepemimpinan 

 

Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 47 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 47 100.0 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.908 .910 10 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X11 36.57 41.641 .466 .509 .911 

X12 37.17 39.188 .605 .552 .903 

X13 36.87 38.114 .713 .666 .896 

X14 37.19 38.767 .672 .672 .899 

X15 36.77 38.444 .820 .822 .890 

X16 36.74 39.064 .803 .738 .892 

X17 36.77 38.748 .788 .792 .892 

X18 36.98 37.195 .766 .697 .893 

X19 36.68 40.092 .608 .567 .903 

X110 36.68 41.657 .498 .386 .909 

 
Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 22 maka nilai r tabel dapat 

diperoleh melalui tabel r product moment pearson dengan df (degree of fredoom) = n – 
2, jadi df = 22 – 2 = 20, α = 5% maka r tabel = 0,3598.  Butir pertanyaan dikatakan valid 
jika nilai r hitung > r tabel, dapat dilihat dari corrected item-total correlation.  Sehingga 
berdasarkan nilai r hitung yang diperoleh dapat dinyatakan seluruh item pertanyaan 
pada dimensi variabel kepemimpinan adalah valid. Uji Reliabilitas dilihat pada nilai 
Cronbach’s Alpha, jika nilai Alpha> 0,60 maka kontruk pertanyaan yang merupakan 
dimensi variabel kepemimpinan adalah reliabel.  Nilai Cronbach Alpha adalah 0,908 jadi 
diatas 0,60 maka konstruk pertanyaan pada dimensi variabel kepemimpinan adalah 
reliabel. 

 
Budaya Organisasi 
Uji kualitas data untuk reliabilitas dan validitas variabel Budaya Organisasi ditampilkan 
pada table 7 berikut : 
 
Tabel 7. Uji Kualitas Data terhadap Variabel Budaya Organisasi 

Case Processing Summary 

  N % 

Cas
es 

Valid 47 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 47 100.0 

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

Reliability Statistics 

Cronbach'
s Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cas
es 

Valid 47 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 47 100.0 

.892 .896 10 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X21 35.34 40.186 .648 .530 .880 

X22 35.74 38.281 .562 .636 .889 

X23 35.30 38.866 .669 .708 .879 

X24 35.26 38.455 .705 .799 .876 

X25 35.28 41.770 .617 .502 .883 

X26 35.00 41.000 .539 .642 .887 

X27 35.15 38.782 .804 .879 .871 

X28 35.40 37.768 .748 .618 .873 

X29 35.19 40.593 .498 .622 .891 

X210 35.64 39.366 .615 .612 .882 

 
Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 22 maka nilai r tabel dapat 

diperoleh melalui tabel r product moment pearson dengan df (degree of fredoom) = n–
2, jadi df = 22 – 2 = 20, α = 5% maka r tabel = 0,3598.  Butir pertanyaan dikatakan valid 
jika nilai r hitung > r tabel, dapat dilihat dari corrected item-total correlation.  Sehingga 
berdasarkan nilai r hitung yang diperoleh dapat dinyatakan seluruh item pertanyaan 
pada dimensi variabel budaya organisasi adalah valid. 

Uji Reliabilitas dapat dilihat pada nilai Cronbach’s Alpha, jika nilai Alpha> 0,60 
maka kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel kepemimpinan adalah 
Reliabel.  Nilai Cronbach Alpha adalah 0,892 jadi diatas 0,60 maka konstruk pertanyaan 
pada dimensi variabel budaya organisasi adalah Reliabel. 
 
Tabel 8. Uji Kualitas Data terhadap Variabel Kinerja Karyawan 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 47 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 47 100.0 

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

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.976 .977 10 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X31 38.11 55.662 .864 .817 .974 

X32 38.26 54.542 .899 .830 .973 

X33 38.19 55.071 .897 .894 .973 

X34 38.32 54.222 .864 .867 .974 

X35 38.30 53.909 .936 .892 .972 

X36 38.36 53.149 .892 .841 .973 

X37 38.28 54.900 .847 .820 .975 

X38 38.34 54.490 .902 .832 .973 

X39 38.49 53.821 .845 .759 .975 

X310 38.34 54.664 .917 .871 .972 

 
Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 22 maka nilai r tabel dapat 

diperoleh melalui tabel r product moment pearson dengan df (degree of fredoom) = n – 
2, jadi df = 22 – 2 = 20, α = 5% maka r tabel = 0,3598.  Butir pertanyaan dikatakan valid 
jika nilai r hitung > r tabel, dapat dilihat dari corrected item-total correlation.  Sehingga 
berdasarkan nilai r hitung yang diperoleh dapat dinyatakan seluruh item pertanyaan 
pada dimensi variabel kinerja karyawan adalah valid. 

Uji Reliabilitas dapat dilihat pada nilai Cronbach’s Alpha, jika nilai Alpha> 0,60 
maka kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel kepemimpinan adalah 
Reliabel.  Nilai Cronbach Alpha adalah 0,976 jadi diatas 0,60 maka konstruk pertanyaan 
pada dimensi variabel kinerja karyawan adalah Reliabel. 

Berdasarkan pengujian validitas dan reliabilitas data yang dilakukan seperti 
terlihat pada table 8 di atas, maka proses analisis selanjutnya untuk menguji hipotesis 
dapat dilanjutkan. 
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Pengujian Asumsi Klasik 

Model regresi linier berganda (multiple regression) dapat disebut sebagai model 
yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).  
BLUE dapat dicapai bila memenuhi Asumsi Klasik.  Uji asumsi yang harus dilakukan 
terhadap suatu model regresi tersebut, yaitu: uji normalitas, uji autokorelasi, uji 
multikolinieritas dan uji heteroskedstisitas.  Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri 
dari uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson statistik, uji 
heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser dan Multikolinieritas dengan VIF. 

 
Uji Normalitas 

Analisis normalitas suatu data bertujuan untuk menguji data variabel bebas dan 
data variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau 
berdistribusi tidak normal.  Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data 
variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama 
sekali.  Data berdistribusi normal jika signifikansi > 5% dan data tidak berdistribusi 
normal jika signifikansi < 5%.  Hasil pengolahan data menggunakan SPSS terlihat seperti 
dibawah ini. 

 
Tabel 9. Uji Normalitas Variabel Kepemimpinan, Budaya Organisasi  
dan Kinerja Karyawan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Kepemimpinan 

Budaya 
Organisasi 

Kinerja 
Karyawan 

N 47 47 47 

Normal 
Parametersa,,b 

Mean 40.83 39.09 42.45 

Std. Deviation 7.209 6.921 8.240 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .104 .091 .180 

Positive .102 .070 .180 

Negative -.104 -.091 -.146 

Kolmogorov-Smirnov Z .712 .623 1.232 

Asymp. Sig. (2-tailed) .692 .833 .096 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Berdasarkan table 9 diatas diperoleh nilai signifikansi untuk variabel 
kepemimpinan sebesar 0,692 atau 69,2% > 5%, yang memiliki arti bahwa data 
kepemimpinan berdistribusi normal.  Nilai signifikansi untuk variabel budaya organisasi 
sebesar 0,833 atau 83,3% > 5%, yang memiliki arti bahwa data kepemimpinan 
berdistribusi normal.  Nilai signifikansi untuk variabel kinerja karyawan sebesar 0,096 
atau 9,6% > 5%, yang memiliki arti bahwa data kinerja karyawan berdistribusi normal. 
 
Uji Multikolinieritas 
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Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 
independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model.  
Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat.  
Selain itu, uji ini juga digunakan untuk menghindari kebiasan dalam proses pengambilan 
keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen 
terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi 
multikolinieritas. 

 
Tabel 10. Uji Multikolinieritas Variabel Kepemimpinan dan Budaya Organisasi  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 19.091 6.429  2.970 .005   

Kepemimpinan -.050 .255 -.043 -.194 .847 .336 2,972 

Budaya 
Organisasi 

.649 .266 .545 2.440 .019 .336 2,972 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Menggunakan besaran tolerance (α) dan variance inflation factor (VIF).  Jika 

menggunakan alpha sebesar 5% atau 0,05 maka 𝑉𝐼𝐹 =  
1

𝛼
=

1

0,05
= 20.  Berdasarkan 

output diketahui besar VIF hitung untuk variabel kepemimpinan = 2,972 dan VIF hitung 
untuk variabel budaya organisasi 2,972.  Hasil VIF kedua variabel lebih kecil dari VIF = 
20.  Nilai tolerance untuk variabel kepemimpinan = 0,336 atau 33,6% dan nilai tolerance 
untuk variabel budaya organisasi = 0,336 atau 33,6%. Hasil nilai tolerance untuk kedua 
variabel baik kepemimpinan dan budaya kerja > 5% maka dapat disimpulkan bahwa 
antara variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.   

 
Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varians 
dari residual antara observasi yang satu dengan observasi yang lain.  Jika residualnya 
mempunyai varians yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya 
tidak sama/berbeda disebut heterokedastisitas.  Persamaan regresi yang baik jika tidak 
terjadi Heteroskedastisitas. Menurut Gujarati (1995), untuk menentukan 
heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser.  Uji Glejser mengusulkan untuk 
meregresikan nilai absolud residual terhadap variabel bebas.  Hasil perhitungan SPSS 
untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 11. Uji Heteroskedastisitas Variabel Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.638 4.813  1.795 .080 

Kepemimpinan .204 .191 .269 1.065 .292 

Budaya Organisasi -.320 .199 -.405 -1.606 .116 

a. Dependent Variable: AbsUt 

 
Berdasarkan hasil SPSS yang diperoleh pada table 11 diatas, dihasilkan nilai 

signifikansi untuk variabel kepemimpinan sebesar 0,292 atau 29,2% dan variabel budaya 
organisasi sebesar 0,116 atau 11,6% > 0,05 (tidak signifikan), sehingga dapat 
disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 
  
Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi akan dilihat dari indikator 
Durbin-Watson (DW), nilai DW tabelnya untuk tingkat α = 5% dengan n = 47 dan k = 3 
adalah batas bawah (dL = 1,383) dan batas atas (dU = 1,666) seperti terlihat pada tabel 
berikut ini : 
Tabel 12. Uji Autokorelasi Variabel Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Kinerja 
Karyawan 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .511a .261 .227 7.244 2,273 

a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Kepemimpinan 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 
 
 
 
 
 

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan nilai DW sebesar 2,273 terletak pada 
daerah bebas autokorelasi oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
penyimpangan asumsi klasik autokorelasi baik positif maupun negatif pada model 
penelitian ini. 

 
Analisis Regresi Berganda  

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan terhadap persamaan regresi 
menyimpulkan bahwa persamaan tersebut layak digunakan sebagai model persamaan 
matematis. Selanjutnya pengujian yang dilakukan adalah pengujian hipotesis penelitian 

Autokorelasi 
(+) 

Daerah 

Ragu-ragu 

Autokorelasi 
(-) 

Daerah 

Ragu-ragu 

Daerah Bebas 

Autokorelasi 

dL 
1,383 

dU 
1,666 

4 - dU 
2,334 

4 - dL 
2,617 

DW 
2,273 
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yang meliputi uji F dan uji t.  Hasil dari pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui 
ada tidaknya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. 

Untuk menguji pengaruh antara variabel independen sendiri-sendiri (parsial) 
menggunakan uji t dengan mengasumsikan bahwa variabel yang lain dianggap konstan. 
Dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, bila t hitung > t tabel 
maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 
Tabel 13. Analisis Regresi Berganda Variabel Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan 
Kinerja Karyawan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.091 6.429  2.970 .005 

Kepemimpinan -.050 .255 -.043 -.194 .847 

Budaya Organisasi .649 .266 .545 2.440 .019 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    

 
Berdasarkan tabel 13 tersebut dapat diketahui persamaan regresinya sebagai berikut :   

 Y = 19,091 - 0,05 X1 + 0,649 X2  
Berdasarkan table 13 diatas hasil regresi partial, menunjukan bahwa variabel 

kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan.  Hal ini 
dapat dilihat dari nilai Sig.kepemimpinan (0,847) > 0,05 dan nilai t hitung sebesar (-
0,194) < t tabel0,025/44 (2,015).  Sedangkan untuk variabel budaya organisasi menunjukan 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.  Hal ini dapat dilihat dari nilai Sig. 
Budaya organisasi (0,019) < 0,05 dan nilai t hitung sebesar (2,440) > t tabel0,025/44 (2,015). 

 
Tabel 14. Uji Anova Variabel Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja 
Karyawan 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 814.626 2 407.313 7.762 .001a 

Residual 2308.991 44 52.477   

Total 3123.617 46    

a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, kepemimpinan   

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    

Berdasarkan tabel ANOVA diatas hasil uji simultan menunjukan bahwa secara bersama-
sama variabel kepemimpinan dan budaya organisasi memberikan pengaruh terhadap 
kinerja karyawan.  Hal ini dapat dilihat dari nilai Sig. (0,001) < 0,05 dan nilai F hitung 
(7,762) > F tabel2/44 (3,209). 



BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 2 No.1 – Juli 2018 

40 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .511a .261 .227 7.244 

a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Kepemimpinan 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan  

 
Koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,227 atau sebesar 22,7% yang berarti 
bahwa kemampuan variabel kepemimpinan dan budaya organisasi dalam menjelaskan 
variabel kinerja karyawan, adalah sebesar 22,7%.  Sedangkan sisa sebesar 77,3 % 
dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian ini.   
 
Pengujian Hipotesa 
Hipotesa 1 

Dari table 13 diatas diketahui bahwa nilai thitung dari variabel kepemimpinan 
memiliki probability significancy (0,847) lebih besar dari 0,005 (α = 5%) maka Ho 
diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kepemimpinan tidak berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan.  Hal ini dapat diartikan 
bahwa kepemimpinan transformatif di Hotel Salak the Heritage tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan.  Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan ada pengaruh 
positif dan signifikan antara kepemimpinan dan kinerja karyawan Hotel Salak the 
Heritage adalah ditolak. 
Hipotesa 2 

Dari table 14 diatas diketahui bahwa nilai thitung dari variabel budaya organisasi  
memiliki probability significancy (0,0100) lebih kecil dari 0,05 (α = 5%) maka Ho ditolak, 
sehingga dapat dikatakan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan.  Dapat diartikan bahwa perubahan 
budaya organisasi akan mempengaruhi kinerja karyawan Hotel Salak the Heritage. 
Semakin kondusif lingkungan kerja pada Hotel Salak the Heritage akan meningkatkan 
kinerja karyawannya.  Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan ada pengaruh 
positif dan signifikasn antara budaya organisasi dan kinerja karyawan Hotel Salak the 
Heritage adalah diterima. 
Hipotesa 3 

Dari table 14 diatas dapat dilihat dari nilai Sig. (0,001) lebih kecil dari 0,05 (α = 
5%) dan nilai F hitung (7,762) lebih besar dari F tabel2/44 (3,209) maka Ho ditolak, 
sehingga Hipotesis alternatif dapat diterima.  Dapat dikatakan bahwa variabel 
kepemimpinan dan budaya organisasi secara simultan memberikan pengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 
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1. Berdasarkan hasil analisis data ternyata tidak terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara kepemimpinan dan kinerja karyawan di Hotel Salak The Heritage.  
Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan 
antara kepemimpinan dan kinerja karyawan Hotel Salak the Heritage adalah ditolak. 

2. Berdasarkan hasil analisis data ternyata terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara budaya organisasi dan kinerja karyawan di Hotel Salak The 
Heritage.  Dapat diartikan bahwa perubahan budaya organisasi akan 
mempengaruhi kinerja karyawan Hotel Salak the Heritage.  Semakin kondusif 
lingkungan kerja pada Hotel Salak the Heritage akan meningkatkan kinerja 
karyawannya.  Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif 
dan signifikasn antara budaya organisasi dan kinerja karyawan Hotel Salak the 
Heritage adalah diterima. 

3. Berdasarkan hasil analisis data ternyata terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara kepemimpinan dan budaya organisasi secara simultan terhadap 
kinerja karyawan.   

4. Di Hotel Salak The Heritage variabel budaya organisasi memberikan pengaruh yang 
lebih kuat terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan kepemimpinan. 
Sehingga langkah manajemen dalam melakukan rotasi middle-up manajemen 
sudah tepat. 
 

Saran 
Berdasarkan deskripsi hasil uji hipotesis dan pembahasan serta kesimpulan 

dapat disarankan : 
1. Bagi manajemen Hotel Salak The Heritage dapat mempertahankan dan 

meningkatkan budaya organisasi yang positif 
2. Perlu adanya pelatihan-pelatihan kepemimpinan pada middle-up manajemen agar 

dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada peningkatan kinerja karyawan 
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ABSTRACT 
 

This study aims to determine and analyze the influence of service quality, location, and 
facilities of health center to the treatment decision through mediation of BPJS card users 
(patients) satisfaction in UPTD Puskesmas Pejuang. The population in this study are 
patients at UPTD Puskesmas Pejuang in March until April 2018. The sampling technique 
used is non probability sampling, by purposive due to time limitation and efficiency. 
Method to determine 300 respondents. Analysis method used in this study is path 
analysis. Method of data collection using questionnaires that has been tasted its 
validation and reliability. The method of analysis using data transformation, prior to 
classic test and multiple linear regression by SPSS 20 as a tool, followed by  path 
coefficients and hypothesis testing. The result proved that service quality positively 
affects and significant on treatment decisions and patient satisfaction in UPTD 
Puskesmas Pejuang, variable location positively affects and significant on treatment 
decisions and patient satisfaction in UPTD Puskesmas Pejuang, and variable facilities 
positively affects and significant on treatment decisions and patient satisfaction in UPTD 
Puskesmas Pejuang. 
 
