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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab IV ini disajikan gambaran data penelitian yang diperoleh dari hasil 

jawaban reponden, proses pengolahan data dan analisis hasil pengolahan data 

tersebut. Hasil pengolahan data selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk 

analisis dan menjawab hipotesis penelitian yang diajukan.  

Analisis data diskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi jawaban 

responden untuk masing-masing variabel. Hasil jawaban tersebut selanjutnya 

digunakan untuk mendapatkan tendensi jawaban responden mengenai kondisi 

masing-masing variabel penelitian. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural 

Equation Modeling (SEM) dengan terlebih dahulu melakukan pengujian dimensi-

dimensinya dengan confirmatory factor analysis. Evaluasi terhadap model SEM 

juga akan dianalisis mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model yang 

diajukan. Setelah diketahui semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan dibahas 

dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis 

hasil tersebut. 

4.1 Karakteristik Responden 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data deskriptif yang 

diperoleh dari responden. Data deskriptif penelitian disajikan agar dapat dilihat 

profil dari data penelitian dan hubungan yang ada antar variable yang digunakan 

dalam penelitian (Ghazali,2005). Data deskriptif yang menggambarkan keadaan 
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atau kondisi responden perlu diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk 

memahami hasil-hasil penelitian. 

Responden dalam penelitian ini seluruh tamu hotel kategori bintang 3 di 

Yogyakarta sejumlah 200 tamu. 200 tamu hotel yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini selanjutnya dapat diperinci berdasarkan usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, pendidikan terakhir, sumber informasi, pengalaman menggunakan jasa 

hotel kategori bintang 3 di Yogyakarta. Keenam aspek demografi tersebut 

mempunyai peran penting dalam analisis pengaruh kepuasan, kualitas, dan ilai 

terhadap posifit word of mouth dan pembelian ulang pada hotel kategori bintang 3 

di Yogyakarta. 

4.1.1 Responden Menurut Jenis Kelamin 

Komposisi responden berdasarkan aspek jenis kelamin dapat dilihat pada 

Tabel IV.1 berikut ini : 

Tabel IV.1 Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-Laki 127 63.5 

Perempuan 73 36.5 

Jumlah 200 100 

 

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas nampak bahwa responden pria merupakan 

responden terbesar yaitu 63.5 % dari total 200 responden yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini. 
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4.1.2 Responden Menurut Usia 

Komposisi responden berdasarkan aspek usia dapat dilihat pada Tabel IV.2 

berikut ini : 

Tabel IV.2 Responden Menurut Usia 

Usia (Tahun) Frekuensi Presentase 

< 20 37 18.5 

21-30 127 63.5 

31-40 18 9 

>40 18 9 

Jumlah 200 100 

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas nampak bahwa responden berusia antara 21-

30 tahun merupakan responden terbesar yaitu 63.5% dari total 200 responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

4.1.3 Responden Menurut Pekerjaan 

Komposisi responden berdasarkan aspek pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 

IV.3 berikut ini : 

Tabel IV.3 Responden Menurut Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Presentase 

Pegawai Negeri 18 9 

Pegawai Swasta 127 63.5 

Wiraswasta 55 27.5 

Jumlah 200 100 

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas nampak bahwa responden dengan pekerjaan 

sebagai pegawai swasta merupakan responden terbesar yaitu 63.5% dari total 200 

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. 
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4.1.4 Responden Menurut Pendidiakan 

Komposisi responden berdasarkan aspek pendidikan dapat dilihat pada 

Tabel IV.4 berikut ini : 

 

Tabel IV.4 Responden Menurut Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Presentase 

SD 0 0 

SMP 0 0 

SMA 55 27.5 

S1/S2 145 72.5 

Jumlah 200 100 

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas nampak bahwa responden dengan 

pendidikan S1/S2 merupakan responden terbanyak yaitu 72.5 % dari total 200 

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. 

4.1.5 Responden Menurut Sumber Informasi 

Komposisi responden berdasarkan aspek jenis kelamin dapat dilihat pada 

Tabel IV.5 berikut ini : 

Tabel IV.5 Responden Menurut Sumber Informasi 

Sumber Informasi Frekuensi Presentase 

Teman 37 18.5 

Majalah 18 9 

Internet 127 63.5 

Lain lain 18 9 

Jumlah 200 100 

Berdasarkan Tabel IV.5 diatas nampak bahwa responden mendapatkan 

informasi mengenai hotel kategori bintang 3 di Yogyakarta berasal dari internet 

dengan prosentase sebesar 63.5 % dari total 200 responden yang berpartisipasi 

dalam penelitian ini. 
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4.1.6 Responden Menurut Kuantitas Kunjungan 

Komposisi responden berdasarkan aspek kualitas kunjungan dapat dilihat 

pada Tabel IV.6 berikut ini : 

Tabel IV.6 Responden Menurut kuantitas kunjungan 

Jumlah Kunjungan Frekuensi Presentase 

1 kali 109 54.5 

2 kali 55 27.5 

3 kali 30 15 

> 3 kali 0 0 

Jumlah 200 100 

Berdasarkan Tabel IV.6 diatas nampak bahwa responden dengan jumlah 

kunjungan 1 kali merupakan responden terbesar yaitu 54.5% dari total 200 

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. 

