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Hotel Muria Semarang merupakan perusahaan bidang jasa, sebagai usaha 
yang bergerak dalam bidang jasa Hotel Muria berusaha meningkatkan kepuasan 
konsumen, karena itu adalah tujuan utama perusahaan. Faktor yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen adalah product, price, place, promotion, 
peopel, customer service dan ditambah fasilitas. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh fasilitas, pelayanan, harga dan lokasi terhadap 
kepuasan konsumen di Hotel Muria Semarang, baik secara parsial maupun 
simultan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen yang telah 
menggunakan jasa Hotel Muria Semarang. Tehnik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah interasi, dan berhenti pada interasi ketiga maka jumlah sampel 
115, tehnik yang digunakan adalah teknik sampling aksidental (accidental 
sampling) Dengan variabel independent yaitu fasilitas (X1), pelayanan (X2), Harga 
(X3), dan Lokasi (X3) dan variabel dependent yaitu  kepuasan konsumen (Y). 
Metode analisis data yang digunakan adalah deskripsi presentase dan analisis 
regresi linier berganda. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh secara simultan 
antara variabel fasiitas, pelayanan, harga dan lokasi terhadap kepuasan konsumen 
sebesar 68,9 %, sedangkan secara parsial terdapat pengaruh antara variabel 
fasilitas terhadap kepuasan konsumen sebesar 17,39%, terdapat pengaruh antar 
variabel pelayanan terahadap kepuasan konsumen sebesar 24,70%, variabel harga 
mempunyai pengaruh trhadap kepuasan konsumen sebesar 6,60%, sedangkan 
pengaruh antara variabel lokasi terhadap kepuasan konsumen sebesar 10,89%. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan konsumen di Hotel Muria Semarang terdiri dari fasilitas, pelayanan, 
lokasi dan harga. Faktor yang paling dominan mempengaruhi kepuasan jonsumen 
adalah fasilitas, pelayanan dan lokasi. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti 
adalah (1) disarankan manajemen Hotel selalu melengkapi fasilitas moderen, (2) 
disarankan pihak manajemen Hotel untuk meningkatkan pelayanan, (3) 
disarankan untuk pihak manajemen Hotel menentukan kebijakan harga yang tepat  
dan selalu memperhatikan tarif harga dari Hotel lain yang merupakan Hotel 
pesaing 
 