Key Words: Service Quality, Location, Facilities, Treatment Decision, Patient 
Satisfaction 
 

PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang Masalah 

Pada saat dewasa ini, salah satu kebutuhan dasar adalah kebutuhan kesehatan, 
sehingga setiap warga negara berhak atas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas 
dan terjangkau, tanpa adanya diskriminasi (pembedaan) untuk dirinya, sesuai dengan 
UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Kesehatan adalah faktor penting untuk  meningkatkan kualitas hidup manusia, 
secara sosial dan ekonomi. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan 
sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis 
(Hanafiah & Amir, 2007). Selanjutnya, Menurut WHO (World Health Organization) 
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dalam Dolong, Marzuki & Zulmaizarna (2002) sehat adalah keadaan fisik, mental dan 
sosial yang baik tidak saja karena tidak ada penyakit atau cacat.  Saat individu sehat 
maka dapat melakukan segala aktivitas dengan produktif, namun saat individu jatuh 
sakit tentu tidak bisa melakukan aktivitas dengan produktif dan memerlukan biaya 
untuk berobat atau membeli obat, maka dari itu setiap individu berusaha untuk menjaga 
keadaan tubuhnya agar tetap sehat.  

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam memberikan jaminan 
perlindungan kesehatan dan fasilitas bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan 
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun  2016 mengenai Jaminan Kesehatan. Program 
jaminan kesehatan diselenggarakan oleh sebuah badan hukum publik yang 
bertanggungjawab langsung ke Presiden, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
atau yang biasa disebut dengan BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS) 
berdiri pada tanggal 1 Januari 2014 dengan tujuan Organisasi Kesehatan Dunia dalam 
mengembangkan jaminan kesehatan untuk semua penduduk, namun Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS yang telah berjalan lebih dari dua tahun ini masih 
mengalami beberapa kendala, seperti banyak kasus terjadinya penolakan pasien dan 
keluhan mengenai pelayanan yang berbeda antara pasien BPJS dengan pasien reguler. 
Beberapa kasus tersebut dikarenakan belum adanya Standar Pelayanan Medik (SPM) 
Nasional, yang dimaksudkan agar tidak adanya pembedaan terhadap pasien BPJS 
maupun reguler.  

Untuk berobat dengan BPJS pada umumnya selalu dimulai dari Faskes Tingkat I, 
seperti Puskesmas. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan 
di suatu wilayah kerja (Kepmenkes RI No.128/Menkes/SK/II/2004). Salah satu 
puskesmas yang memberikan layanan terbaik di Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara 
adalah UPTD Puskesmas Pejuang.  

UPTD Puskesmas Pejuang adalah salah satu Puskesmas yang ada di Kecamatan 
Medan Satria dengan wilayah kerja Kelurahan Pejuang, Medan Satria, Kali Baru, dan 
Harapan Mulya. UPTD Puskesmas Pejuang adalah Puskesmas PONED. Menurut 
Kepmenkes RI (2013), PONED merupakan kepanjangan dari Pelayanan Obstetri 
Neonatal Essensial Dasar, PONED dilakukan di Puskesmas induk dengan pengawasan 
dokter. Petugas kesehatan yang boleh memberikan PONED yaitu dokter, bidan, perawat 
dan tim PONED Puskesmas beserta penanggung jawab terlatih, seperti yang dilakukan 
oleh UPTD Puskesmas Pejuang. Unit Pelaksana Teknik Dinas Kesehatan (UPTD) 
Puskesmas Pejuang merupakan puskesmas yang siap 24 jam, untuk memberikan 
pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas, bayi baru lahir, ataupun keluhan 
penyakit lain yang sekiranya dapat ditangani oleh UPTD Puskesmas Pejuang. UPTD 
Puskesmas Pejuang beralamat di Jalan Kaliabang Bungur Raya No. 2 Kelurahan Pejuang, 
Kecamatan Medan Satria.  

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan mengakibatkan tuntutan 
terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Menurut Lovelock dalam Laksana 
(2008) kualitas adalah tingkat mutu yang diharapkan dan pengendalian keragaman 
dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, 
kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan 
mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan (Tjiptono dan Candra, 2016).  
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Dengan meningkatnya kualitas pada pelayanan di UPTD Puskesmas Pejuang maka 
berkaitan erat dengan kepuasan pasien yang berobat di UPTD Puskesmas Pejuang. 
Kepuasan pasien pun dapat dinilai dari lokasi puskesmas tersebut, menurut Lupiyoadi 
(2013) lokasi adalah keputusan yang dibuat perusahaan yang berkaitan dengan dimana 
operasi dan stafnya akan ditempatkan. Pentingnya lokasi pada perusahaan jasa 
bergantung pada jenis dan derajat interaksi yang terlibat.  

Selain kualitas pelayanan dan lokasi, fasilitas yang tersedia pun berpengaruh 
terhadap kepuasan pasien. Menurut Pohan (2004) kepuasan pasien adalah suatu tingkat 
perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang 
diperolehnya setelah pasien membandingkannya dengan apa yang diharapkannya. 
Kepuasan pasien juga dapat dilihat dari mediasi keputusan berobat, Schiffman & Kanuk 
dalam Sumarwan (2011) mendefinisikan keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan 
dari dua pilihan alternatif atau lebih. Tujuan yang terdapat pada penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan berobat di 

UPTD Puskesmas Pejuang. 
2. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan berobat di UPTD 

Puskesmas Pejuang. 
3. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas terhadap keputusan berobat di UPTD 

Puskesmas Pejuang. 
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di UPTD 

Puskesmas Pejuang. 
5. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pasien di UPTD Puskesmas 

Pejuang. 
6. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap kepuasan pasien secara tidak langsung 

di UPTD Puskesmas Pejuang. 
7. Untuk mengetahui pengaruh keputusan berobat terhadap kepuasan pasien di UPTD 

Puskesmas Pejuang.  
 

 
LANDASAN TEORI 

 

Kualitas Pelayanan 
Menurut Zeithaml dalam Laksana (2008) kualitas pelayanan didefinisikan 

sebagai yang diterima konsumen dinyatakan besarnya perbedaan antara harapan atau 
keinginan konsumen dengan tingkat persepsi mereka. Parasuraman dalam Lupiyoadi 
(2013) menyatakan bahwa kualitas jasa dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh 
perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima. 
Tjiptono & Chandra (2016) menyatakan bahwa kualitas jasa atau kualitas layanan 
(service quality) berkontribusi signifikan bagi penciptaan diferensiasi, positioning, dan 
strategi bersaing setiap organisasi pemasaran, baik perusahaan manufaktur maupun 
penyedia jasa.  

Dalam riset selanjutnya Parasuraman, dkk menemukan adanya overlapping 
diantara beberapa dimensi di atas. Oleh sebab itu, kemudian disederhanakan sepuluh 
dimensi tersebut menjadi lima dimensi pokok. Kompetensi, kesopanan, kredibilitas, 
dan keamanan disatukan menjadi jaminan (assurance). Sedangkan akses, komunikasi, 
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dan kemampuan memahami pelanggan diintegrasikan menjadi empati (emphaty). 
Dengan demikian, terdapat lima dimensi utama yang disusun sesuai urutan tingkat 
kepentingan relatifnya, antara lain sebagai berikut: 

1. Reliabilitas (reliability). Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 
memberikan layanan yang akuran sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan 
apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 

2. Daya tanggap (renponsiveness). Berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para 
karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta 
menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara 
cepat. 

3. Jaminan (assurance). Berkenaan dengan perilaku para karyawan mampu 
menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa 
menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa para 
karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang 
dibutuhkan untuk menangani setiap pernyataan atau masalah pelanggan. 

4. Empati (emphaty). Berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 
pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan 
perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. 

5. Bukti fisik (tangibles). Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan 
material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. 

 
Lokasi Puskesmas 

Menurut Lupiyoadi (2013) lokasi (berhubungan dengan sistem penyampaian) 
dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. 
Ini berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan 
dimana lokasi yang strategis. Lokasi berarti berhubungan dengan dimana perusahaan 
harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. Suryadana & Octavia (2015) 
tempat atau lokasi termasuk aktivitas perusahaan untuk menyalurkan produk atau jasa 
yang tersedia bagi konsumen. Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat 
produk tersedia bagi pelanggan sasaran (Kotler & Armstrong, 2008).  

Menurut Tjiptono & Chandra (2016) Pemilihan tempat atau lokasi fisik 
memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor-faktor berikut: 

1. Akses, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. 
2. Visibilitas, yaitu lokasi yang dilalui atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari 

jarak pandang normal. 
3. Lalu-lintas (traffic), menyangkut dua pertimbangan utama : 
4. Tempat parkir yang luas, nyaman dan aman, baik untuk kendaraan roda dua maupun 

roda empat. 
5. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha di kemudian 

hari. 
6. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan. Sebagai 

contoh, warung makan berdekatan dengan daerah pondokan, asrama mahasiswa, 
kampus, sekolah, atau perkantoran. 

7. Kompetisi, yaitu lokasi pesaing. Sebagai contoh, dalam menentukan lokasi wartel 
(warung telekomunikasi), perlu dipertimbangkan apakah di jalan atau daerah yang 
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sama terdapat banyak wartel lainnya. Menariknya, dalam sejumlah industri, justru 
ada kecenderungan perusahaan sejenis menempati lokasi berdekatan, contohnya 
bengkel, showroom mobil, pengecer sepatu dan pakaian, toko mebel, dan 
seterusnya. 

8. Peraturan pemerintah, misalnya ketentuan yang melarang bengkel kendaraan 
bermotor berlokasi terlalu berdekatan dengan pemukiman penduduk atau tempat 
ibadah. 

Undang-undang Puskesmas Peraturan Menkes RI Nomor 75 Tahun 2014 
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 10 Ayat 1 menyatakan bahwa lokasi  
pendirian puskesmas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Geografis. Puskesmas tidak didirikan di lokasi berbahaya, yaitu: tidak di tepi lereng, 
tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah longsor, tidak dekat anak sungai, 
sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi, tidak di atas atau dekat dengan 
jalur patahan aktif, tidak di daerah rawan tsunami, tidak di daerah rawan banjir, tidak 
dalam zona topan, tidak di daerah rawan badai, dan lain-lain. 

2. Aksesibilitas untuk jalur transportasi. Puskesmas didirikan di lokasi yang mudah 
dijangkau oleh masyarakat dan dapat diakses dengan mudah menggunakan 
transportasi umum. Tersedia jalur untuk pejalan kaki dan jalur-jalur yang aksesibel 
untuk penyandang disabilitas. 

3. Kontur tanah. Kontur tanah mempunyai pengaruh penting pada perencanaan 
struktur, dan harus dipilih sebelum perencanaan awal dapat dimulai. Selain itu kontur 
tanah juga berpengaruh terhadap perencanaan sistem drainase, kondisi jalan 
terhadap tapak bangunan dan lain-lain.  

4. Fasilitas parkir. Perancangan dan perencanaan prasarana parkir cukup penting 
karena prasarana parkir kendaraan akan menyita banyak lahan. Kapasitas parkir 
harus memadai, menyesuaikan dengan kondisi lokasi, sosial dan ekonomi daerah 
setempat. 

5. Fasilitas keamanan. Perancangan dan perencanaan prasarana keamanan sangat 
penting untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan keamanan minimal 
menggunakan pagar. 

6. Ketersediaan utilitas publik. Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan 
kesehatan membutuhkan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, listrik dan jalur 
telepon. Pemerintah daerah harus mengupayakan utilitas tersebut selalu tersedia 
untuk kebutuhan pelayanan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang 
ada pada daerahnya. 

7. Pengelolaan kesehatan lingkungan. Puskesmas harus menyediakan fasilitas khusus 
untuk pengelolaan kesehatan lingkungan antara lain air bersih, pengelolaan limbah 
B3 seperti limbah padat dan cair yang bersifat infeksius dan non infeksius serta 
pemantauan limbah gas/udara dari emisi incinerator genset. 

8. Kondisi lainnya. Puskesmas tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara Tegangan 
Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). 

 
Fasilitas Puskesmas 

Undang-undang Puskesmas Peraturan Menkes RI Nomor 75 Tahun 2014 
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa fasilitas 
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pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 
upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Negara 
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
pelayanan umum yang layak (Pasal 34 dalam Asshiddiqie, 2010). Menurut Sabarguna 
(2007) fasilitas rumah sakit yang beraneka ragam dan seringkali sangat spesifik 
seringkali menyulitkan dan penanganan dilaksanakan asal selesai dan asal jalan, dan 
untuk kepentingan sistem informasi digunakan pengelompokkan seperti berikut: 

1. Bangunan. Bangunan rumah sakit, mempunyai berbagai fungsi yang kompleks dan 
mempunyai variasi tempat dan sifat yang cukup luas, maka perlu diambil yang 
sifatnya umum dan relatif berlaku di berbagai tempat. 

2. Peralatan. Peralatan di rumah sakit juga sangat bervariasi, maka akan diambil secara 
global menjadi 5 kelompok yang relatif penting untuk diperhitungkan, yaitu peralatan 
medis, peralatan non medis, peralatan elektronik, komputer, dan mebeler. Peralatan 
dengan variasi yang besar dari jenis dan harga perlu secara bijak dicermati, walaupun 
tetap harus secara selektif memilih prioritas yang penting, terutama alat yang dibeli 
atau leasing. 

3. Kebersihan. Kebersihan sangat terkait erat dengan limbah, limbah ini termasuk 
limbah medis dan non medis, apakah cair, padat dan gas; dalam kondisi yang 
menuntut ramah lingkungan memerlukan upaya yang serius menangani hal ini, kalau 
tidak akan dituntut mencemari. Selain tuntutan mencemari peralatan limbah untuk 
pengolah limbah yang mahal memerlukan pengawasan yang serius kalau tidak akan 
menjadi beban, termasuk akan dikerjakan sendiri atau dibantukan ke pihak luar. 

4. Daya. Daya atau energi sangat terkait dengan listrik, gas LPG untuk dapur, terkait pula 
dengan genset sebagai sumber listrik cadangan. Banyak segi tergantung pada listrik, 
gangguan daya ini akan mempengaruhi mati hidup di kamar operasi dan ICU, maka 
pengaturan daya harus merupakan salah satu upaya yang penting diperhatikan, dan 
harus diupayakan sedetail mungkin, seperti membuat check list. 

5. Komunikasi. Di era global komunikasi merupakan sarana yang penting, dan seringkali 
menentukan maju mundur rumah sakit, kalau tidak citra buruk, di mata masyarakat 
seringkali efek buruk komunikasi tidak segera terasa, tetapi secara lambat akan 
terasa sudah sangat buruk, yang minimal akan tertinggal oleh pesaing. Komunikasi 
yang penting adalah telepon, faximile, mobile phone, pager, pesawat 2 meter, dan 
internet. Sekarang ini mobile phone dan internet sedang melangkah mendominasi 
situasi, dalam hal ini “need survey” sangat diperlukan karena akan terkait kondisi 
bangunan dan jalan kabel serta lain-lainnya. 

6. Keamanan. Keamanan tidak hanya sekedar adanya satpam, seringkali penipuan 
merupakan kondisi yang sangat meresahkan apalagi diduga memalsukan identitas 
petugas, kaitan segi keamanan yang penting diperhatikan adalah: 
a. Pencegahan kesemrawutan, seperti pengaturan parkir, antrian 
b. Pencegahan kebakaran, mulai dari alat, jalur, dan pelatihan petugas 
c. Pencegahan kemalingan atau pencurian yaitu pada saat pasien datang atau 

sedang di perawatan 
d. Pencegahan penipuan, perampokan oleh pengunjung atau oleh pura-pura sebagai 

petugas. 
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Keempat segi di atas sangat penting diupayakan agar secara jelas dapat menjalankan 
upaya menjamin keamanan secara tepat, yang seharusnya sejak awal dan master plan 
sudah dicanangkan. 

 
Keputusan Berobat 

Menurut Setiadi dalam Sangadji & Sopiah (2013) pengambilan keputusan 
konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk 
mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya. 
Schiffman & Kanuk dalam Sumarwan (2011) mendefinisikan keputusan sebagai 
pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Seorang konsumen yang 
hendak melakukan pilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif. Pengambilan 
keputusan konsumen adalah proses pemecahan masalah yang diarahkan pada sasaran. 
Inti dari pengambilan keputusan konsumen (consumer decision making) adalah proses 
pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 
perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya (Peter & Olson dalam 
Sangadji & Sopiah, 2013).  

Mahmud (2007) menyatakan bahwa berobat adalah upaya tindakan melawan 
penyakit dan memelihara kesehatan berarti tetapnya keadaan tubuh. Cara berobat 
menurut tuntutan sunah yaitu berobat dengan al-Masnun, yakni berobat dengan apa-
apa yang datang dari wahyu Allah SWT atau sunah Nabi yang suci. Metode ini dipastikan 
menyembuhkan jika Allah SWT menghendakinya dan dipastikan tidak menimbulkan 
bahaya.  