4.2 Analisa Model Pengukuran  

Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural (Structural 

Equation Model/SEM) untuk menganalisis model penelitian yang telah diajukan 

dan dikembangkan sebelumnya. SEM merupakan metodologi statistik dengan 

menggunakan pendekatan konfirmatori (misalnya pengetesan hipotesis) dalam 

melakukan analisis multivariat dari teori struktural berdasarkan fenomena yang 

terjadi (Byrne, 1998). 
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4.2.1 Uji Validitas Data 

4.2.1.1 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan variabel laten yang diukur dengan empat 

indikator yaitu hotel yang memuaskan (S1), hotel yang sangat baik (S2), hotel 

seperti yang diharapkan (S3) dan hotel yang memberikan layanan tepat (S4). Hasil 

pengujian disajikan pada gambar IV.1 berikut ini : 

 

Gambar IV.1 Hasil Pengujian Variabel Kepuasan Pelanggan 

Hasil analisis pengolahan data pada gambar IV.1 terlihat bahwa variabel 

yang digunakan untuk membentuk sebuah model penelitian telah memenuhi kriteria 

goodness of fit yang telah ditetapkan. Nilai Chi-Square 0.407 dan Probabilitas 

0.816 menunjukkan bahwa model fit. Sedangkan untuk nilai CMIN/DF sebesar 

0.204 dan nilai RMSEA sebesar 0 menunjukkan bahwa model fit. Tetapi karena 

Chi-Square sensitif terhadap jumlah sample, maka dapat dilihat dari kriteria fit yang 

lain yaitu GFI sebesar 0.999, TLI sebesar 1.013 , dan CFI sebesar 1.000. Semuanya 

menunjukkan nilai fit yaitu sesuai dengan yang direkomendasikan lebih besar atau 

sama dengan 0.90.  

Selain itu, untuk pengujian validitas diketahui bahwa nilai dari standart 

loading estimatenya harus berada ditas 0.50. Hasil uji validitas disajikan pada tabel 

IV.7 berikut ini : 
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Tabel IV.7 Hasil Pengujian Kelayakan Model Variabel Kepuasan Pelanggan 

Indikator Std Loading 

S1 0.885 

S2  0.901 

S3  0.681 

S4 0.592 

 

Berdasarkan Tabel IV.7 dapat diketahui bahwa semua indikator 

memberikan nilai standar loading estimate diatas 0.50 jadi sudah memenuhi 

convergen validity. 

4.2.1.2 Kualitas Layanan 

Layanan merupakan variabel laten yang diukur dengan delapan belas 

indikator yang terbagi 5 dimensi yaitu hotel bukti fisik  (SQ1), kehandalan (SQ2), 

daya tanggap (SQ3), jaminan (SQ4) dan empaty (SQ5). Hasil pengujian disajikan 

pada gambar IV.2 berikut ini : 

 

Gambar IV.2 Hasil Pengujian Kualitas Layanan 

Hasil analisis pengolahan data pada gambar IV.2 terlihat bahwa variabel 

yang digunakan untuk membentuk sebuah model penelitian telah memenuhi kriteria 

goodness of fit yang telah ditetapkan. Nilai Chi-Square 3.893 dan Probabilitas 

0.565 menunjukkan bahwa model fit. Sedangkan untuk nilai CMIN/DF sebesar 
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0.779 dan nilai RMSEA sebesar 0 menunjukkan bahwa model fit. Tetapi karena 

Chi-Square sensitif terhadap jumlah sample, maka dapat dilihat dari kriteria fit yang 

lain yaitu GFI sebesar 0.992, TLI sebesar 1.003 , dan CFI sebesar 1.000. Semuanya 

menunjukkan nilai fit yaitu sesuai dengan yang direkomendasikan lebih besar atau 

sama dengan 0.90.  

Selain itu, untuk pengujian validitas diketahui bahwa nilai dari standart 

loading estimatenya harus berada ditas 0.50. Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 

IV.8 berikut ini : 

Tabel IV.8 Hasil pengujian kelayakan model variabel kualitas layanan 

Indikator Std Loading 

SQ1 0.692 

SQ2  0.825 

SQ3  0.854 

SQ4 0.845 

SQ5 0.887 

 

Berdasarkan tabel IV.8 dapat diketahui bahwa semua indikator memberikan 

nilai standar loading estimate diatas 0.50 jadi sudah memenuhi convergen validity. 