Hartono (2010) menyatakan bahwa rumah sakit seharusnya meneliti lebih jauh 
untuk memahami bagaimana individu-individu konsumen memandang, memikir, 
merasakan, dan bertindak dalam kaitannya dengan pelayanan yang disediakan. Inilah 
makna dari rumah sakit yang berorientasi konsumen atau rumah sakit yang consumer-
minded. Konsumen adalah orang yang menjadi sasaran dari upaya pemasaran. 
Memahami perilaku konsumen adalah dasar bagi dikembangkannya pelayanan, 
ditetapkannya tarif, ditentukannya lokasi/tempat pelayanan, dan diselenggarakannya 
promosi yang efektif.  

Proses pemanfaatan pelayanan rumah sakit oleh konsumen pada dasarnya 
terdiri atas lima tahap sebagai berikut : 

1. Timbul kebutuhan, yaitu kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan yang 
menjadikan konsumen tertarik untuk memanfaatkan suatu pelayanan. 

2. Mencari informasi, yaitu apa yang dilakukan konsumen untuk mengumpulkan 
informasi yang berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakannya. 

3. Menimbang (mengevaluasi), yaitu bagaimana konsumen mempertimbangkan 
pilihan-pilihan (alternatif) pelayanan yang ada. 

4. Memanfaatkan, yaitu bagaimana konsumen memanfaatkan pelayanan yang dipilih. 
5. Keputusan pasca pemanfaatan, yaitu dampak dari hal-hal yang dialami konsumen 

setelah memanfaatkan pelayanan terhadap sikap dan perilaku selanjutnya. 
 

Kepuasan Pasien 
Menurut Tjiptono & Chandra (2016) kata kepuasan (satisfaction) berasal dari 

bahasa Latin “satis” (artinya cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau 
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membuat). Kepuasan bisa diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau 
“membuat sesuatu memadai”. Kotler dalam Lupiyoadi (2013) menyatakan bahwa 
kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil 
perbandingan atas kinerja produk jasa yang diterima dengan yang diharapkan. Zeithaml 
& Bitner dalam Lupiyoadi (2013) menyatakan bahwa faktor utama penentu kepuasan 
pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. Kotler & Keller (2009) 
menyatakan bahwa kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja 
produk anggapannya (atau hasil) dalam kaitannya dengan ekspektasi, pelanggan 
tersebut tidak puas dan kecewa. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan 
tersebut puas. Jika kinerja produk melebihi ekspektasi, pelanggan tersebut senang. 

Menurut Abdullah (2017) kepuasan pelanggan merupakan elemen pokok dalam 
praktik pemasaran modern. Persaingan dapat dimenangkan apabila perusahaan 
mampu menciptakan dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan 
telah menjadi fokus penting setiap organisasi, baik profit maupun nirlaba. Pohan (2004) 
menyatakan bahwa kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul 
sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien 
membandingkannya dengan apa yang diharapkannya. Hartono (2010) menyatakan 
bahwa kepuasan adalah suatu keadaan yang dirasakan oleh seseorang (klien/pasien) 
setelah ia mengalami suatu tindakan atau hasil dari tindakan yang memenuhi harapan-
harapannya. Jadi, kepuasan adalah perpaduan (fungsi) antara harapan dan persepsi 
terhadap tindakan atau hasil tindakan.  

Sabarguna (2008) menyatakan bahwa kepuasan pasien selain dipengaruhi oleh 
pelayanan yang diberikan, juga ditentukan oleh pengalaman dan pemikiran 
perorangan, dan hal ini tidak dapat dengan mudah diupayakan untuk diubah, dan 
digiring ke arah keadaan yang memuaskan. Upaya yang jelas dari rumah sakit agar 
memberikan pelayanan yang secara konsepsional dan terpadu menjamin kepuasan 
pada pasien. Aspek yang terkait dengan kepuasan pasien ada 4 jenis, antara lain: aspek 
kenyamanan, aspek hubungan pasien dengan staf rumah sakit, aspek kompetensi, dan 
aspek biaya. 

Hartono (2010) menyatakan bahwa ada empat cara yang dapat dilakukan rumah 
sakit untuk mengukur kepuasan klien/pasiennya, yaitu : 

1. Melihat indikator hasil pelayanan. Banyak rumah sakit mengukur kepuasan 
klien/pasien dengan menghitung BOR, LOS, dan TOI. Ukuran ini merupakan ukuran 
yang tidak langsung (indirect), dan sebenarnya tidak cukup. Dalam situasi tidak ada 
pesaing, ukuran ini tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya, karena klien/pasien 
tidak memiliki pilihan lain. 

2. Menampung keluhan dan saran. Banyak cara dapat dilakukan dalam hal ini. Misalnya 
dengan menyediakan kotak saran, membagikan formulir tanggapan/komentar 
kepada klien/pasien tertentu, membentuk unit/tim pengaduan (ombudsman), 
membentuk komite pengawas perawat, dan lain-lain. 

3. Menyelenggarakan panel pasien/klien. Membentuk kelompok kecil klien/pasien 
untuk membahas hal-hal yang sudah baik dan kekurangan-kekurangan dari rumah 
sakit guna disampaikan kepada rumah sakit. Kelompok ini berganti-ganti dari waktu 
ke waktu. 
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4. Menyelenggarakan survei kepuasan pasien. Cara ini merupakan pelengkap bagi cara-
cara lain tersebut di atas. Cara ini dapat dilakukan sendiri oleh rumah sakit atau 
diborongkan kepada organisasi lain. 

 
Penelitian Terdahulu 

 
Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Meutia Dewi 
(2016) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan terhadap 
Kepuasan Pasien 
Pengguna BPJS pada 
Rumah Sakit 
Rehabilitasi Medik 
Kabupaten Aceh Timur  

Menggunakan 
Regresi Linear 
Berganda 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
dinyatakan bahwa secara parsial dan 
simultan variabel bukti fisik, 
kehandalan, daya tanggap, jaminan 
dan emphaty berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan pasien pengguna 
BPJS pada Rumah Sakit Rehabilitasi 
Medik. 

2 Ayu Ariany 
(2017) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Tenaga 
Medis terhadap 
Kepuasan Pasien di 
Puskesmas Kecamatan 
Haruai Kabupaten 
Tabalong Kalimantan 
Selatan 

Menggunakan 
Regresi Linear 
Berganda 

Berdasarkan hasil penelitian, 
terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kualitas pelayanan terhadap 
kepuasan pasien di Puskesmas 
Kecamatan Haruai Kabupaten 
Tabalong. 

3 Akhlis Priya 
Pambudy 
(2015) 

Analisis Pengaruh 
Kualitas Pelayanan dan 
Lokasi terhadap 
Kepuasan Pasien di 
Puskesmas Dukun 
Gresik 

Menggunakan 
Regresi Linear 
Berganda 

Berdasarkan hasil penelitian, ada 
pengaruh yang signifikan antara 
variabel kualitas pelayanan dan 
lokasi terhadap kepuasan pasien. 
Serta variabel kualitas pelayanan dan 
lokasi secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan pasien. 

4 Jarliyah 
Harfika dan 
Nadiya 
Abdullah 
(2017) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan dan Fasilitas 
terhadap Kepuasan 
Pasien pada Rumah 
Sakit Umum Kabupaten 
Aceh Barat Daya 

Menggunakan 
Regresi Linear 
Berganda 

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas 
pelayanan dan fasilitas secara parsial 
berpengaruh terhadap kepuasan 
pasien pada Rumah Sakit Umum 
Teuku Peukan Kabupaten Aceh Barat 
Daya. Serta kualitas pelayanan dan 
fasilitas secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kepuasan 
pasien pada Rumah Sakit Umum 
Teuku Peukan Kabupaten Aceh Barat 
Daya.  

5 Suryanti 
(2014) 

Analisis Pengaruh 
Kualitas Pelayanan dan 
Fasilitas terhadap 
Kepuasan Pasien Rawat 
Jalan di Puskesmas Gesi 
Kecamatan Gesi 
Kabupaten Sragen 

Menggunakan 
Regresi Linear 
Berganda 

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas 
pelayanan dan fasilitas mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan pasien rawat jalan di 
Puskesmas Gesi Kecamatan Gesi 
Kabupaten Sragen secara parsial. 
Serta kualitas pelayanan dan fasilitas 
mempunyai pengaruh terhadap 
kepuasan pasien rawat jalan di 
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Puskesmas Gesi Kecamatan Gesi 
Kabupaten Sragen secara simultan. 

6 Nurfadiansyah 
Burhanuddin 
(2016) 

Hubungan Mutu 
Pelayanan Kesehatan 
dengan Kepuasan 
Pasien RSUD Syekh 
Yusuf Gowa 

Menggunakan 
Regresi Linear 
Berganda 

Berdasarkan hasil penelitian, ada 
hubungan mutu pelayanan 
kesehatan berdasarkan dimensi 
bukti fisik (tangible), kehandalan 
(reliability), ketanggapan 
(responsiveness), jaminan 
(assurance), dan empati (emphaty) 
dengan kepuasan pasien peserta 
BPJS di ruang inap Rumah Sakit 
Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa. 

7 Mei Gawati 
Puspitasari 
dan 
Mochamad 
Edris (2011) 

Pengaruh Kualitas 
Layanan tehadap 
Loyalitas dengan 
Mediasi Kepuasan 
Pasien Rawat Inap pada 
Keluarga Sehat Hospital 
Pati 

Menggunakan 
Analisis Jalur (Path 
Analysis) 

Berdasarkan hasil penelitian, 
Kualitas layanan terbukti secara 
signifikan berpengaruh secara tak 
langsung terhadap loyalitas pasien 
rawat inap di Keluarga Sehat Hospital 
Pati. Kualitas layanan terbukti secara 
signifikan berpengaruh secara 
langsung terhadap loyalitas pasien 
rawat inap di Keluarga Sehat Hospital 
Pati. Kualitas layanan berpengaruh 
secara tak langsung terhadap 
loyalitas melalui kepuasan pasien. 

8 Yeni Titisari 
Riswardani 
(2013) 

Pengaruh Fasilitas, 
Biaya Rawat Inap dan 
Promosi terhadap 
Kepuasan Pasien Rawat 
Inap di Rumah Sakit 
PKU Muhammadiyah 
Karanganyar 

Menggunakan 
Regresi Linear 
Berganda 

Berdasarkan hasil penelitian, secara 
parsial variabel fasilitas dan promosi 
secara positif berpengaruh terhadap 
kepuasan pasien rawat inap, 
sedangkan variabel rawaat inap 
secara negatif berpengaruh 
terhadap kepuasan pasien rawat 
inap. Serta, variabel fasilitas, biaya 
rawat inap dan promosi secara 
bersama-sama atau simultan 
mempunyai pengaruh terhadap 
kepuasan pasien rawat inap. 

9 Andi Hermawan,  
Cokro Aminoto 
dan 
Cahyu Septiwi 

(2011) 

Analisis Faktor-faktor 
yang Berhubungan 
dengan Masyarakat 
Berobat di Puskesmas 
Kecamatan Buayan 

Menggunakan 
Regresi Linear 
Berganda 

Berdasarkan hasil penelitian, 
terdapat hubungan antara mutu 
pelayanan, biaya/tarif, pengalaman 
kesembuhan, motivasi dan jarak 
dengan berobat pasien di Puskesmas 
Buayan. 

10 Nila Vicky 
Anggraheni 
(2012) 

Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi 
Pengambilan 
Keputusan Masyarakat 
untuk Memilih Jasa 
Pelayanan Kesehatan di 
Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Simo 
Kabupaten Boyolali 

Menggunakan 
Regresi Logistik 

Berdasarkan hasil penelitian, ada 
hubungan yang bermakna antara 
kualitas pelayanan, fasilitas dan 
biaya pengobatan terhadap 
pemilihan jasa pelayanan kesehatan 
di RS PKU Muhammadiyah Simo 
Boyolali. Serta, kualitas pelayanan, 
fasilitas dan biaya pengobatan 
mempunyai pengaruh terhadap 
pemilihan jasa pelayanan kesehatan 
di RS PKU Muhammadiyah Simo 
Boyolali. 
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11 Maria Ulfah, 
Asih Tri Rachmi 
dan Agung 
Yuniarinto 
(2011) 

Pengaruh Bauran 
Pemasaran (Marketing 
Mix) terhadap 
Keputusan 
Menggunakan Jasa 
Rawat Jalan di Rumah 
Sakit Bina Sehat Jember 

Menggunakan 
Regresi Linier 
Berganda 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor 
penentu keputusan yaitu lokasi. 
Secara parsial tidak semua faktor 
dalam bauran pemasaran 
berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pasien menggunakan jasa 
rawat jalan Rumah Sakit Bina Sehat 
Jember. 

12 Gadhang 
Pangenggar, 
Wahyu 
Hidayat dan 
Sendhang 
Nurseto (2015) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan, Lokasi dan 
Fasilitas terhadap 
Keputusan Pembelian 
(Studi Kasus pada 
Konsumen “Warung 
Kopi Tunjang Cafe and 
Restaurant” Semarang) 

Menggunakan 
Regresi Linear 
Berganda 

Berdasarkan hasil penelitian, ada 
pengaruh yang signifikan pada 
variabel kualitas pelayanan, lokasi 
dan fasilitas terhadap keputusan 
pembelian. Secara parial ada 
pengaruh yang positif dan signifikan 
antara kualitas pelayanan, lokasi dan 
fasilitas terhadap keputusan 
pembelian pada Warkop Tunjang 
Cafe and Restaurant Semarang. 

13 Grace Marleen 
Wariki, Lisbeth 
Mananeke dan 
Hendra Tawas 
(2015) 

Pengaruh Bauran 
Promosi, Persepsi 
Harga dan Lokasi 
terhadap Keputusan 
Pembelian dan 
Kepuasan Konsumen 
pada Perumahan 
Tamansari 
Metropolitan Manado 

Menggunakan 
Analisis Jalur (Path 
Analysis) 

Berdasarkan hasil penelitian, bauran 
promosi dan lokasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian dan kepuasan 
konsumen pada perumahan 
Tamansari Metopolitan Manado. 
Persepsi harga berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap  
keputusan pembelian dan kepuasan 
konsumen pada perumahan 
Tamansari Metopolitan Manado. 
Keputusan pembelian berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap 
kepuasan konsumen pada 
perumahan Tamansari Metopolitan 
Manado. 

14 Sri Fitriani 
(2014) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan terhadap 
Loyalitas Melalui 
Kepuasan Pasien 
Pengguna BPJS di 
Rawat Inap RSUD Dr. 
Moewardi 

Menggunakan 
Analisis Jalur (Path 
Analysis) 

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas 
pelayanan mempunyai pengaruh 
terhadap loyalitas pasien. Kualitas 
pelayanan mempunyai pengaruh 
terhadap kepuasan pasien. 
Kepuasan pasien mempunyai 
pengaruh terhadap loyalitas pasien. 
Serta kualitas pelayanan mempunyai 
pengaruh tidak langsung terhadap 
loyalitas pasien melalui kepuasan 
pasien. 

15 Nunuk 
Herawati dan 
Nur 
Qomariyah 
(2015) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Puskesmas 
terhadap Kepuasan 
Pasien Pengguna Kartu 
Pemeliharaan 
Kesehatan Masyarakat 
Surakarta (PKMS) 

Menggunakan 
Regresi Linear 
Berganda 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa variabel 
tangible, reliability, responsiveness, 
assurance berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pasien, 
sedangkan variabel emphaty 
berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kepuasan pasien. Serta 
secara bersama-sama variabel 
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tangible, reliability, responsiveness, 
assurance dan emphaty 
berpengaruh terhadap kepuasan 
pasien pengguna kartu PKMS. 

16 Ayut 
Dewantari, 
Dewi Pascarani 
dan Kadek 
Wiwin Dwi 
Wismayanti 
(2015) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Kesehatan 
terhadap Kepuasan 
Pasien Peserta BPJS di 
Rumah Sakit Tingkat II 
Udayana Denpasar 

Menggunakan 
Regresi Linear 
Berganda 

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas 
pelayanan secara simultan 
berpengaruh terhadap kepuasan 
pasien. Serta menunjukkan nilai 
signifikansi kualitas pelayanan secara 
parsial terhadap kepuasan pasien. 

17 Pratama 
Kesuma 
Tanudjaya 
(2014) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Klinik Gigi 
terhadap Kepuasan dan 
Kepercayaan Pasien 
sehingga Meningkatkan 
Keinginan untuk 
Berobat Kembali 

Menggunakan 
Multiple Regression 

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas 
pelayanan tidak memiiki pengaruh 
signifikan terhadap keinginan pasien 
untuk berobat kembali. Kualitas 
pelayanan tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap kepuasan 
pasien. Kepuasan pasien memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap 
keinginan untuk berobat kembali. 
Kepuasan pasien mempengaruhi 
kepercayaan terhadap klinik gigi. 
Kepercayaan pasien mempengaruhi 
keinginan pasien untuk berobat 
kembali. 

 

 
Hipotesis Penelitian 
 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah : 
H1 : Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien Pengguna Kartu BPJS 

di UPTD Puskesmas Pejuang 
H2 : Ada pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pasien Pengguna Kartu BPJS di UPTD 

Puskesmas Pejuang 
H3 : Ada pengaruh keputusan berobat terhadap kepuasan pasien Pengguna Kartu 

BPJS di UPTD Puskesmas Pejuang 
H4 : Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan berobat Pengguna Kartu 

BPJS di UPTD Puskesmas Pejuang 
H5 : Ada pengaruh lokasi terhadap keputusan berobat Pengguna Kartu BPJS di UPTD 

Puskesmas Pejuang 
H6 : Ada pengaruh fasilitas terhadap keputusan berobat Pengguna Kartu BPJS di UPTD 

Puskesmas Pejuang 
H7 : Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien melalui keputusan 

berobat Pengguna Kartu BPJS di UPTD Puskesmas Pejuang 
H8 : Ada pengaruh lokasi terhadap kepuasan pasien melalui keputusan berobat 

Pengguna Kartu BPJS di UPTD Puskesmas Pejuang 
H9 : Ada pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pasien melalui keputusan berobat 

Pengguna Kartu BPJS di UPTD Puskesmas Pejuang 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 
Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 
kuantitatif yaitu metode yang menghasilkan statistik melalui penggunaan skala besar 
penelitian survei. Dengan melakukan penelitian survei berdasarkan data dengan 
melakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Sedangkan metode analisis yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis). Model path 
analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antarvariabel dengan tujuan 
untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel bebas 
(eksogen) terhadap variabel terikat (endogen) (Riduwan & Kuncoro, 2013). 

 
Variabel Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Kualitas Pelayanan (𝐗𝟏), Lokasi (𝐗𝟐), 
Fasilitas (𝐗𝟑). Sedangkan, variabel intervening dalam penelitian ini adalah Keputusan 
Berobat (Y). Selanjutnya, yang termasuk dalam variabel tidak bebas adalah Kepuasan 
Pasien (𝐙). 

 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada 26 Maret 2018 – 13 April 2018. 
Tempat penelitian dilakukan di UPTD Puskesmas Pejuang. 

 
Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pasien yang sudah 
datang ke UPTD Puskesmas Pejuang lebih dari 2 kali dan menggunakan kartu BPJS. 
Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, sehingga peneliti 
memberikan syarat khusus agar dapat menentukan sampel yaitu pasien UPTD 
Puskesmas Pejuang yang menggunakan kartu BPJS dan sudah datang lebih dari 2 kali, 
sehingga dalam penelitian ini didapat sampel sebanyak 300 orang yang bisa menjadi 
responden.  
 
Transformasi Data Ordinal Menjadi Interval 

Menurut Riduwan dan Kuncoro (2013), mentransformasikan data interval 
gunanya untuk memenuhi sebagian dari syarat analisi parametik, yang mana data 
setidaknya berskala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana adalah dengan 
menggunakan MSI (Method of Successive Interval). MSI merupakan metode yang 
digunakan untuk mentransformasikan data dari ordinal menjadi interval.  

 
Mahalanobis Distance 

Mahalanobis Distance digunakan untuk mengukur apakah data yang digunakan 
ada yang outlier atau tidak. Tercatat bahwa nilai p1 dan p2 baik keduanya maupun salah 
satunya harus bernilai lebih besar atau sama dengan 0.05, jika nilai P1 dan P2 kurang 
dari 0.01 maka data tersebut menunjukan bahwa observasi jauh dari nilai centroidnya 
dan dianggap outlier serta harus dibuang (didrop) dari analisis. 
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Uji Asumsi Path Analysis 
Model analisis jalur (Path Analysis) digunakan untuk menganalisis pola hubungan 

diantara variabel. Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun 
tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat 
(endogen) (Riduwan & Kuncoro, 2013). Model regresi linear dapat disebut sebagai 
model yang baik jika memenuhi asumsi path. Oleh karena itu, uji asumsi path sangat 
diperlukan sebelum melakukan analisis regresi.  

 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 

Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Pengujian terhadap asumsi 
klasik normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi 
linear memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang 
residual datanya berdistribusi normal. Jika residual data tidak terdistribusi normal maka 
kesimpulan statistik menjadi tidak valid atau bias (Latan & Temalagi, 2013).  Pengujian 
normalitas pada penelitian menggunakan uji normalitas one-sample kolmogorov-
smirnof dengan unstandardized residual, kriteria pengujiannya sebagai berikut: 
a. Jika nilai signifikan (Asymp. Sig. 2 tailed) > 0,05, maka data berdistribusi normal. 
b. Jika nilai signifikan (Asymp. Sig. 2 tailed) < 0,05, maka data tidak berdistribusi 

normal. 
 

Uji Multikolinieritas 
Uji asumsi klasik multikolinieritas hanya dapat dilakukan jika terdapat lebih dari 

satu variabel independen dalam model regresi. Cara umum yang digunakan untuk 
mendeteksi ada tidaknya problem multikolinieritas pada model regresi adalah dengan 
melihat nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Nilai yang direkomendasikan 
untuk menunjukkan tidak adanya problem multikolinieritas adalah nilai Tolerance harus 
> 0.10 dan nilai VIF < 10 (Hair dalam Latan & Temalagi, 2013). 

 
 

Uji Linieritas 
Pengujian linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki 

sesuai dengan garis linear atau tidak (apakah hubungan antarvariabel yang hendak 
dianalisis mengikuti garis lurus atau tidak). Jadi, peningkatan atau penurunan kuantitas 
di salah satu variabel akan diikuti secara linear oleh peningkatan atau penurunan 
kuantitas di variabel lainnya. Jika Sig. atau signifikansi pada Linearity < 0,05 maka dapat 
dikatakan terdapat hubungan yang linear antarvariabel. 

 
Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang kita inginkan adalah yang homokedastisitas atau yang tidak 
terjadi problem heteroskedastisitas (Latan & Temalagi, 2013). Cara mendeteksinya 
adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara 
SPRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 
residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-standardized. Ada beberapa cara 
untuk mendeteksi problem heteroskedastisitas : 
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a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur 
(bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 
terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 
0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Uji Koefisien Jalur 
Analisis jalur (path analysis) merupakan pengembangan dari analisis regresi 

linier, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis jalur 
(regression is special case of path analysis) (Sugiyono, 2007). 
 

 
Gambar 1 Model struktural analisis jalur 

 
Ada satu variabel tak bebas dalam model yaitu z, sebagai konsekuensinya 

diperoleh dua persamaan tergantung yaitu persamaan 1 yang menunjukkan hubungan 
keputusan berobat menyeluruh (Y) dengan empat variabel (𝐗𝟏, 𝐗𝟐, 𝐗𝟑) dan persamaan 
2 yang menunjukkan hubungan kepuasan pasien menyeluruh (Z) dengan tiga variabel 
(𝐗𝟏, 𝐗𝟑,Y). 

Sobel test merupakan uji untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui 
sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan 
tersebut. Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung ke 
variabel dependent. Pengaruh tidak langsung variabel independent dihitung dengan cara  
jalur variabel independent yang lain. 

Pengaruh yang ditimbulkan dari model jalur di atas dapat ditulis sebagai berikut: 
1. Pengaruh Langsung (Direct Effect atau DE) 
2. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect atau IE) 
3. Total Pengaruh (Total Effect) 

 
Analisis Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) 

Koefisien determinasi (𝐑𝟐) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependent. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai 𝐑𝟐 yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independent (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependent. Koefisien 
determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah, sedangkan untuk data 
runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Mahalanobis Distance 

Dalam pengujian Mahalanobis tiap data harus memenuhi persyaratan nilai p1 
dan p2 baik salah satu maupun keduanya bernilai >= 0.05, dan pada hasil penelitian ini 
dengan data tabel pada lampiran, disimpulkan bahwa semua data tidak ada yang 
dioutlier karena memiliki p1 dan p2 lebih dari 0.01 pada salah satu maupun keduanya. 
Dengan data observasi sebanyak 300 dan nilai mahalanobis d-squared terbesar 
15,08627. 
 

 
Uji Normalitas 

Berikut ini akan disajikan uji normalitas data dengan menggunakan program SPSS 
Version 20. 

 
Tabel 2 Uji Normalitas Substruktural 1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 283 

Normal 
Parametersa,b 

Mean ,0000000 
Std. 
Deviation 

1,74503907 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,052 

Positive ,052 

Negative -,034 

Kolmogorov-Smirnov Z ,874 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,430 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Olah data SPSS 

 
Dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, dengan taraf nyata α = 5% = 0.05 

diperoleh dengan variabel 𝐗𝟏, 𝐗𝟐, 𝐗𝟑, dan Y dari nilai signifikansi adalah 0,430>0.05, 
dengan demikian data tersebut berdistribusi normal karena ditemukan nilai signifikansi 
>0.05. Berdasarkan analisis di atas diperoleh kesimpulan bahwa asumsi kenormalan 
telah terpenuhi. 
 

Tabel 3 Uji Normalitas Substruktural 2 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 283 

Normal 
Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. 
Deviation 

1,86452717 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,078 

Positive ,078 

Negative -,051 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,312 
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Asymp. Sig. (2-tailed) ,064 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Olah data SPSS 

 
Dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, dengan taraf nyata α = 5% = 0.05 

diperoleh dengan variabel 𝐗𝟏, 𝐗𝟐, 𝐗𝟑, dan Y dari nilai signifikansi adalah 0,064>0.05, 
dengan demikian data tersebut berdistribusi normal karena ditemukan nilai signifikansi 
>0.05. Berdasarkan analisis di atas diperoleh kesimpulan bahwa asumsi kenormalan 
telah terpenuhi. 

 

Uji Multikolinieritas 
 

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas Substruktural 1 

Model 
Collinearity Statistics 

Kesimpulan 
Tolerance VIF 

Pelayanan (X1) 0.329 3.040 Tidak Terjadi Multikolinearitas  

Lokasi (X2) 0.580 1.725 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Fasilitas (X3) 0.263 3.801  Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Dependent Variabel : Keputusan (Y) 
Sumber: Olah data SPSS 

 
Tabel 4 memberikan informasi bahwa variabel kualitas pelayanan, lokasi, 

fasilitas, dan keputusan berkunjung sebagai variabel independent dengan kepuasan 
sebagai variabel dependent, masing-masing variabel bebas memiliki Colinearity 
Statistics lebih dari 0.1 dan tolerance VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan semua 
variabel di atas tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas Substruktural 2 

Model 
Collinearity Statistics 

Kesimpulan 
Tolerance VIF 

Pelayanan (X1) 0.315 3.170 Tidak Terjadi Multikolinearitas  

Fasilitas (X3) 0.265 3.775 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Keputusan (Y) 0.421 2.375 Tidak Terjadi Multikolinearitas  

Dependent Variabel : Kepuasan (Z) 
Sumber: Olah data SPSS 

 
Tabel 5 memberikan informasi bahwa variabel kualitas pelayanan dan fasilitas 

sebagai variabel independent dengan kepuasan sebagai variabel dependent, masing-
masing variabel bebas memiliki Colinearity Statistics lebih dari 0.1 dan tolerance VIF 
kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan semua variabel di atas tidak terjadi 
multikolinearitas. 

 
Uji Linieritas 
 

Tabel 6 Hasil Uji Linearitas Substruktural 1 
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Variabel 
Sum of 
Square 

Mean 
Square 

Sig 

Keputusan * 
Pelayanan 1035,928 1035,928 

.000 

Keputusan * 
Lokasi 652,974 652,974 

.000 

Keputusan * 
Fasilitas 1217,813 1217,813 

.000 

Sumber: Olah data SPSS 

 
Tabel 7 Hasil Uji Linearitas Substruktural 2 

Variabel 
Sum of 
Square 

Mean 
Square 

Sig 

Kepuasan * 
Pelayanan 1339,410 1339,410 

.000 

Kepuasan * 
Fasilitas 1338,659 1338,659 

.000 

Kepuasan * 
Keputusan 1276,387 1276,387 

.000 

Sumber: Olah data SPSS 

 
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 6 dan tabel 7 dapat diketahui 

bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi from linearity lebih kecil dari 0.05, maka 
semua variabel memiliki hubungan linear sehingga asumsi linearitas terpenuhi. 

 

Uji Heteroskedastisitas 
Model yang bebas berdasarkan heteroskedastisitas memiliki grafif Scatterplot 

dengan pola titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y atau tidak ada pola 
tertentu pada grafik Scatterplot 1 dan 2, berikut ini : 

 

 
Gambar 2 Grafik Scatterplot Keputusan (Y) 
Sumber: Olah data SPSS  
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Gambar 3 Grafik Scatterplot Kepuasan (Z) 
Sumber: Olah data SPSS  

 
Dari grafik 2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik 

di atas ataupun di bawah 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi 
sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi keputusan berdasarkan 
variabel independent kualitas pelayanan, lokasi dan fasilitas. Grafik 3 juga menunjukkan 
pola yang sama dan tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga layak digunakan untuk 
memprediksi kepuasan berdasarkan variabel independent kualitas pelayanan, fasilitas 
dan keputusan. 

 
Koefisien Jalur 
Pengujian Analisis Jalur 

Dengan menggunakan taraf nyata 𝜶 = 5%. Hubungan antar variabel pada 
penelitian ini disajikan pada tabel 8. Dari tabel 8 hubungan langsung antar variabel 
ditemukan ada hubungan positif yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan 
keputusan berobat di UPTD Puskesmas Pejuang (H1) (𝜷=0.207, t=3.529, p<0.05), ada 
hubungan positif yang signifikan antara lokasi dengan keputusan berobat di UPTD 
Puskesmas Pejuang (H2) (𝜷=0.077, t=2.196, p<0.05), ada hubungan positif yang 
signifikan antara fasilitas dengan keputusan berobat di UPTD Puskesmas Pejuang (H3) 
(𝜷=0.322, t=6.430, p<0.05), berikutnya adalah ada hubungan positif yang signifikan 
antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Pejuang (H4) 
(𝜷=0.307, t=5.201, p<0.05), ada hubungan positif yang signifikan antara fasilitas dengan 
kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Pejuang (H5) (𝜷=0.159, t=3.243, p<0.05), dan ada 
hubungan positif yang signifikan antara keputusan berobat dengan kepuasan pasien di 
UPTD Puskesmas Pejuang (H6) (𝜷=0.345, t=5.903, p<0.05). Dari enam hipotesis yang 
diajukan, semua hipotesisnya diterima. 

Jika ditinjau dari hubungan tidak langsung antar variabel ditemukan hubungan 
antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien dimediasi oleh keputusan berobat 
adalah positif dan signifikan (𝛽=0.071, t=3.086, p<0.05), ada hubungan tidak langsung 
positif yang signifikan antara lokasi dengan dengan kepuasan pasien dimediasi oleh 
keputusan berobat (𝛽= 0.027, t=2.250, p<0.05, dan ada hubungan tidak langsung positif 
yang signifikan  antara fasilitas dengan dengan kepuasan pasien dimediasi oleh 
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keputusan berobat (𝛽=0.111, t=4.440, p<0.05). Dari ketiga hipotesis yang diajukan, 
semua hipotesisnya diterima. 

 
Tabel 8 Hubungan antara variabel Path 
 

Pengaruh Antar Variabel 
Koefisien 

(𝜷) 
S.E T Total 

P-
Value 

Kesimpulan Sifat Hubungan 

Langsung 
P → KB 0.207 0.059 3.529 0.207 0.002 Signifikan Langsung 
L → KB 0.077 0.035 2.196 0.077 0.039 Signifikan Langsung 
F → KB 0.322 0.050 6.430 0.322 0.000 Signifikan Langsung 
P → KP 0.307 0.059 5.201 0.307 *** Signifikan Langsung 
F → KP 0.159 0.049 3.243 0.159 *** Signifikan Langsung 

KB → KP 0.345 0.058 5.903 0.345 *** Signifikan Langsung 

Tidak Langsung 

P → KP → KB 0.071 0.023 3.086 0.071 0.002 Signifikan Tidak Langsung 

L → KP → KB 0.027 0.012 2.250 0.027 0.039 Signifikan Tidak Langsung 

F → KP → KB 0.111 0.025 4.440 0.111 0.000 Signifikan Tidak Langsung 

Sumber: Olah data Sobel test 

 
Keterangan:  
P: Kualitas Pelayanan; L: Lokasi; F: Fasilitas; KB: Keputusan Berobat; KP: Kepuasan Pasien 

 
Koefisien jalur menggunakan standardized koefisien regresi. Hasil analisis regresi 

pengaruh kualitas pelayanan, lokasi dan fasilitas terhadap keputusan berobat dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini : 
 

Tabel 9 Model Summary Substruktural 1 
Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 ,766a ,586 ,582 1,79454 

a. Predictors: (Constant), Fasilitas (X3), Lokasi 
(X2), Pelayanan (X1) 

b. Dependent Variable: Keputusan (Y) 

Sumber: Olah data SPSS  

 

Tabel 9 menunjukkan nilai𝐑𝟐 (R Square) sebesar 0,586. Nilai 𝐑𝟐 ini digunakan 
dalam penghitungan nilai e1. e1 merupakan varian variabel kepuasan pasien yang tidak 
dijelaskan oleh kualitas pelayanan, lokasi, fasilitas dan keputusan berobat. Besarnya e1 

= √(𝟏 − 𝐑𝟐) = √(𝟏 − 𝟎. 𝟓𝟖𝟔) = 0.643 
Dapat diterima karena nilai koefisien jalur positif (0,322) dan nilai signifikansi lebih kecil 
dari 0,05 (0.000 < 0,05). Hal ini berarti bahwa ada pengaruh positif secara langsung dari 
fasilitas terhadap keputusan berobat di UPTD Puskesmas Pejuang. 

1. Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien 
Nilai koefisien jalur kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien secara langsung adalah 

0,307 dan signifikansi pada 0.000 yang berarti hipotesis 4 dapat diterima karena nilai 
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koefisien jalur positif (0,307) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0.000 < 0,05). 
Hal ini berarti bahwa ada pengaruh positif secara langsung dari kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Pejuang. 

2. Pengaruh variabel Fasilitas terhadap Kepuasan Pasien 
Nilai koefisien jalur fasilitas terhadap kepuasan pasien secara langsung adalah 0,159 dan 

signifikansi pada 0.000 yang berarti hipotesis 5 dapat diterima karena nilai koefisien 
jalur positif (0,159) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0.000 < 0,05). Hal ini 
berarti bahwa ada pengaruh positif secara langsung dari fasilitas terhadap kepuasan 
pasien di UPTD Puskesmas Pejuang. 

3. Pengaruh variabel Keputusan Berobat terhadap Kepuasan Pasien 
Nilai koefisien jalur keputusan berobat terhadap kepuasan pasien secara langsung adalah 

0,345 dan signifikansi pada 0.000 yang berarti hipotesis 6 dapat diterima karena nilai 
koefisien jalur positif (0,345) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0.000 < 0,05). 
Hal ini berarti bahwa ada pengaruh positif secara langsung dari keputusan berobat 
terhadap kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Pejuang. 

4. Hubungan korelasi antara Kualitas Pelayanan dan Lokasi 
𝐗𝟏 𝐗𝟐 sama-sama memiliki hasil 0,436 dimana hasil tersebut bisa dikatakan signifikan 

karena nilainya y di bawah 1. 
5. Hubungan korelasi antara Lokasi dan Fasilitas 

𝐗𝟐 𝐗𝟑 sama-sama memiliki hasil 0,517 dimana hasil tersebut bisa dikatakan signifikan 
karena nilainya y di bawah 1. 

6. Hubungan korelasi antara Kualitas Pelayanan dan Fasilitas 
𝐗𝟏 𝐗𝟑 sama-sama memiliki hasil 0,743 dimana hasil tersebut bisa dikatakan signifikan 

karena nilainya y di bawah 1. 
 

Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect atau IE) 
1. Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien melalui Keputusan 

Berobat  
Nilai pengaruh tidak langsung diperoleh dari nilai koefisien jalur 𝛒𝐘𝐗𝟏 dikalikan dengan 

nilai koefisien jalur 𝛒𝐙𝐘 menjadi (0,207 x 0,345) = 0,071. Hasil perkalian menunjukkan 
bahwa nilai koefisien berpengaruh tidak langsung {(𝛒𝐘𝐗𝟏) x (𝛒𝐙𝐘)} lebih kecil 
dibandingkan nilai koefisien pengaruh langsung 𝛒𝐘𝐗𝟏, (0,071 < 0,207). Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan dapat melalui variabel intervening 
yaitu keputusan berobat dalam mempengaruhi kepuasan pasien namun nilai 
koefisien tanpa melalui keputusan berobat atau secara langsung terhadap kepuasan 
pasien lebih besar.  

2. Pengaruh variabel Lokasi terhadap Kepuasan Pasien melalui Keputusan Berobat 
Nilai pengaruh tidak langsung diperoleh dari nilai koefisien jalur 𝛒𝐘𝐗𝟐 dikalikan dengan 

nilai koefisien jalur 𝛒𝐙𝐘 menjadi (0,077 x 0,345) = 0,027. Hasil perkalian menunjukkan 
bahwa nilai koefisien berpengaruh tidak langsung {(𝛒𝐘𝐗𝟐) x (𝛒𝐙𝐘)} lebih kecil 
dibandingkan nilai koefisien pengaruh langsung 𝛒𝐘𝐗𝟐, (0,027 < 0,077). Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel lokasi dapat melalui variabel intervening yaitu 
keputusan berobat dalam mempengaruhi kepuasan pasien namun nilai koefisien 
tanpa melalui keputusan berobat atau secara langsung terhadap kepuasan pasien 
lebih besar.  

3. Pengaruh variabel Fasilitas terhadap Kepuasan Pasien melalui Keputusan Berobat 
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Nilai pengaruh tidak langsung diperoleh dari nilai koefisien jalur 𝛒𝐘𝐗𝟑 dikalikan dengan 
nilai koefisien jalur 𝛒𝐙𝐘 menjadi (0,322 x 0,345) = 0,111. Hasil perkalian menunjukkan 
bahwa nilai koefisien berpengaruh tidak langsung {(𝛒𝐘𝐗𝟑) x (𝛒𝐙𝐘)} lebih kecil 
dibandingkan nilai koefisien pengaruh langsung 𝛒𝐘𝐗𝟐, (0,111 < 0,322). Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel fasilitas dapat melalui variabel intervening yaitu 
keputusan berobat dalam mempengaruhi kepuasan pasien namun nilai koefisien 
tanpa melalui keputusan berobat atau secara langsung terhadap kepuasan pasien 
lebih besar.  

 
Total Pengaruh 
1. Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien melalui Keputusan 

Berobat 
𝐗𝟏 → Y → Z = 𝛒𝐘𝐗𝟏 + {(𝛒𝐘𝐗𝟏) 𝐱 (𝛒𝐙𝐘)} = (0,207 + 0,071) = 0,278 
Total pengaruh yang timbul dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien melalui 

keputusan berobat yaitu sebesar 0,278. 
2. Pengaruh variabel Lokasi terhadap Kepuasan Pasien melalui Keputusan Berobat 

𝐗𝟐 → Y → Z =  𝛒𝐘𝐗𝟐 + {(𝛒𝐘𝐗𝟐) x (𝛒𝐙𝐘)} = (0,077 + 0,027) = 0,104 
Total pengaruh yang timbul dari lokasi terhadap kepuasan pasien melalui keputusan 

berobat yaitu sebesar 0,104. 
3. Pengaruh variabel Fasilitas terhadap Kepuasan Pasien melalui Keputusan Berobat 

𝐗𝟑 → Y → Z =  𝛒𝐘𝐗𝟑 + {(𝛒𝐘𝐗𝟑) x (𝛒𝐙𝐘)} = (0,322 + 0,111) = 0,433 
Total pengaruh yang timbul dari fasilitas terhadap kepuasan pasien melalui keputusan 

berobat yaitu sebesar 0,433. 
4. Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien 

𝐗𝟏 → Z = 𝛒𝐙𝐗𝟏 = 0,307 
Total pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien adalah 0,307. 

5. Pengaruh variabel Fasilitas terhadap Kepuasan Pasien 
𝐗𝟑 → Z = 𝛒𝐙𝐗𝟑 = 0,159 
Total pengaruh variabel fasilitas terhadap kepuasan pasien adalah 0,159. 

6. Pengaruh variabel Keputusan Berobat terhadap Kepuasan Pasien 
Y → Z = 𝛒𝐙𝐘 = 0,345 
Total pengaruh variabel keputusan berobat terhadap kepuasan pasien adalah 0,345. 

 
Koefisien dan Determinasi 

Berdasarkan analisis linier berganda pada tabel 9 terlihat bahwa nilai koefisien 

determinasi atau 𝐑𝟐 yang dihasilkan adalah 58,6%. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi 
atau hubungan antara keputusan berobat (variabel dependent) dengan nilai variabel-
variabel independentnya yaitu kualitas pelayanan, lokasi dan fasilitas adalah sedang. 
Berdasarkan analisis linier berganda pada tabel 11 terlihat bahwa nilai koefisien 

determinasi atau 𝐑𝟐 yang dihasilkan adalah 64,5%. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi 
atau hubungan antara kepuasan pasien (variabel dependent) dengan nilai variabel-
variabel independentnya yaitu kualitas pelayanan, fasilitas dan keputusan berobat 
adalah kuat. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian di UPTD Puskesmas Pejuang, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut :  
1. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan berobat dan kepuasan pasien di UPTD Puskesmas 
Pejuang. Pengaruh ini didominasi oleh ruang tunggu di UPTD Puskesmas Pejuang 
yang nyaman dan bersih serta penampilan staffnya juga rapi yaitu sebesar 241 
responden yang memilih setuju dan sangat setuju.  

2. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh bahwa lokasi berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan berobat dan kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Pejuang. 
Pengaruh ini didominasi oleh lokasi UPTD Puskesmas Pejuang strategis, sehingga 
mudah dijangkau dengan akses apapun yaitu sebesar 265 responden yang memilih 
setuju dan sangat setuju. 

3. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh bahwa fasilitas berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan berobat dan kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Pejuang. 
Pengaruh ini didominasi oleh UPTD Puskesmas Pejuang memiliki ruang tunggu, ruang 
pemeriksaan, ruang inap serta pelayanan medis maupun non medis secara terpisah 
yang memadai yaitu sebesar 253 responden yang memilih setuju dan sangat setuju. 

  
Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran-
saran yang dapat digunakan bagi perusahaan sebagai masuka-masukan untuk kemajuan 
perusahaan. Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut : 
1. Diharapkan UPTD Puskesmas Pejuang dapat lebih meningkatkan apa yang telah 

terlihat dari hasil indikator yang mempunyai nilai persentase kecil yaitu ketersediaan 
dokter maupun perawat di UPTD Puskesmas Pejuang dalam memberikan pelayanan 
24 jam. 

2. Terlihat dari dari indikator lokasi yang ditanggapi responden dengan nilai persentase 
kecil yaitu UPTD Puskesmas Pejuang berdekatan dengan klinik dan rumah sakit 
sehingga UPTD Puskesmas Pejuang sebaiknya meninjau kembali. 
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ABSTRAK 

Kompetisi yang semakin ketat di dunia usaha saat ini, menuntut perusahaan 
untuk mampu melakukan terobosan dan inovasi baru serta menggunakan seluruh 
sarana dan teknologi yang tersedia untuk dapat tetap hidup dalam mempertahankan 
pangsa pasar dan konsumen yang dimiliki.Sistem informasi merupakan salah satu bagian 
penting dari perusahan sebagai penunjang kinerjanya. PT MF sebagai perusahaan yang 
bergerak dibidang farmasi selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan 
bersaing.Penelitian dilakukan untuk membuat perencanaan strategi sistem dan 
teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis perusahaan tersebut. Metode 
penelitian dilakukan dengan cara wawancara, mengedarkan kuesioner, observasi 
terhadap kegiatan bisnis perusahaan dan studi pustaka. Analisis strategi menggunakan 
metode analisis PEST, SWOT, BSC, Value Chain dan CSF . Adapun perencanaan strategi 
menggunakan  Tahapan Kerangka Kerja PSSI versi Ward and Peppard (2002). Hasil yang 
dicapai dari penelitian ini adalah kerangka perencanaan strategi yang terintegrasi 
sehingga memudahkan manajemen mengelola sumberdaya untuk menghasilkan 
informasi yang dibutuhkan secara akurat dan dapat digunakan secara bersama oleh 
semua  pihak. Kesimpulan penelitian adalah membangun sistem informasi berbasis 
komputer yang dapat memdukung proses bisnis PT MF.  
 
Kata kunci : Perencanaan Strategis Informasi, Sistem Informasi, SWOT, BSC, CSF 

 

PENDAHULUAN 

Persaingan yang ketat dalam dunia usaha terutama perusahaan farmasi 
mengharuskan perusahaan selalu melakukan perubahan dan inovasi agar kelangsungan 
usaha tetap terjaga dengan baik.  

Banyak perusahaan farmasi di Indonesia sudah menggunakan proses GMP (Good 
Manufacturing Practice) serta memperoleh ISO. Di era informasi saat ini perusahaan 
dituntut untuk dapat mengikuti perubahan – perubahan yang terjadi dalam berbagai 
bidang, terutama bidang yang berhubungan dengan keunggulan bersaing (competitive 
diperoleh dengan menerapkan strategi offensive, salah satunya adalah dengan 
perencanaan strategis perusahaan atau organisasi perlu didukung dengan adanya 
perencanaan strategis sistem informasi untuk memperoleh keuntungan (profitability) 
yang terus menerus.  

Penerapan sistem informasi secara keseluruhan tidak terlepas dari setiap 
penguasaan data dan informasi oleh setiap bagian yang terlibat. Data yang dikuasai 
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haruslah lengkap, tepat  dan terbaru. Oleh karena itu setiap bagian harus memiliki 
sistem informasi yang mampu menyimpan, memproses dan menyajikan data dan 
informasi secara lengkap, akurat dan terbaru. Dari setiap sistem-sistem yang sudah ada 
tersebut maka dapat diintegrasikan menjadi sistem informasi perusahaan (secara 
keseluruhan) sehingga diharapkan perusahaan mampu menjalankan proses bisnisnya 
secara professional melalui peningkatan efisiensi dan kinerja.  

Masalah yang timbul dan menjadi perhatian utama penelitian ini antara lain 
Sistem informasi (SI) apa yang sudah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas perusahaan, kebutuhan SI apa yang mendukung visi, misi dan tujuan 
perusahaan, bagaimana tahapan aplikasi portofolio yang akan dibangun serta 
bagaimana hasil evaluasi dari penerapan SI yang sudah diterapkan.  Tujuan penelitian 
ini antara lain mampu mengembangkan sistem yang dapat meningkatkan efektifitas 
proses bisnis dari setiap proses yang ada dalam perusahaan, meningkatkan efisiensi 
perusahaan dalam rangka menghadapi pesaing serta memberikan kemudahan 
komunikasi antar bagian dalam organisasi. Proses bisnis yang akan dibahas meliputi 
efisiensi biaya operasional, integrasi SI keuangan dan SI kepegawaian, pemanfaatan 
database secara maksimal bagi pengembangan omset perusahaan serta program 
punishment and reward bagi sumber daya manusianya.  

 
LANDASAN TEORI 

 
Secara umum Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam 

suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media 
prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur 
komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada 
manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang 
penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Dalam 
rangka mengelola sistem informasi dan teknologi informasi (SI / IT) strategis, akan 
sangat membantu untuk memahami bagaimana peran dari teknologi berbasis SI yang 
telah berkembang dalam organisasi.  

Menurut Ward and Peppard (2002, p3) dalam buku Strategic Planning for 
Information System, sistem Informasi dan teknologi informasi sering dianggap sebagai 
hal yang sama. Hal ini harus dihindari apabila ingin membangun sebuah strategi SI / IT. 
Teknologi informasi berhubungan dengan teknologi yang dipakai pada sebuah 
perusahaan, seperti halnya hardware, software dan network. Teknologi informasi 
memfasilitasi pencarian data, pemrosesan data, penyimpanan data dan pembagian 
informasi dalam bentuk digital. Sistem Informasi sebagai cara bagi orang dan organisasi 
untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengumpulkan, memproseskan 
dan menggunakan informasi tersebut.  

Perencanaan Strategis Sistem Informasi (Strategic Information Sistem Planning / 
SISP) digunakan untuk mendukung strategi bisnis organisasi agar mampu mencapai 
tujuan bisnisnya dengan lebih cepat. Kemampuan tersebut terkait langsung dengan 
bagaimana organisasi memilih strategi, aplikasi dan kebijakan organisasi yang tepat 
dengan berfokus pada SI/TI. 

Menurut  Rangkuti ( 2002,p18 ) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 
secara sistimatis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada 
logika yang dapat dimaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan peluang (Opportunities), 
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namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman 
(Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 
pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian 
pencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, 
peluang, kelemahan dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini  Sebuah perusahaan 
tidak selalu harus mengejar peluang yang menguntungkan karena dengan 
mengembangkan competitive advantage, ada kesempatan yang lebih baik untuk 
meraih kesuksesan dengan cara mengidentifikasi sebuah kekuatan dan kesempatan 
mendatang. Untuk mengembangkan strategi yang mempertimbangkan profil SWOT. 
Menurut Ward dan Peppard (2002, p70) analisis PEST adalah analisis terhadap 
lingkungan eksternal bisnis yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial dan teknologi. 
PEST digunakan untuk menilai pasar dari suatu unit bisnis atau unit organisasi. Arah 
analisa PEST adalah kerangka untuk menilai sebuah situasi, dan menilai strategi atau 
posisi, arah perusahaan, rencana pemasaran, atau ide. 

Balanced Scorecard  (BSC) ditemukan pada tahun 1992 oleh Robert Kaplan. Saat 
ini, Balanced scorecard tidak hanya digunakan dalam pengukuran kinerja, tetapi sebagai 
pendekatan dalam menyusun rencana strategis. Balanced scorecard merupakan suatu 
kerangka kerja yang menerjemahkan visi dan misi perusahaan kedalam strategi yang 
diimplementasikan pada tujuan dan ukuran. Ukuran dalam Balance Scorecard dibagi 
menjadi empat perspektif yaitu Perspektif Keuangan (Financial Perspective), Perspektif 
Pelanggan (Customer Perspective), Perspektif Proses bisnis internal (Internal Business 
Processes Perspective) dan Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan (Learning And 
Growth Perspective).  