4.2.1.3 Nilai Pelanggan 

Nilai pelanggan merupakan variabel laten yang diukur dengan empat 

indikator yaitu hotel yang memberikan nilai terbaik (V1), hotel yang menetapkan 

harga sepadan dengan kualitas layanan (V2), hotel yang memberikan layanan lebih 

baik dengan harga bersaing (V3) dan hotel yang memberikan kualitas lebih baik 

untu harga yang di bayar (V4). Hasil pengujian disajikan pada gambar IV.3 berikut 

ini : 
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Gambar IV.3 Hasil Pengujian Variabel Nilai Pelanggan 

Hasil analisis pengolahan data pada gambar IV.3 terlihat bahwa variabel 

yang digunakan untuk membentuk sebuah model penelitian telah memenuhi kriteria 

goodness of fit yang telah ditetapkan. Nilai Chi-Square 3.008 dan Probabilitas 

0.222 menunjukkan bahwa model fit. Sedangkan untuk nilai CMIN/DF sebesar 

1.504 dan nilai RMSEA sebesar 0.050 menunjukkan bahwa model fit. Tetapi 

karena Chi-Square sensitif terhadap jumlah sample, maka dapat dilihat dari kriteria 

fit yang lain yaitu GFI sebesar 0.992, TLI sebesar 0.991 , dan CFI sebesar 0.997. 

Semuanya menunjukkan nilai fit yaitu sesuai dengan yang direkomendasikan lebih 

besar atau sama dengan 0.90.  

Selain itu, untuk pengujian validitas diketahui bahwa nilai dari standart 

loading estimatenya harus berada ditas 0.50. Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 

IV.9 berikut ini : 

Tabel IV.9 Hasil Pengujian Kelayakan Model Nilai Pelanggan 

Indikator Std Loading 

V1 0.755 

V2  0.841 

V3  0.860 

V4 0.564 
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Berdasarkan tabel IV.9 dapat diketahui bahwa semua indikator memberikan 

nilai loading diatas 0.50 jadi sudah memenuhi convergen validity. 

4.2.1.4 Kunjungan Ulang 

Kunjungan ulang merupakan variabel laten yang diukur dengan empat 

indikator yaitu tetap menggunakan hotel kategori bintang 3 untuk menginap di 

kemudian hari (R1), Hubungan dengan hotel kategori bintang 3 diharapkan 

bertahan lama (R2), Tetap menggunakan hotel kategori bintang 3 (R3) dan tetap 

menggunakan hotel kategori bintang 3 meskipun biaya sedikit meningkat (R4). 

Hasil pengujian disajikan pada gambar Gambar IV.4 berikut ini : 

 

Gambar IV.4 Hasil Pengujian Variabel Kunjungan Ulang 

Hasil analisis pengolahan data pada gambar Gambar 4.3.4 terlihat bahwa 

variabel yang digunakan untuk membentuk sebuah model penelitian telah 

memenuhi kriteria goodness of fit yang telah ditetapkan. Nilai Chi-Square 6.256 

dan Probabilitas 0.044 menunjukkan bahwa model fit. Sedangkan untuk nilai 

CMIN/DF sebesar 3.128 dan nilai RMSEA sebesar 0.103 menunjukkan bahwa 

model fit. Tetapi karena Chi-Square sensitif terhadap jumlah sample, maka dapat 

dilihat dari kriteria fit yang lain yaitu GFI sebesar 0.984, TLI sebesar 0.953 , dan 
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CFI sebesar 0.984. Semuanya menunjukkan nilai fit yaitu sesuai dengan yang 

direkomendasikan lebih besar atau sama dengan 0.90.  

Selain itu, untuk pengujian validitas diketahui bahwa nilai dari standart 

loading estimatenya harus berada ditas 0.50. Hasil uji validitas disajikan pada tabel 

IV .10 berikut ini : 

Tabel IV.10 hasil pengujian kelayakan model variabel kunjungan ulang 

Indikator Std Loading  

R1 0.626  

R2 0.645  

R3 0.915  

R4 0.693  

Berdasarkan tabel Tabel IV.10 dapat diketahui bahwa semua indikator 

memberikan nilai loading diatas 0.50 jadi sudah memenuhi convergen validity. 