Critical Success Factor (CSF) merupakan faktor yang sangat berpengaruh 
terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai sasarannya. Rockart (Ward dan 
Peppard, 2002, p209) mendefinisikan CSF sebagai area tertentu dalam perusahaan, 
dimana jika hasil dari area tersebut memuaskan, maka akan menjamin keberhasilan 
perusahaan dalam bersaing. CSF merupakan pendekatan paling efektif untuk membantu 
mengidentifikasikan informasi apa yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. 
Rockart memperkenalkan dua tahap dalam CSF yaitu, wawancara berbasis metode yang 
dimulai dengan diskusi tentang tujuan seorang eksekutif dan CSF yang mendasarinya, 
diikuti dengan pengembangan tindakan CSF. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Analisa SWOT 
Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan 

peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. 
Matrik SWOT memberikan gambaran interaksi antara internal dan eksternal yang 
kemudian menghasilkan strategi-strategi dari hasil interaksi tersebut. Strategi terbagi ke 
dalam empat bagian yaitu : 
1. Strategi SO : menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang 
2. Strategi WO : menggunakan kelemahan dan memanfaatkan peluang 
3. Strategi ST  : menggunakan kekuatan dan mengatasi kelemahan 
4. Strategi WT  : meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 Matrik SWOT berikut : 
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Tabel 1.Matriks SWOT 

 STRENGTH (S) WEAKNESS(W) 

1. telah 
mengimplementasikan 
ISO 9001 dan ISO 14001 

2. Telah memperoleh 
sertifikasi CPOB dan 
sertifikat pemetaan tipe 
A dari BPOM 

3. Telah bekerjasama 
“Lisence Produk” dengan 
banyak perusahaan 
besar di Indonesia 
maupun Negara lain  

4. Market share yang 
relatif besar serta brand 
yang kuat dan diakui 
oleh industri  farmasi di 
Indonesia 

5. Memiliki kinerja 
keuangan yang cukup 
bagus  

6. Memiliki kepedulian  thd 
lingkungan sekitarnya 

1. ada beberapa kategori 
obat yang belum 
dikuasai 

2. belum ada iklan di 
media elektronik 
sehingga tidak begitu 
dikenal publik  

3. Teknologi yang ada 
belum dipergunakan 
secara maksimal dan 
terintegrasi 

4. Management masih 
dikuasai oleh keluarga 
dan secara 
konvensional 

5. Jaringan distribusi 
belum  luas 

OPPORTUNITIES (O) SO STRATEGIS WO STRATEGIS 

1. Kondisi perekonomian 
yang membaik 
sehingga 
meningkatkan daya 
beli masyarakat 

2. Adanya permintaan 
atau kebutuhan 
tertentu yang selama 
ini belum dilayani 
oleh pesaing. 

3. Teknologi baru yang 
memungkinkan 
produksi / distribusi 
menjadi lebih efisien/ 
dapat meningkatkan 
kualitas produk  

4. Adanya peningkatan 
permintaan terhadap 
kebutuhan kesehatan  

1. Mempertahankan 
harga, pelayanan dan 
kualitas di 
setiap produk yang 
akan ditawarkan 
kepada konsumen (S1, 
S2, O1, O2) 

2. Membuat produk 
herbal/obat generic 
dengan harga 
terjangkau (S3,O3) 

3. Meningkatkan usaha 
untuk penetrasi pasar 
di dalam  dan diluar 
Indonesia(S5,S4,O4)  

4. Membuat layanan 
masyarakat tentang 
perlunya kesehatan 
(S6,O5) 

1. Meningkatkan utilisasi 
kapasitas varian 
(W1,O1) 

2. Perluasan distribusi 
obat-obatan langsung 
ke konsumen (W2,O2) 

3. Pemanfaatan TI lebih 
maksimal untuk 
produksi, marketing 
dan keuangan (W3,O3) 

4. Dapat masuk ke pasar 
saham sehingga 
pengembangan usaha 
lebih leluasa(W4, W5, 
O4, O5) 
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5. Dibukanya jalur 
distribusi baru 

 
 

THREATS (T): ST STRATEGIS WT STRATEGIS 

1. Munculnya persaing 
baru dan produk 
dalam kategori obat 
yang sama 

2. Maraknya 
perdagangan obat 
palsu di Indonesia 
sehingga harga obat 
sulit dikontrol 

3. Terjadi krisis financial 
yang menurunkan 
daya beli  

4. peraturan 
perundangan 
pemerintah yang 
menetapkan 
tambahan biaya 
distribusi obat 
generik  

5. perubahan sosial 
yang kurang 
menguntungkan bagi 
perusahaan 

 

1. Meningkatkan 
pendapatan dari pasar 
potensial di dalam dan 
luar negri(S1,S2,T1,T3) 

2. Mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas 
pelayanan, dan 
reputasi perusahaan 
(S3,S4,T4) 

3. Meningkatkan daya 
saing perusahaan 
melalui kegiatan 
service excellent 
(S5,S6,T5) 

 

1. Meningkatkan 
efisiensi dari biaya 
operasi perusahaan 
(W1, T1) 

2. Peka terhadap 
perubahan trend obat 
yang disukai oleh 
pasar (W2,W5, T2, T3) 

3. Meningkatkan kualitas 
dan pemberian 
pelatihan secara 
berkala bagi SDM 
(W3, T4) 

4. Memberikan 
penghargaan bagi 
karyawan berprestasi 
(W4, T5) 

 
Analisis BSC dan CSF 

Dari analisis Balance Score Card dan analisis Critical Success Factor  maka dapat 
dikonsolidasikan menjadi dalam sebuah kerangka kerja yang harus diperhatikan dan 
dilakukan penanganan secara serius dalam perspektif keuangan, perspektif pelayanan 
konsumen. perspektif bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 
(learning and growth) dan persfektif Sumber Daya Manusia(Human Resource) seperti 
pada tabel 2, tabel 3, tabel 4 dan tabel 5 dibawah ini : 

Tabel 2.Perspektif Keuangan PT  MF 

Perspektif Keuangan 

Objektif Pengukuran Action (CSF) IS Required 

Peningkatan 
Pendapatan 
(Revenue) 

• memperbesar 
profit margin 

• menekan biaya 
pokok  penjualan 

• menekan biaya 
operasional untuk 

• promosi dan 
meningkatkan 
layanan penjualan 

• melakukan efesiensi 
biaya operasional 

Marketing 
Information 
System  
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meningkatkan 
penjualan 

Memperoleh 
penilaian 
Kinerja 
Keuangan 
yang baik 

• melaksanakan 
audit atas laporan 
keuangan dan 
pemberian 
opininya 

• asumsi modal  
promosi yang 
akan dikeluarkan 
bagi konsumen 

• mengendalikan dan 
menganalisa 
penggunaan modal 
kerja 

• menyeimbangkan 
antara budget, 
aktivitas serta 
lauching produk 

Budgeting 
Information 
System 

 
Tabel 3. Perspektif Pelayanan Pelanggan PT Meprofarm 

Perspektif Pelayanan Konsumen 

Objektif Pengukuran Action (CSF) IS Required 

Meningkatka
n kualitas 
pelayanan 

• pemanfaatan 
media elektronik 
maupun cetak 
untuk 
berkomunikasi dan 
menyampaikan 
informasi produk  

• memacu 
pertumbuhan 
jumlah konsumen 
serta 
meminimalkan 
jumlah keluhan 
konsumen 

• mempercepat proses 
produksi sehingga 
terjadi keseimbangan 
antara permintaan 
dan pemenuhan 
kebutuhan obat-
obatan 

• memacu 
peningkatan jumlah 
pelanggan baru serta 
meminimalkan 
jumlah keluhan 
konsumen 

Customer 
Relationship 
Information 
System  

 
Tabel 4. Perspektif Proses Bisnis InternalPT Meprofarm 

Perspektif Proses Bisnis Internal 

Objektif    Pengukuran Action (CSF) IS Required 

Meningkatka
n  efektifitas 
operasional 
perusahaan 

• standar 
operasional 
perusahaan yang 
baku  

• kecepatan proses 
pelayanan  

• kecepatan 
penanganan 

• menciptakan 
standarisasi 
pengiriman 

• pelayanan serta 
penanganan keluhan 
konsumen 

• membuat report 
tentang kegiatan 
operasional bisnis 

Distributor 
Information 
System 
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keluhan 
konsumen 

 
Tabel 5. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran PT Meprofarm 

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learning and Growth) 

Objektif    Pengukuran Action (CSF) IS Required 

Memiliki 
sistem dan 
prosedur 
yang sesuai 
dengan 
kebutuhan 

Jumlah review  
terhadap efektivitas 
SOP 
 

• adanya kebijakan 
sistem dan prosedur 
yang fleksibel 

• memacu produksi 
sesuai kebutuhan 
tiap kwartal  

Decision 
Support 
Information 
System 

Memiliki 
struktur 
organisasi 
yang efektif 

Jumlah evaluasi 
terhadap efektivitas 
organisasi 

• pelatihan dan 
kompetensi 
karyawan 

• memberikan 
penghargaan dan 
hukuman bagi SDM 
nya  

HRD 
Information 
System 

 

Analisis Aplikasi yang diprioritaskan 
 

1. Aplikasi HRD Information System 
Aplikasi yang perlu dikembangkan dalam mengolah data secara integral dengan 
data operasional dan keuangan serta pencatatan kehadiran. Integrasi dengan 
sistem aplikasi keuangan menjadikan lebih memudahkan dalam proses analisis 
terpadu antara alokasi budget dan realisasi SDM terutama bagi penilaian reward 
and punishment. SI berbasis web akan memberikan fitur lebih sempurna untuk 
aplikasi tersebut. 

 
2. Aplikasi Distributor Information System 

Aplikasi ini tersedia pada distributor yang telah bekerjasama dengan perusahaan 
fungsinya untuk pengolahan data transaksi penjualan secara terintegrasi dengan 
kantor pusat. Menggunakan fitur Structure Query Languange, sehingga efektivitas 
proses dan integrasi data dapat lebih terjamin. Aplikasi ini merupakan aplikasi 
strategik perusahaan  yang sistem desainnya sangat unik dan perlu di jaga 
confidentiality sebagai  core system 
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Aplikasi strategik yang diprioritaskan 
Aplikasi strategis inovasi proses operasional untuk menggantikan fungsi manusia 

dalam melaksanakan pekerjaan rutin dan  terprogram (clerical). Dengan demikian 
memungkinkan penurunan biaya operasional dan juga harga jual produk.Hal tersebut 
untuk mendukung peningkatan value chain dan untuk efektivitas serta efisiensi 
operasional. Seperti dalam tabel 6 dibawah ini : 

 
Tabel 6. Prioritas Aplikasi PT Meprofarm yang akan dibangun 

 

Perspektif Aplikasi Fungsi 

Keuangan Marketing 
Information  
System 

Memperbesar profit margin serta menekan biaya 
operasional dan meningkatkan penjualan 

Budgeting 
Information 
System 

Asumsi modal  promosi yang akan dikeluarkan bagi 
konsumen 

Pelayanan 
Konsumen 

 
 
Customer 
Relationship 
Information 
System 
 

1. CRM bagi  
a. dokter  : memberikan promosi bagi 

pelatihan dan pembinaan dokter potensial 
b. rumah sakit : memberikan tambahan 

fasilitas yg dibutuhkan  
c. instansi : memfasilitasi kegiatan yang 

dilakukan oleh instransi tersebut 
d. distributor : program discount yg saling 

menguntungkan  
2. Meminimalkan jumlah keluhan konsumen dan 

Promosi produk yang dihasilkan 

Proses Bisnis 
Internal 

Distributor 
Information 
System 

Untuk membantu optimalisasi kegiatan produksi 
agar tidak ada kelebihan produksi pada periode 
tertentu serta terintegrasi dengan SI distributor  

 
Pertumbuhan 

dan 
Pembelajaran 

Decision 
Support 
Information 
System 

Membantu para eksekutif dalam pengambilan 
keputusan terutama pada proses produksi sehingga 
tidak ada kelebihan produksi 

HRD 
Information 
System 

1. Untuk meningkatkan profesionalisme karyawan 
sehingga kinerja akan meningkat   

2. Data pemberian penghargaan bagi karyawan 
berprestasi dan peringatan bagi karyawan 
bermasalah 
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3. Roadmap Pengembangan Aplikasi 
Dalam mengembangakan aplikasi yang diprioritaskan dilakukan beberapa tahap 
seperti gambar 1 dibawah ini : 

 

Gambar 1. Roadmap Aplikasi PT MF 

 

Tahap 1  Baselined Phase 
Pada tahap ini aplikasi sederhana yang akan dibangun yaitu Marketing Information 
System, Budgeting Information System, Decision Support Information System, Customer 
Relationship Information System dan Distributor Information System. 
 
Tahap 2  Main/ All Application Implementation Phase 
Aplikasi yang saling berintegrasi sehingga dapat menunjang kegiatan bisnis. Adapun 
aplikasi yang sudah terintegrasi adalah Marketing Information System, Budgeting 
Information System, Distributor Information System sertaDecision Support Information 
System. Aplikasi Customer Relationship Information System dan sudah dapat 
bertintegrasi dengan website PT MF. 
 
Tahap 3 Integration Phase 
Tahap dimana semua aplikasi sudah terintegrasi dalam mengelola proses bisnisnya. 
Aplikasi yang dibangun diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari kegiatan bisnis, 
memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen sehingga SI dan TI menjadi 
ujung tombak untuk setiap stakeholder perusahaan dalam mengambil keputusan yang 
bertujuan untuk meningkatkan kemajuan dan pendapatan perusahaan. 

 
KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil analisis dan perumusan strategi sistem informasi PT MF maka dapat 
disimpulkan bahwa PT MF sebagai perusahaan farmasi telah memiliki prosedur sistem 
sebagai acuan untuk operasional proses bisnis dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas perusahaannya. Sistem informasi yang dibutuhkan dibagi kedalam empat 
perspektif, yaitu keuangan, konsumen, bisnis internal serta pertumbuhan dan 
pengembangan. Penerapan aplikasi terbagi menjadi tiga tahap dimulai dari tahun 2018 
hingga tahun 2021. Evaluasi proses bisnis saat ini memperlihatkan perlunya penerapan 
sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi bagi semua divisi sehingga dapat 
mendukung proses bisnis perusahaan. 
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REKOMENDASI 

Dalam rangka meningkatkan kinerja internal perusahaan, kepuasan konsumen serta 
peningkatan efektifitas dan efisiensi perusahaan maka diperlukan beberapa 
peningkatan lain seperti perencanaan strategis SI secara tepat dan berkelanjutan. 
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan reward dan 
punishment serta dapat melihat potensi dari setiap SDM sehingga dapat meningkatkan 
kinerjanya. Pada lingkungan eksternal, mampu bersaing dengan competitor lain, 
mampu membaca pasar yang sedang trend , melakukan promosi selain di media massa 
juga di media digital, memperluas mitra kerjasama dan memperluas wilayah pemasaran 
serta membuka distributor sendiri agar laba tidak dibagi dengan perusahaan lain serta 
dapat membuka lapangan kerja baru. 
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ABSTRAK 
Perjalanan sudah menjadi kebutuhan manusia yang cukup sering dilakukan, di mana 
dalam pengaturan perjalanan dapat dilakukan melalui aplikasi di smartphone. Hanya 
saja tidak semua dapat menerima penggunaan aplikasi tersebut. Salah satu kendalanya 
adalah orang tersebut belum merasakan manfaatnya dalam menggunakan aplikasi tadi.  
Penelitian ini menggambarkan perilaku manusia dalam menggunakan aplikasi untuk 
perjalanan atau yang disebut dengan Mobile Travel Application dan terbatas pada 
perilaku kemudahan dalam menggunakannya saja. Hal ini dilakukan untuk melihat 
apakah Mobile Travel Application memiliki manfaat bagi pengguna atau tidak sebagi 
informasi penyedia jasa Mobile Travel Application untuk terus melakukan inovasi untuk 
semakin memberi manfaat lebih untuk para pelanggannya. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil yang 
didapatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan penggunaan Mobile Travel 
Application itu mudah. Hal ini tentunya menjadi masukan untuk penyedia jasa. 
Kata kunci: Perceived Usefulness, Travel Mobile Application, Traveller, Consumer 
Behavior, Tourism, Perjalanan Wisata. 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini kebutuhan akan melakukan perjalanan menjadi suatu kebutuhan manusia. 
Perjalanan yang dilakukan setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda, mulai dari 
sekedar hobi, mencari pengalaman, berwisata bersama keluarga, serta menghilangkan 
penat setelah bekerja sepekan. Pelaku perjalanan saat ini juga banyak yang mulai 
mengatur perjalanannya sendiri yang  mereka dapatkan dari berbagai sumber (Tsai, 
2010). Penggunaan transportasi untuk perjalanan dapat menggunakan pesawat, kereta 
api, bus, kapal, atau transportasi lainnya. BPS mencatat pengguna pesawat setiap 
tahunnya mengalami peningkatan yaitu mencapai kurang lebih 9% sampai 14%. Dinas 
Pariwisata di beberapa daerah juga mencatat peningkatan pengunjung di daerahnya 
terutama di tempat-tempat wisata. 