4.2.1.5 Word Of Mouth 

Word Of Mouth merupakan variabel laten yang diukur dengan empat 

indikator yaitu hotel kategori bintang 3 sangat direkomendasikan (W1), 

mengatakan hal-hal positif tentang hotel kategori bintang 3 (W2), mendorong orang 

lain menginap di hotel kategori bintang 3 (W3) dan menginap di hotel kategori 

bintang 3 sebagai patokan (W4). Hasil pengujian disajikan pada gambar IV.5 

berikut ini : 
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Gambar IV.5 hasil pengujian variabel word of mouth 

Hasil analisis pengolahan data pada gambar Gambar IV.5 terlihat bahwa 

variabel yang digunakan untuk membentuk sebuah model penelitian telah 

memenuhi kriteria goodness of fit yang telah ditetapkan. Nilai Chi-Square 2.657 

dan Probabilitas 0.265 menunjukkan bahwa model fit. Sedangkan untuk nilai 

CMIN/DF sebesar 1.328 dan nilai RMSEA sebesar 0.041 menunjukkan bahwa 

model fit. Tetapi karena Chi-Square sensitif terhadap jumlah sample, maka dapat 

dilihat dari kriteria fit yang lain yaitu GFI sebesar 0.993, TLI sebesar 0.993 , dan 

CFI sebesar 0.998. Semuanya menunjukkan nilai fit yaitu sesuai dengan yang 

direkomendasikan lebih besar atau sama dengan 0.90.  

Selain itu, untuk pengujian validitas diketahui bahwa nilai dari standart 

loading estimatenya harus berada ditas 0.50. Hasil uji validitas disajikan pada tabel 

IV.11 berikut ini : 

Tabel IV.11 hasil pengujian kelayakan model variabel word of mouth 

Indikator Std Loading 

W1 0.626 

W2 0.645 

W3 0.915 

W4 0.693 

 

Berdasarkan tabel Tabel IV.11 dapat diketahui bahwa semua indikator 

memberikan nilai loading diatas 0.50 jadi sudah memenuhi convergen validity. 
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4.2.2 Uji Realibilitas Data 

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang dapat 

memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada 

obyek yang sama. Nilai reliabilitas minimum dari dimensi pembentuk variabel laten 

yang dapat diterima adalah sebesar adalah 0.60. Untuk mendapatkan nilai tingkat 

reliabilitas dimensi pembentuk variabel laten, digunakan rumus : 

Contstruct Reliability = 
(∑ 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2

(∑ 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2+ 𝛴𝜀2𝑗   
 

Keterangan : 

Standard loading diperoleh dari standardized loading utnuk tiap indicator 

yang didapat dari hasil perhitungan AMOS 20.0 

Σεj adalah measurement error dari tiap indicator. Measurement error dapat 

diperoleh dari 1 – (standard loading)2 Σε2j  

 Untuk menganalisis hasil uji reliabilitas ini dari persamaan di atas 

dituangkan dalam bentuk table untuk menghitung tingkat reliabilitas indikator 

(dimensi) masing-masing variabel. Hasil pengolahan data menujukkan semua 

variable reliable, yang ditampilkan pada Tabel IV.12 berikut ini :  

Tabel IV.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

Variable Std Loading (Std Loading)2 [1-(Std Loading)2] Reliability 

S1 0,885 0,783225 

1,590749 0,854702632 
S2 0,901 0,811801 

S3 0,681 0,463761 

S4 0,592 0,350464 

Q1 0,692 0,478864 

1,610401 0,91269178 

Q2 0,825 0,680625 

Q3 0,854 0,729316 

Q4 0,845 0,714025 

Q5 0,887 0,786769 

V1 0,755 0,570025 1,664998 0,845624798 
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V2 0,841 0,707281 

V3 0,86 0,7396 

V4 0,564 0,318096 

W1 0,626 0,391876 

1,874625 0,815548958 
W2 0,645 0,416025 

W3 0,915 0,837225 

W4 0,693 0,480249 

R1 0,565 0,319225 

1,836017 0,820908155 
R2 0,726 0,527076 

R3 0,909 0,826281 

R4 0,701 0,491401 

 

4.3 Analisis Model Structural 

Analisis selanjutnya adalah analisis model struktural menggunakan model 

penelitian yang dikembangkan pada bab III gambar 3.1. Selanjutnya hasil analisis 

model dilakukan uji kesesuaian goodness of fit dan uji statistik. Hasil analisis model 

struktural ditampilkan pada Gambar IV.6 berikut ini : 

 

Gambar IV.6 Model Struktural 
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Nilai-nilai statistik pada gambar diatas menunjukkan kesempurnaan / baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa model yang di hipotesiskan tidak memiliki potensi 

modifikasi. Nilai statistik kesesuaian model tersebut dapat dilihat pada tabel IV.15 

dibawah ini : 

Tabel IV.13. Penilaian Kesesuaian Model 

No Index Nilai Minimal Hasil Keterangan 

1 Chi-square Diharapkan Kecil  190.348 Baik 

2 Probability ≥ 0.05 0.086 Baik 

3 CMIN/DF ≤ 2,00 1.154 Baik 

4 GFI ≥ 0.90 0.919 Baik 

5 TLI ≥ 0.95 0.986 Baik 

6 CFI ≥ 0,95 0.989 Baik 

7 RMSEA ≤ 0.08 0.028 Baik 

Dari hasil penilaian kesesuaian Goodness Fit Index pada Tabel IV.15 dapat 

disimpulkan bahwa besarnya Chi Square, CMIN /DF, GFI, TLI, CFI, dan RMSEA 

telah memenuhi kriteria yang diharapkan. Selain itu, tingkat probalitas dari model 

tersebut signifikan sebesar 0.086 (p ≥ 0.05) sehingga model yang dianalisis telah 

memenuhi kriteria model yang baik / sesuai. 

4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Setelah semua asumsi dapat dipenuhi, selanjutnya akan dilakukan pengujian 

hipotesis sebagaimana dijelaskan pada bab III. Pengujian hipotesis dilakukan 

berdasarkan nilai Critical Ratio (CR) dari suatu hubungan kausalitas dari hasil 

pengolahan SEM yang ditampilkan pada tabel IV.16 dibawah ini : 

Tabel IV.14 Uji Hipotesis 

Hipotesis 
Koefisien 

Standarized 
S.E. C.R. P Kesimpulan 

H1 : Kepuasan tamu 

hotel berpengaruh positif 

terhadap kunjungan ulang 

0.238 0.054 3.378 *** Terbukti 
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Hipotesis 
Koefisien 

Standarized 
S.E. C.R. P Kesimpulan 

H2 : Kepuasan tamu 

hotel berpengaruh positif 

terhadap word of mouth 

0.179 0.051 2.246 0.025 Terbukti 

H3 : Kualitas layanan 

hotel berpengaruh positif 

terhadap kunjungan ulang 

0.164 0.091 2.269 0.023 Terbukti 

H4 : kualitas layanan 

hotel berpengaruh positif 

terhadap word of mouth 

0.268 0.086 3.300 *** Terbukti 

H5 : Nilai pelanggan 

hotel berpengaruh positif 

terhadap kunjungan ulang 

0.260 0.069 3.613 *** Terbukti 

H6 : Nilai pelanggan 

hotel berpengaruh positif 

terhadap kunjungan ulang 

0.259 0.066 3.189 0.001 Terbukti 

H7 : Word of mouth 

berpengaruh positif 

terhadap kunjungan ulang 

0.341 0.102 3.998 *** Terbukti 

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa semua nilai CR berada di atas 1,96 

atau dengan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian semua 

Hipotesis diterima.  

4.4.1 Pengujian Hipotesis 1 

H1 : Kepuasan tamu hotel berpengaruh positif terhadap kunjungan ulang 

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh kepuasan tamu hotel terhadap 

kunjungan ulang menunjukkan nilai CR sebesar 3.378, nilai koefisien standarized 

0.238, dan standar error sebesar 0.54. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1 

diterima artinya kepuasan memiliki dampak positf terhadap kunjungan ulang, 

sehingga hipotesis H1 terbukti. Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas antara 

kepuasan dengan kunjungan ulang yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.000.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi kepuasan 

akan berpengaruh terhadap kunjungan ulang. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Spreng (1995) menjelaskan menemukan ada pengaruh positif kepuasan 
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konsumen terhadap kunjungan ulang. Yang juga hasil penelitian tersebut diperkuat 

dalam studi Anwar (2011) yang mengemukan bahwa ada pengaruh positif kepuasan 

pelanggan terhadap pembelian ulang dikarenakan pelanggan yang menggunakan 

jasa layanan merasa terpenuhi ekspetasinya dan sesuai dengan presepsi mereka, 

akhirnya ada kecenderungan mereka untuk melakukan pembelian ulang. Selain itu 

Tat (2011) menjelaskan hasil pengaruh positif antara kepuasan pelanggan terhadap 

pembelian ulang dengan variable niat pembelian.  

4.4.2 Pengujian Hipotesis 2 

H2 : Kepuasan tamu hotel berpengaruh positif terhadap word of mouth 

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh kepuasan tamu hotel terhadap 

word of mouth menunjukkan nilai CR sebesar 2.246, nilai koefisien standarized 

0.179, dan standar error sebesar 0.51. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 

diterima artinya kepuasan memiliki dampak positf terhadap word of mouth, 

sehingga hipotesis H2 terbukti. Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas antara 

kepuasan dengan kunjungan ulang yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.025.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi kepuasan 

akan berpengaruh terhadap word of mouth. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mangold (1999) menemukan pengaruh positif 

antara kepuasan konsumen terhadap word of mouth. Dalam penelitian tersebut 

dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan maka efek word of 

mouth yang dihasilkan semakin kuat. Penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Athanassopoulus et al., (2001) yang juga menemukan pengaruh langsung kepuasan 

pelanggan terhadap word of mouth. Mereka menegaskan bahwa kepuasan 

pelanggan untuk kualitas layanan yang dirasakan akan menyebabkan word of 
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mouth. Selain itu juga penelitian ini juga serupa dengan penelian Wong (2012) yang 

menegaskan bahwa kepuasa berpengaruh positif terhadap word of mouth. 