Dahulu, para pelaku perjalanan mendatangi travel agent untuk melakukan 
perjalanan wisata. Tetapi saat ini beralih mengatur sendiri dengan menggunakan 
teknologi yaitu aplikasi di smartphone. Kemudian aplikasi tersebut berkembang pada 
awalnya hanya untuk memesan pesawat saja, bertambah menjadi untuk memesan 
kamar hotel, membeli tiket wahana, memesan kereta api, dan lainnya. Aplikasi pada 
smartphone saat ini juga menjadikan pelaku perjalanan menjadi mudah karena tidak 
perlu lagi membuka melalui web browser setiap akan memperoleh informasi perjalanan. 
Apalagi aplikasi ini dapat diunduh secara gratis dan banyak promosi tentunya menjadi 
salah satu daya tarik bagi pelaku perjalanan. Perkembangan ini tentunya disesuaikan 
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dengan kebutuhan perjalanan karena customer menggunakan teknologi yang dipilihnya 
adalah berdasarkan kebutuhannya (Kwon et al., 2013). 

Di Indonesia terdapat beberapa website yang menyediakan layanan perjalanan dan 
saat ini semuanya menyediakan dalam bentuk aplikasi di smartphone yang semakin 
memberikan kemudahan para pelanggannya. Mobile Travel Application selain 
memberikan kemudahan juga perlu diperhatikan kemudahan fiturnya sehingga 
pengguna dapat merasakan benefitnya. Hanya saja sampai saat ini masih ada saja yang 
belum menggunakan Mobile Travel Application dalam melakukan perjalanan karena 
mereka belum merasakan manfaatnya. Penelitian ini akan meneliti Perceived Usefulness 
pada penggunaan Travel Mobile Application. Perceived Usefulness keadaan dimana 
seseorang merasakan manfaat dari penggunaan Mobile Travel Application tersebut (Im 
& Hancer, 2014).   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah 
(1) Bagaimanakah Perceived Usefulness pada penggunaan Travel Mobile Application?. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perceived Usefulness pada penggunaan 
Travel Mobile Application. Pada dasarnya penelitian ini adalah untuk melihat apakah 
penggunaan Mobile Travel Application di smartphone mudah digunakan atau tidak yang 
nantinya bermanfaat bagi penyedia jasa Mobile Travel Application untuk terus 
melakukan inovasi untuk semakin memberi kemudahan bagi para pelanggannya. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Perceived Usefulness merupakan suatu persepsi konsumen tentang bagaimana suatu 
teknologi dapat memberikan manfaat untuk penggunannya dan juga untuk orang 
banyak yang berujung kepada kepuasan pelanggan (Lovelock & Wirtz, 2011). Perceived 
Usefulness juga dipercaya dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas seseorang 
dalam kehidupan sehari-hari karena dianggap dapat menghemat waktu, memberikan 
kemudahan, dan membantu melakukan pekerjaan seseorang yang menggunakan 
teknologi tersebut. Dalam hal ini, Perceived Usefulness merupakan konstruk 
kepercayaan dari seseorang bahwa penggunaan sebuah teknologi tertentu yang akan 
mampu meningkatkan kinerja mereka (Adamson & Shine, 2003). 

Im & Hancer (2014) mengemukakan bahwa Perceived Usefulness merupakan 
penggunaan suatu teknologi yang membuat suatu individu yang menggunakan 
teknologi tersebut menjadi sangat merasakan manfaatnya. Penggunaan sistem mampu 
meningkatkan kualitas apapun yang menjadi kegiatan individu (increases quality). 
Penggunaan sistem mampu meningkatkan kenyamanan individu (enhances 
effectiveness) serta mampu menambah tingkat produktivitas dari diri individu (increases 
productivity). 

Perceived Usefulness adalah salah satu landasan dasar pengguna inovasi atau dengan 
kata lain dari seseorang yang menginginkan kemajuan atas teknologi komunikasi. Suatu 
studi menetapkan Perceived Usefulness sebagai suatu penilaian secara keseluruhan dan 
persepsi pada bagian dari penggunaan mobile. Tambahan atas perbedaan dari tahapan-
tahapan yang telah dilaksanakan untuk menambah nilai melalui kegiatan sistem 
perdagangan yang berbasis mobile yang pada akhirnya akan memberikan kepuasan 
pada konsumen dan kemajuan atas teknologi (Wang & Liu, 2008).  

Perceived Usefulness menurut Kim & Qu (2014) merupakan penggunaan teknologi 
yang dapat membuat seseorang lebih merasakan manfaatnya dalam melakukan 
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sesuatu. Sebagai contoh pengunaan hotel self-service system untuk proses check in dan 
check out di hotel yang merasakan manfaatnya, yaitu menjadi lebih efektif dan hemat 
waktu, serta lebih berguna. Kegunaan mengacu pada orang yang percaya bahwa 
menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya sementara kemudahan 
penggunaan didefinisikan sebagai derajat untuk orang yang percaya bahwa 
menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha. Studi tersebut menunjukkan 
bahwa Perceived Usefulness dirasakan dan persepsi kemudahan penggunaan yang 
positif berkaitan dengan niat untuk mengadopsi perilaku layanan mobile. 

Berdasarkan teori di atas, Indikator Perceived Usefulness dari suatu teknologi yang 
diadaptasi dari Im & Hancer (2014) dan Kim & Qu (2014) yaitu: (1) Pengguna merasakan 
manfaat (2) Meningkatkan kualitas pekerjaan (3) Memberikan kenyamanan (4) 
Efektivitas waktu. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menampilkan 
penggambaran sesuatu (Sumarwan et al., 2011). Adapun teknik pengambilan data yang 
dilakukan adalah melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala likert 1 – 5, 
cross sectional yang dibagikan ke 200 responden dengan populasi pengguna Mobile 
Travel Application di smartphone. Pengambilan kuesioner menggunakan teknik 
Convenience sampling dimana ini merupakan metode yang memberikan kenyamanan 
atau kemudahan peneliti dalam memilih responden (Sekaran, 2010). Analisis data 
menggunakan uji statistik parametrik dengan menghitung mean (rata-rata) dan standar 
deviasi (Hair et al., 1995). 

Variabel yang digunakan terdiri dari satu variabel yaitu Perceived Usefulness yang 
diukur dengan menggunakan empat butir pernyataan sebagai berikut: (1) Saya 
merasakan manfaat menggunakan Mobile Travel Application untuk melakukan 
perjalanan; (2) Memesan Hotel & Flight melalui Mobile Travel Application membuat 
perjalanan saya menjadi berkualitas; (3) Memesan melalui Mobile Travel Application 
membuat perjalanan saya menjadi lebih nyaman; (4) Memesan melalui Mobile Travel 
Application menghemat waktu saya dalam mempersiapkan perjalanan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil penelitian ini, data dibagi menjadi dua. Pertama adalah data mengenai 
profil responden yaitu jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, pekerjaan, Mobile 
Travel Application yang digunakan, dan frekuensi penggunaan Travel Mobile 
Application. Sedangkan kedua adalah data yang menggambarkan Perceived Usefulness 
dari penggunaan Travel Mobile Application. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan 
apakah penggunaan Mobile Travel Application merasakan benefitnya atau memberikan 
manfaat bagi si pengguna.  

Responden yang berpartisipasi adalah responden yang memiliki smartphone dan 
sudah memiliki aplikasi Travel Mobile Application. Berikut adalah hasil dari profil 
responden. 
Table 1. Profil Responden pengguna Travel Mobile Application 

No Pertanyaan Hasil 

1 Jenis Kelamin Laki-laki: 49%; Perempuan: 51% 
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2 Usia  <17 Tahun: 3%; 17-25 tahun: 15%; 26-50 
tahun: 81%; >50 tahun: 1%. 

3 Pendidikan SMA: 4%; D3: 12%; D4/S1: 62%; S2/S3: 22%. 
4 Pekerjaan Swasta: 52%; PNS: 22%; Wiraswasta: 19%; 

Pelajar: 7%. 
5 Mobile Travel Application 

yang digunakan 
Traveloka: 39%; Booking: 31%; Pegipegi: 
19%; Lainnya: 11%. 

6 Frekuensi Penggunaan 
Travel Mobile Application 

1 kali: 2%; 2-5 kali: 25%; 6-10 kali: 65%; >10 
kali: 8%. 

 
Dilihat dari pertanyaan pada bagian pertama, ini menunjukkan bahwa jenis kelamin 

dari responden pada penelitian ini lebih banyak yang memiliki jenis kelamin perempuan 
yaitu sebanyak 51%. Usia responden yang paling banyak adalah usia antara 26-50 tahun 
yaitu sebesar 81%. Latar belakang pendidikan responden yang paling banyak adalah 
D4/S1 yaitu sebesar 62%. Jenis pekerjaan responden yang terbanyak adalah karyawan 
swasta yaitu sebanyak 52%. Untuk penggunaan Mobile Travel Application terbanyak 
adalah Traveloka yaitu sebanyak 39%. Untuk frekuensi penggunaan Mobile Travel 
Application, yang terbanyak menggunakan aplikasi tersebut adalah responden yang 
menggunakan Travel Mobile Application sebanyak antara 6-10 kali yaitu sebesar 65%. 

 
Statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data 

atas penilaian sesuatu. Ini dilihat dari mean dan standard deviation. Nilai mean 
merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan jawaban para responden terhadap variabel-
variabel yang diteliti, sedangkan standard deviation atau simpangan baku menunjukan 
variasi dari jawaban responden. Berikut adalah hasil dari kuisioner yang dibagikan 
kepada responden. 
 
Tabel 2. Statistik Deskriptif Perceived usefulness 

Item Pernyataan Mean 
Std. 
Deviation 

1. Saya merasakan manfaat 
menggunakan Mobile Travel 
Application untuk melakukan 
perjalanan. 

3,410 0,957 

2. Memesan Hotel & Flight melalui 
Mobile Travel Application membuat 
perjalanan saya menjadi berkualitas. 

3,310 0,613 

3. Memesan melalui Mobile Travel 
Application membuat perjalanan saya 
menjadi lebih nyaman. 

3,750 0,655 

4. Memesan melalui Mobile Travel 
Application menghemat waktu saya 
dalam mempersiapkan perjalanan. 

3,445 0,728 

Rata-rata 3,479 0,738 
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Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa pernyataan yang membentuk konstruk 
Perceived Usefulness memiliki nilai mean (rata-rata) yaitu sebesar 3,479; dimana nilai 
masing-masing mean dari item pernyataan 1-4 sebesar 3,410; 3,310; 3,750; 3,445. Hal 
ini berarti rata-rata traveler yang menggunakan Mobile Travel Application meyatakan 
bahwa penggunaan ini sangat memiliki manfaat positif, meningkatkan kualitas 
perjalanannya, meningkatkan kenyamanan traveler, serta menghemat waktu mereka 
dalam mempersiapkan perjalanannya. Sementara itu nilai standar deviasi secara 
keseluruhan untuk Perceived Usefulness sebesar 0,738 dengan nilai standar deviasi dari 
keempat item pernyataan masing-masing secara berurutan sebesar 0,957; 0,613; 0,655; 
0,727. Hal ini menunjukkan data yang dikumpulkan terpusat atau mengumpul, yang 
berarti data tersebut baik. 

 

KESIMPULAN 

Hasil yang didapatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan penggunaan 
Mobile Travel Application itu mudah. Pengguna merasakan manfaat dari penggunaan 
Travel Mobile Application, menjadikan perjalanannya menjadi berkualitas, merasa 
nyaman, serta dapat menghemat waktu untuk persiapan perjalanannya. Hal ini 
tentunya menjadi masukan untuk penyedia jasa. 

Saran bagi penyedia jasa Mobile Travel Application tentunya terus meningkatkan 
kualitas dari Mobile Travel Application sehingga dapat menjadi semakin memudahkan, 
semakin bermanfaat, semakin meningkatkan kualitas perjalanan seseorang tanpa perlu 
khawatir, serta semakin menghemat waktu perjalanan. Penambahan fitur lain seperti 
penyewaan mobil, pemandu wisata, dan lain sebagainya bisa dijadikan tambahan yang 
semakin mempermudah seseorang melakukan perjalanan.  
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ABSTRAK 

Robot artificial intelligence dewasa ini sudah banyak dipergunakan oleh berbagai 
industri. Robot tersebut membantu pekerjaan bagi beberapa industri. Tak terkecuali 
industri pariwisata, di mana sudah banyak yang menggunakan robot dan teknologi. 
Meskipun saat ini robot dan teknologi tersebut belum sepenuhnya menggantikan 
pekerja di hotel atau industri pariwisata lainnya, akan tetapi banyak pelaku perjalanan 
yang menyukainya dan menggunakannya. 
Penelitian ini menggambarkan perilaku manusia dalam menerima layanan dari robot 
artificial intelligence yang terdapat pada industri jasa hotel dan pendidikan. Penelitian 
ini hanya terbatas pada perilaku kemudahan dalam menggunakannya saja yang biasa 
disebut Technology Acceptance Model. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah Robot 
Artificial intelligence memiliki manfaat bagi pengguna atau tidak, yang berguna sebagai 
informasi bagi penyedia jasa untuk terus melakukan inovasi untuk semakin memberi 
manfaat lebih untuk para pelanggannya. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil yang didapatkan bahwa 
sebagian besar responden menyatakan penggunaan robot Artificial intelligence itu 
mudah dan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Hal ini tentunya menjadi 
masukan untuk penyedia jasa terutama pada nilai yang rendah. 
Kata kunci: Perceived Usefulness, Robot Artificial Intelligence, Tourism. 
 

PENDAHULUAN 

Robot artificial intelligence dewasa ini sudah banyak dipergunakan oleh berbagai 
industri, baik itu industri bidang teknologi, pariwisata, perbankan, customer service, dan 
industri lainnya. Robot tersebut jelas sangat membantu pekerjaan bagi beberapa 
industri tadi. Beberapa Negara juga telah memberikan kewarganegaraan kepada robot 
yang sangat mirip manusia bahkan sampai level kecerdasannya. Hal ini merupakan 
perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Hampir semua sektor industri telah 
dibantu oleh robot dan teknologi.  

Saat ini, industri travel dan hotel banyak yang telah menggunakan teknologi yang 
semakin mempermudah manusia untuk melakukan aktivitas pariwisata seperti 
perjalanan wisata ataupun memesan hotel. Mulai dari mobile reservation dan mobile 
check-in di beberapa hotel, hotel or RAISA, welcome robots on hotel desks or for room 
service, hotel porters, waiter, GRO, dan lain sebagainya. Bahkan untuk kepentingan 
promosi pun banyak industri pariwisata yang memanfaatkan teknologi seperti sosial 
media, video, aplikasi, online promotion, dan lain sebagainya. Tempat yang 
instagramable sudah menjadi favorit pengunjung dan bisa menjadi viral dimana hal ini 
dapat dimanfaatkan penyedia jasa sebagai promosi gratis melalui trending picture di 
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berbagai media sosial. Berdasarkan kebutuhannya, pengunjung menggunakan teknologi 
yang dipilihnya (Kwon et al., 2013). 

Dari berbagai teknologi yang digunakan tersebut, penggunaan robot adalah salah 
satunya. Sebagai contoh Hilton Hotel mengeluarkan Connie sebagai robot yang bisa 
ditanya mengenai rekomendasi atraksi atau destinasi di sekitar hotel, rekomendasi 
restoran, serta informasi mengenai hotel Hilton. Hal ini tentunya diikuti oleh beberapa 
hotel yang mulai menyediakan robot artificial intelligence di lobby dan menjadi sebuah 
atraksi yang menarik perhatian tamu. Saat ini memang robot-robot tersebut belum 
sepenuhnya menggantikan resepsionis di hotel akan tetapi banyak tamu yang 
menyukainya.  

Beberapa hotel di Kota Bogor yaitu Salak Tower Hotel dan Hotel Salak the Heritage 
telah memiliki robot yang dikembangkan oleh Salak Hospitality dan STP Bogor untuk 
membantu memberikan informasi seputar Hotel tersebut. Robot tersebut diletakkan di 
lobby hotel sehingga dapat berinteraksi dengan tamu. Robot Artificial Intelligence ini 
bernama RAISA yang dengan ramah dapat menjawab pertanyaan dari tamu yang 
bertanya. RAISA adalah robot pintar berbahasa Indonesia yang selalu ramah dan tidak 
pernah lelah. Ketika robot lain yang bisa berbicara menggunakan Bahasa Inggris, RAISA 
ini menggunakan Bahasa Indonesia sehingga lebih dekat dengan pengunjung hotel. 

RAISA merupakan kepanjangan dari Robot Artificial Intelligence Special Application 
yang dikembangkan untuk membantu hospitality customer service atau guest relation 
officer. RAISA merupakat robot yang bisa berbicara dan menjawab pertanyaan seputar 
Hospitality atau informasi mengenai fasilitas sebuah hotel di mana robot ini berada. 
RAISA dibuat pada aplikasi di android yang bertujuan untuk dapat berinteraksi dengan 
manusia melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan manusia. Meskipun 
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah disiapkan oleh operator tetapi tingkat 
akurasi yang dijawab RAISA ini sangat tinggi. Ketika ada pertanyaan yang tidak bisa 
dijawab RAISA, maka RAISA akan mengirimkan pesan kepada administrasi untuk 
ditambahkan pertanyaan yang belum diketahuinya tadi.  