4.4.3 Pengujian Hipotesis 3 

H3 : Kualitas layanan hotel berpengaruh positif terhadap kunjungan ulang 

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh kualitas layanan terhadap 

kunjungan ulang menunjukkan nilai CR sebesar 2.229, nilai koefisien standarized 

0.164, dan standar error sebesar 0.091. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 3 

diterima artinya kualitas layanan memiliki dampak positf terhadap kunjugan ulang, 

sehingga hipotesis H3 terbukti. Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas antara 

kepuasan dengan kunjungan ulang yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.023.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi kualitas 

layanan akan berpengaruh terhadap kunjugan ulang. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Boulding at, al., (1993) dalam dua penelitian mereka menemukan 

pengaruh positif antara kualitas layanan dengan dua komponen yaitu niat pembelian 

kembali dan kesedian untuk merekomendasikan. Penelitian mereka yang kedua 

pada sejumlah mahasiswa menemukan hubungan yang kuat antara kualitas layanan 

dan niat perilaku afektif terhadap universitas, yaitu mengkomunikasikan hal positif 

tentang universitas, berencana untuk menyumbangkan uang setelah kelulusan, dan 

merekomendasikan universitas untuk orang lain. Penelitian lain juga menemukan 

dampak kualitas layanan pada niat perilaku komsumen pada mobil Toyota dimana 

terjadi peningkatan 37% menjadi 45% dengan pengalaman penjualan yang positif, 

dari 37% menjadi 79% dengan pengalaman layanan yang positif dan dari 37% 

menjadi 91% dengan keduanya (McLaughlin 1993). Selain itu penelitian Ahmed 
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et, al., (2010), juga menemukan hubungan positif antara kualitas layanan dan niat 

pembelian ulang pelanggan dimasa depan.  

4.4.4 Pengujian Hipotesis 4 

H4 : kualitas layanan hotel berpengaruh positif terhadap word of mouth 

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh kualitas layanan terhadap 

word of mouth menunjukkan nilai CR sebesar 3.300, nilai koefisien standarized 

0.268, dan standar error sebesar 0.086. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 4 

diterima artinya kualitas layanan memiliki dampak positf terhadap word of mouth, 

sehingga hipotesis H4 terbukti. Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas antara 

kepuasan dengan kunjungan ulang yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.000.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi kualitas 

layanan akan berpengaruh terhadap word of mout. Hasi penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Molinari (2008), yang menemukan bahwa 

kualitas layanan berpengaruh positf terhadap word of mouth. Penelitian tersebut 

juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Harrison-Walker (2001) yang menyatakan 

bahwa kualitas layanan merupakan salah satu variable yang dapat mempengaruhi 

word of mouth. Selain itu dalam penelitian Athanassopoulus et al., (2001) 

menyatakan pada hubungan antara bank dan nasabah, yang menyebutkan bahwa 

kualitas layanan berpengaruh positif terhadap word of mouth nasabah bank mereka. 

 

 

4.4.5 Pengujian Hipotesis 5 

H5 : Nilai pelanggan hotel berpengaruh positif terhadap kunjungan ulang 
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Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh nilai pelanggan terhadap 

kunjungan ulang menunjukkan nilai CR sebesar 3.613, nilai koefisien standarized 

0.260, dan standar error sebesar 0.069. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 5 

diterima artinya nilai pelanggan memiliki dampak positf terhadap kunjugan ulang, 

sehingga hipotesis H5 terbukti. Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas antara 

kepuasan dengan kunjungan ulang yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.000.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi nilai 

pelanggan akan berpengaruh terhadap kunjugan ulang. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Qian (2011) menunjukkan bahwa 

nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap kunjungan ulang. Konsisten juga 

dengan penelitian Olaru (2008) yang menemukan bahwa nilai pelanggan 

mempunyai pengaruh positif terhadap pembelian ulang. Sejalan dengan penelitian 

Patterson (1997) yang juga menemukan pengaruh positif nilai pelanggan terhadap 

pembelian ulang. 

4.4.6 Pengujian Hipotesis 6 

H6 : Nilai pelanggan hotel berpengaruh positif terhadap word of mouth 

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh nilai pelanggan terhadap 

word of mouth menunjukkan nilai CR sebesar 3.189, nilai koefisien standarized 

0.259, dan standar error sebesar 0.066. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 6 

diterima artinya nilai pelanggan memiliki dampak positf terhadap word of mouth, 

sehingga hipotesis H6 terbukti. Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas antara 

kepuasan dengan kunjungan ulang yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.001.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi nilai 

pelanggan akan berpengaruh terhadap kunjugan ulang. Hasil penelitian ini 
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konsisten dengan penelitian Walker (2001) yang menjelaskan bahwa orang-orang 

yang memiliki kecenderungan untuk membeli produk memungkinkan menerima 

komunikasi word of mouth tentang produk yang dibelinya. Konsisten jugan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Olaru (2008) yang menjelaskan bahwa terdapat 

pengaruh positif nilai pelanggan terhadap word of motuh jika nilai tersebut dilihat 

sebagai value for money. Selain itu konsisten juga dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hardline dan Jones (1996) yang melaporkan bahwa nilai pelanggan positif 

berpengaruh terhadap niat untuk merekomendasikan kepada orang lain. 

4.4.7 Pengujian Hipotesis 7 

H7 : Word of mouth berpengaruh positif terhadap kunjungan ulang 

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh word of mouth terhadap 

kunjungan ulang menunjukkan nilai CR sebesar 3.998, nilai koefisien standarized 

0.341, dan standar error sebesar 0.102. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 7 

diterima artinya word of mouth memiliki dampak positf terhadap kunjungan ulang, 

sehingga hipotesis H7 terbukti. Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas antara 

kepuasan dengan kunjungan ulang yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.000.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi nilai 

pelanggan akan berpengaruh terhadap kunjugan ulang. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Molinari (2008) yang menemukan positif Word Of 

Mouth berpengaruh positif terhadap kunjungan ulang pada beberapa bisnis jasa 

yang mereka teliti.  Yang temuan itu diperkuat oleh penelitian serupa yang 

dilakukan Bloomer (1999) yang menyatakan bahwa Word Of Mouth berpengaruh 

positif terhadap pembelian ulang. Selain itu konsisten dengan penalitian yang 



62 

 

 

 

dilakukan Yasvari (2012) yang menyebutkan pengaruh positif word of mouth 

terhadap pembelian ulang pada jasa penerbangan yang mereka teliti.  

4.5 Pembahasan 

Hasil penelitian dari 7 hipotesis menunjukkan semua hipotesis terbukti, 

namun ada 2 hipotesis yang memiliki nilai koefisien standar lebih kecil 

dibandingkan dengan 5 hipotesisi yang lain. Dua hipotesis tersebut yaitu H2 : 

kepusan tamu hotel berpengaruh positif terhadap word of mouth yang memiliki 

nilai koefisien standar 0,179 dan H3 : kualitas layanan hotel berpengaruh positf 

terhadap kunjungan ulang yang memiliki nilai koefisien standar 0,164.  

Nilai koefisien standar menjelaskan besar pengaruh antar variabel. Untuk 

hipotesis 2 mempunyai nilai koefisien standar 0,179, artinya kenaikan nilai 

kepuasan hanya dapat menaikkan nilai word of mouth sebesar 0,179. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepuasan semua responden terpenuhi, namun belum sangat 

kuat dalam mempengaruhi positif word of mouth. Konsumen yang puas adalah 

konsumen acceptance yang mempunyai perceived actual performance sama 

dengan expected performance (Santos dan Boote, 2003). Tetapi tidak semua 

konsumen yang acceptance berpotensi untuk melakukan positif word of mouth, 

hanya konsumen yang delight yang sangat berpotensi untuk melakukan positif word 

of mouth. 

Perilaku WOM juga dapat dipicu oleh insentif yang diberikan oleh service 

provider kepada pelanggan, (Chew & Jochen, 2001). Insentif menurut Winardi 

(1995) adalah suatu stimulans ekstra-organik, yang dikombinasi dengan satu factor 

intra-organik atau lebih, guna menimbulkan aktivitas, dan merupakan stimulans 

ekstra-organik yang ditujukan untuk mengarahkan kelakuan tertentu atau untuk 
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mempertahankan kelakuan tertentu. Lovelock dan Zeithaml sependapat bahwa 

insentif dalam konteks pemasaran, juga pemasaran jasa, termasuk kedalam promosi 

penjualan. Insentif merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai 

motivator dalam mendorong WOM positif dan mengurangi WOM negatif. 