RAISA selain memberikan kemudahan juga perlu diperhatikan kemudahan 
penggunaannya sehingga pengguna dapat merasakan benefitnya. Hanya saja sampai 
saat ini masih ada saja yang belum berinteraksi dengan RAISA sehingga mereka belum 
merasakan manfaatnya. Penelitian ini akan meneliti mengenai kepuasan pengguna (user 
satisfaction) RAISA yang dipengaruhi oleh Perceived Usefulness dan Perceived Ease of 
Use yang merupakan teori dari Technology Acceptance Model (TAM) yang 
dikembangkan oleh Davis sejak tahun 1980. Perceived Usefulness yaitu keadaan dimana 
seseorang merasakan manfaat dari penggunaan suatu teknologi (Im & Hancer, 2014).   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah 
(1) Bagaimanakah Perceived Usefulness pada penggunaan RAISA?. (2) Bagaimanakan 
Perceived Ease of Use pada penggunaan RAISA?. (3) Bagaimanakah Pengaruh Perceived 
Usefulness dan Perceived Ease of Use terhadap Kepuasan Pengguna (user satisfaction)?. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perceived Usefulness dan Perceived Ease 
of Use dan pengaruhnya terhadap Kepuasan Pengguna (user satisfaction) pada 
penggunaan RAISA. Pada dasarnya penelitian ini adalah untuk melihat apakah 
penggunaan RAISA bermanfaat dan mudah digunakan atau tidak serta pengaruhnya 
terhadap kepuasan pengguna, yang nantinya diperlukan bagi penyedia jasa RAISA untuk 
terus melakukan inovasi untuk semakin memberi kemudahan bagi para pelanggannya. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Perceived Usefulness dapat diterjemahkan sebagai persepsi seseorang tentang 
bagaimana suatu teknologi dapat memberikan manfaat bagi penggunannya dan orang 
banyak sehingga mengakibatkan kepada kepuasan pelanggan (Lovelock & Wirtz, 2011). 
Sependapat dengan Im & Hancer (2014) yang menyatakan bahwa Perceived Usefulness 
adalah penggunaan dari sebuah teknologi yang membuat pengguna teknologi menjadi 
sangat merasakan manfaatnya dan ini dapat meningkatkan kualitas, kenyamanan, serta 
produktivitas dari kegiatan si pengguna teknologi. Perceived Usefulness yaitu sebuah 
konstruk kepercayaan dari seseorang yang menyatakan bahwa penggunaan suatu 
teknologi akan dapat mampu meningkatkan kinerja seseorang (Adamson & Shine, 
2003). 

Perceived Usefulness menurut Kim & Qu (2014) adalah sesuatu yang membuat 
seseorang lebih merasakan manfaatnya ketika melakukan hal tertentu dengan 
menggunakan teknologi. Misalnya proses check-in dan check-out di hotel yang 
menggunakan self-service system yang membuat pengguna menjadi lebih dapat 
menghemat waktu dan lebih efektif, sehingga dapat terasa manfaatnya dan segera 
dapat melakukan pekerjaannya tanpa harus berlama-lama menunggu atau mengantri di 
counter receptionist.  

Perceived Usefulness merupakan suatu landasan yang mendasar bagi pengguna 
teknologi yang dapat juga dikatakan sebuah perasaan seseorang yang menginginkan 
kemajuan teknologi yang terkini. Perceived Usefulness ditetapkan oleh sebuah studi 
yaitu sebagai suatu penilaian secara keseluruhan dan persepsi seseorang atas 
penggunaan suatu teknologi. Kegiatan yang dilakukan berbasis teknologi dan telah 
dirasakan manfaatnya tadi pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada pengguna 
serta adanya kemajuan atas teknologi (Wang & Liu, 2008).  

Perceived Ease of Use adalah keadaan dimana konsumen dapat menilai bahwa 
menggunakan suatu teknologi tersebut adalah sangat mudah, tanpa adanya effort yang 
besar dalam penggunaannya, ketika seseorang menjadi mahir dalam melakukan hal 
tersebut maka dia tidak melalui hal yang sulit juga (Kim & Qu, 2014). Kemudahan dalam 
menggunakan suatu teknologi didefinisikan sebagai tingkatan seseorang yang percaya 
bahwa menggunakan sistem tertentu adalah tanpa diiringi dengan usaha yang keras. 
Sedangkan kegunaan didefinisikan sebagai seseorang yang percaya bahwa kegiatan 
yang menggunakan sistem tertentu akan dapat meningkatkan kualitas kegiatan atau 
kinerjanya. Perceived Ease of Use adalah suatu keadaan untuk menilai sebuah teknologi 
dapat diterima penggunanya dan ini merupakan suatu motivasi pengguna untuk terus 
menggunakan teknologi tersebut (Revels et al., 2010).  

Perceived Ease of Use telah dipercaya dapat memberikan kepuasan terhadap 
pengguna (User satisfaction). Hal ini berhubungan dengan kegiatan seseorang dalam 
menggunakan teknologi dirasakan mudah oleh pengguna dan untuk menjadi mahir 
dalam menggunakannya juga sangatlah mudah. Dengan kemudahan tersebut, maka 
pengguna akan puas setelah merasakan mudahnya menggunakan suatu teknologi (Im & 
Hancer, 2014). Sebagai contoh self-service system di hotel ketika melakukan check-in 
dengan petunjuk yang jelas dan sangat mudah dilakukan atau mudah dengan bertanya 
kepada google, maka pengguna akan merasakan kepuasan setelah menggunakannya 
(Amin et al., 2014). Seseorang yang merasa puas tadi biasanya akan merekomendasikan 
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kepada orang lain yaitu dengan melakukan word of mouth communication (Taghizadeh 
et al., 2013). 

Berdasarkan teori di atas, Indikator Perceived Usefulness dari suatu teknologi yang 
diadaptasi dari Im & Hancer (2014) dan Kim & Qu (2014) yaitu: (1) Pengguna merasakan 
kecepatan dan efisiensi waktu (2) Pengguna merasakan efektivitas kegiatan (3) 
Pengguna merasakan manfaat lebih. Kemudian, indikator Perceived Ease of Use yaitu: 
(1) Pengguna merasakan kemudahan untuk menjadi mahir dalam menggunakan (2) 
Pengguna merasakan kemudahan pada saat belajar menggunakannya (3) Pengguna 
merasakan kemudahan dalam menggunakan. Sedangkan indikator untuk user 
satisfaction adalah: (1) Pengguna merasa puas menggunakan teknologi (2) Penggunaan 
teknologi sesuai ekspektasi pengguna (3) Pengguna merekomendasikan ke orang lain.  

Berikut adalah kerangka konsep yang diajukan dalam penelitian ini: 
 

Gambar 1. Kerangka Konsep 
     H1 
 
     H2 
 
 
 
 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menampilkan penggambaran 
sesuatu dengan penggunaan statistik (Sumarwan et al., 2011). Kemudian, teknik 
pengambilan data yang dilakukan adalah melalui penyebaran kuesioner dengan 
menggunakan skala likert 1 – 5, cross sectional yang dibagikan ke 200 responden dengan 
populasi pengguna RAISA di Salak Tower Hotel dan Hotel Salak the Heritage. Kuesioner 
diambil dengan menggunakan teknik Convenience sampling yang merupakan metode 
yang memberikan kenyamanan atau kemudahan bagi peneliti dalam memilih responden 
(Sekaran, 2010). Analisis data yang digunakan adalah uji statistik parametrik dengan 
menghitung mean (rata-rata) dan standar deviasi yang kemudian dilakukan uji regresi 
(Hair et al., 1995). 

Variabel yang digunakan terdiri dari tiga variabel yaitu Perceived Usefulness, 
Perceived Ease of Use, dan User Satisfaction. Perceived Usefulness diukur dengan 
menggunakan tiga butir pernyataan: (1) Saya merasa lebih cepat dan hemat waktu 
dalam mencari informasi ketika bertanya kepada RAISA; (2) Saya merasa lebih efektif 
ketika bertanya kepada RAISA karena dapat menjawab beberapa pertanyaan; (3) saya 
merasakan ada manfaat yang lebih ketika bertanya atas beberapa informasi kepada 
RAISA. Perceived Ease of Use diukur dengan menggunakan tiga butir pernyataan: (1) 
Saya merasakan Belajar menggunakan RAISA dan bertanya kepada RAISA sangat mudah; 
(2) Saya merasa mudah menjadi mahir dalam menggunakan dan bertanya kepada 
RAISA; (3) Saya merasakan RAISA sangat mudah digunakan. User Satisfaction diukur 
dengan menggunakan tiga butir pernyataan: (1) Saya merasa puas telah bertanya pada 
RAISA; (2) Saya merasa senang telah bertanya pada RAISA karena mendapat informasi 

User Satisfaction 

Perceived Usefulness 

Perceived Ease of Use 
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yang sesuai dengan ekspektasi saya.; (3) Saya akan merekomendasikan orang lain untuk 
menggunakan RAISA pada saat berkunjung ke hotel ini. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian terdiri dari profil responden yaitu jenis kelamin, usia, latar belakang 
pendidikan, pekerjaan, dan frekuensi penggunaan RAISA, serta data yang 
menggambarkan Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, dan User Satisfaction. 
Kemudian, dijabarkan hasil analisis datanya, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan 
apakah penggunaan RAISA merasa puas, mudah, dan dapat dirasakan manfaatnya bagi 
si pengguna. 

Berikut adalah hasil dari profil responden: 
 

Tabel 1. Profil Responden pengguna RAISA 

No Pertanyaan Hasil 

1 Jenis Kelamin Laki-laki: 52%; Perempuan: 48% 
2 Usia  <25 tahun: 24%; 26-50 tahun: 71%; >50 

tahun: 5%. 
3 Pendidikan SD-SMA: 4%; D3-S1: 74%; S2-S3: 22%. 
4 Pekerjaan Swasta: 39%; PNS: 51%; Pelajar: 10%. 
5 Frekuensi Penggunaan 

RAISA 
1-5 kali: 87%; 6-10 kali: 5%; >10 kali: 8%. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden lebih banyak yang memiliki jenis 

kelamin Laki-laki yaitu sebanyak 52%. Usia responden yang paling banyak adalah usia 
antara 26-50 tahun yaitu sebesar 71%. Latar belakang pendidikan responden yang 
paling banyak adalah D3-S1 yaitu sebesar 74%. Jenis pekerjaan responden terbanyak 
adalah PNS yaitu sebanyak 51%. Untuk frekuensi penggunaan RAISA, yang terbanyak 
menggunakannya adalah responden yang pernah menggunakan RAISA sebanyak 
antara 1-5 kali yaitu sebesar 87%. 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang memberikan gambaran atau 
mendeskripsikan data atas penilaian sesuatu yang dilihat dari mean (rata-rata) dan 
standard deviation (simpangan baku menunjukan variasi dari jawaban responden). 
Berikut adalah hasil statistik deskriptif dari kuesioner yang dibagikan kepada 
responden: 

 
Tabel 2. Statistik Deskriptif Perceived usefulness 

Item Pernyataan Mean 
Std. 

Deviation 

5. Saya merasa lebih cepat dan hemat 
waktu dalam mencari informasi ketika 
bertanya kepada RAISA. 

3,755 0,719 

6. Saya merasa lebih efektif ketika 
bertanya kepada RAISA karena dapat 
menjawab beberapa pertanyaan. 

3,490 0,680 

7. Secara keseluruhan, saya merasakan 
ada manfaat yang lebih ketika 

3,570 0,726 
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bertanya atas beberapa informasi 
kepada RAISA. 

Rata-rata 3,605 0.708 

 
Tabel 3. Statistik Deskriptif Perceived Ease of Use 

Item Pernyataan Mean 
Std. 

Deviation 

8. Belajar menggunakan dan bertanya 
kepada RAISA sangat mudah. 

3,695 0,882 

9. Saya merasa mudah menjadi mahir 
dalam menggunakan dan bertanya 
kepada RAISA. 

3,740 0,778 

10. Secara keseluruhan, saya merasakan 
RAISA sangat mudah digunakan. 

3,765 0,763 

Rata-rata 3,733 0,808 

 

Tabel 4. Statistik Deskriptif User Satisfaction 

Item Pernyataan Mean 
Std. 

Deviation 

11. Saya puas bertanya pada RAISA. 3,745 0,716 

12. Saya merasa senang telah bertanya 
pada RAISA karena mendapat 
informasi yang sesuai dengan 
ekspektasi saya. 

3,685 0,747 

13. Saya akan merekomendasikan orang 
lain untuk menggunakan RAISA pada 
saat berkunjung ke hotel ini. 

3,790 0,713 

Rata-rata 3,740  

 
Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa pernyataan yang membentuk konstruk 

Perceived Usefulness memiliki nilai mean (rata-rata) yaitu sebesar 3,605; dimana nilai 
masing-masing mean dari item pernyataan 1-3 sebesar 3,755; 3,490; 3,570. Hal ini 
berarti rata-rata pengunjung yang menggunakan RAISA menyatakan bahwa penggunaan 
RAISA ini sangat memiliki manfaat yang banyak, sangat efektif karena dapat menjawab 
beberapa pertanyaan, serta menghemat waktu mereka dalam mendapatkan informasi. 
Sementara itu nilai standar deviasi secara keseluruhan untuk Perceived Usefulness 
sebesar 0,708 dengan nilai standar deviasi dari ketiga item pernyataan masing-masing 
secara berurutan sebesar 0,719; 0,680; 0,726 Hal ini menunjukkan data yang 
dikumpulkan terpusat atau mengumpul, yang berarti data tersebut baik. 

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa pernyataan yang membentuk konstruk 
Perceived Ease of Use memiliki nilai mean (rata-rata) yaitu sebesar 3,733; dimana nilai 
masing-masing mean dari item pernyataan 1-3 sebesar 3,695; 3,740; 3,765. Hal ini 
berarti rata-rata pengunjung yang menggunakan RAISA menyatakan bahwa penggunaan 
RAISA ini sangat mudah dipelajari penggunaannya, sangat mudah untuk menjadi mahir 
dalam penggunaannya, serta sangat mudah untuk digunakan. Sementara itu nilai 
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standar deviasi secara keseluruhan untuk Perceived Ease of Use sebesar 0,808 dengan 
nilai standar deviasi dari ketiga item pernyataan masing-masing secara berurutan 
sebesar 0,882; 0,778; 0,763. Hal ini menunjukkan data yang dikumpulkan terpusat atau 
mengumpul, yang berarti data tersebut baik. 

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa pernyataan yang membentuk konstruk 
User Satisfaction memiliki nilai mean (rata-rata) yaitu sebesar 3,740; dimana nilai 
masing-masing mean dari item pernyataan 1-3 sebesar 3,745; 3,685; 3,790. Hal ini 
berarti rata-rata pengunjung yang menggunakan RAISA meyatakan bahwa mereka puas 
telah menggunakan RAISA, mendapatkan informasi sesuai ekspektasi, serta akan 
merekomendasikan kepada orang lain untuk bertanya kepada RAISA. Sementara itu nilai 
standar deviasi secara keseluruhan untuk User Satisfaction sebesar 0,725 dengan nilai 
standar deviasi dari ketiga item pernyataan masing-masing secara berurutan sebesar 
0,716; 0,747; 0,713. Hal ini menunjukkan data yang dikumpulkan terpusat atau 
mengumpul, yang berarti data tersebut baik. 

 
Tabel 5. Hasil Regresi Linear 

Hipotesis Hasil Keterangan 

H1 Perceived Usefulness → User 
Satisfaction  

0,017 Diterima 

H2 Perceived Ease of Use → User 
Satisfaction 

0,388 Diterima 

 
Hasil dari regresi linear menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 0,017 dan 0,388 

dengan nilai signifikansi 0.00 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara 
Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use terhadap User Satisfaction. 
 

KESIMPULAN 

Hasil yang didapatkan bahwa dari variabel perceived usefulness sebagian besar 
responden menyatakan penggunaan RAISA ini sangat mudah dipelajari penggunaannya, 
sangat mudah untuk menjadi mahir dalam penggunaannya, serta sangat mudah untuk 
digunakan. Untuk variable Perceived Ease of Use penggunaan RAISA ini sangat mudah 
dipelajari penggunaannya, sangat mudah untuk menjadi mahir dalam penggunaannya, 
serta sangat mudah untuk digunakan. Untuk variabel User Satisfaction bahwa mereka 
puas telah menggunakan RAISA, mendapatkan informasi sesuai ekspektasi, serta akan 
merekomendasikan kepada orang lain untuk bertanya kepada RAISA. Sedangkan untuk 
hubungan terdapat pengaruh antara Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use 
terhadap User Satisfaction pada penggunaan RAISA. Hal ini tentunya menjadi masukan 
untuk penyedia jasa RAISA. 

Saran bagi tim pengembangan RAISA tentunya terus meningkatkan kualitas dari 
RAISA sehingga menjadi semakin memudahkan dan dapat menjawab banyak macam 
pertanyaan seputar hotel yang dibutuhkan pelanggan sehingga sesuai dengan 
ekspektasi pengguna. Penambahan fitur dan pengembangan tahap selanjutnya untuk 
terus dilakukan sehingga semakin meningkatkan kepuasan pengguna. 
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