Bila dikaitkan dengan kepuasan konsumen, insentif dianggap sebagai 

katalisator untuk meningkatkan perilaku WOM dari konsumen yang puas dan 

meredam WOM negatif dari konsumen yang tidak puas atas jasa yang mereka 

konsumsi. Menurut Swan & Oliver (1989), ketika konsumen merasa puas, word of 

mouth positif yang diberikan lebih sering dan lebih mungkin untuk memberikan 

rekomendasi pembelian. Namun kepuasan sendiri bukan jaminan bahwa konsumen 

akan melakukan word of mouth, tetapi dengan memberikan insentif akan 

meningkatkan kemungkinan mereka melakukan word of mouth. 

Dalam hipotesisi 3 yang menyatakan bahwa kualitas layanan hotel 

berpengaruh positf terhadap kunjungan ulang, namun hasil nilai koefisien standar 

memiliki nilai yang kecil dibandingkan dengan hasil dari nilai koefisien standar dari 

7 hipotesis yang ada. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya gap kualitas jasa yang 

berpotensi menjadi sumber masalah kualitas jasa.  Zeithaml (1990) memaparkan 

secara rinci lima gap kualitas jasa yang berpotensi menjadi sumber masalah kualitas 

jasa.  

1. Gap antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen (knowledge gap) 

Gap ini berarti bahwa pihak manajemen mempresepsikan ekspetasi pelanggan 

terhadap kualitas jasa secara tidak akurat. Beberapa kemungkinan penyebabnya 

antara lain:  
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 informasi yang didapatkan dari riset pasar dan analisis permintaan 

kurang akurat 

 interpretasi yang kurang akurat atas informasi mengenai ekspetasi 

pelanggan 

 tidak adanya analisis permintaan 

 buruknya atau tiadanya aliran informasi ke atas (upward information) 

dari staf costumer service ke pihak manajemen 

 terlalu banyak jenjang manajerial yang menghambat atau mengubah 

informasi yang disampaikan dari karyawan bagian costumer service ke 

pihak manajemen. 

2. Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi 

kualitas jasa (standar gap) 

Gap ini berarti bahwa spesifikasi kualitas jasa tidak konsisten dengan persepsi 

manajemen terhadap ekspetasi kualitas. Penyebabnya antara lain: 

 Tidak adanya standar kinerja yang jelas 

 Kesalahan perencanaan atau prosedur perencanaan yang tidak memadai 

 Manajemen perencanaan yang buruk 

 Kurangnya penetapan tujuan yang jelas dalam organisasi 

 Kurangnya dukungan dan komitmen manajemen puncak terhdap 

perencanaan kualitas jasa 

 Kekurangan sumber daya 

 Situasi permintaan berlebihan 
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3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa (delivery ga) 

Gap ini berarti bahwa spesifikasi kualitas tidak terpenuhi oleh kinerja dalam 

proses produksi dan penyampaian jasa. Sejumlah penyebabnya antara lain: 

 Spesifikasi kualitas terlalu rumit  atau terlalu kaku 

 Para karyawan tidak menyepakati spesikasi tersebut karena tidak 

memenuhinya 

 Spesifikasi tidak sejalan dengan budaya perusahaan yang ada 

 Manajemen operasi jasa yang buruk 

 Kurang memadainya aktivitas internal marketing 

 Teknologi dan sistem  yang ada tidak memfasilitasi kinerja sesuai 

dengan spesifikasi 

 Kurang terlatihnya karyawan 

 Beban kerja terlampau berlebihan dan standar kinerja tidak dapat 

dipenuhi karyawan juga bisa menyebabkan terjadinya gap ini. 

4. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal ( communication gap ) 

Gap ini berarti bahwa janji-janji yang disampaikan  melalui aktivitas 

komunikasi pemasaran tidak konsisten dengan jasa yang disampaikan kepada 

para pelanggan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: 

 Perencanaan komunikasi pemasaran tidak terintegrasi dengan operasi 

jasa 

 Kurangnya koordinasi antara aktivitas pemasaran eksternal dan operasi 

jasa 

 Organisasi gagal memenuhi spesifikasi yang ditetapkannya, sementara 

kampanye komunikasi pemasaran sesuai dengan spesifikasi tersebut 
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 Dan kecenderungan untuk melakukan “over-promise, under-deliver” 

Jika penyedia jasa memberikan janji berlebihan, maka resikonya adalah 

harapan pelanggan bisa membumbung tinggi dan sulit dipenuhi. 

5. Gap antara jasa yang diprespsikan dan jasa yang diharapkan ( service gap ) 

Gap ini berarti bahwa jasa yang dipresepsikan tidak konsisten dengan jasa yang 

diharapkan. Gap ini menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif, seperti 

kualitas buruk dan masalah kualitas; komunikasi word of mouth yang negatif: 

dampak negatif terhadap citra perusahaan; dan kehilangan pelanggan. Gap ini 

terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja perusahaan berdasarkan kriteria 

yang berbeda, atau bisa juga mereka keliru menginterpretasikan kualitas jasa 

bersangkutan.


