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ABSTRAK 
 
Prasetyo,Dwi.2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 
Pengunjung Pada  Obyek Wisata Taman Rekreasi Pantai Karting Rembang. 
Jurusan Manajemen. Facultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 72 hal. 
 
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan, Obyek Wisata 
 Obyek wisata merupakan produk jasa yang ditawarkan oleh suatu 
perusahaan jasa dengan harapan agar konsumen datang untuk berkunjung dan 
menikmati obyek wisata yang ditawarkan. Untuk dapat menarik minat 
pengunjung, pengelola harus dapat memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk 
menciptakan suatu kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan mempunyai lima 
dimensi yang meliputi bukti langsung (tangibles), kehandalan (reliability), 
ketanggapan (reponsiveness), jaminan (assurance) dan empati (emphaty). 
 Populasi penelitian ini adalah pengunjung obyek wisata Taman Rekreasi 
Pantai Kartini Rembang, dengan sampel sebanyak 400 responden dan teknik 
pengambilannya dengan accidental sampling.. Metode pengumpulan data dengan 
angket (kuesioner) yang dibagikan kepada pengunjung Taman Rekreasi Pantai 
Kartini Rembang disamping metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
yaitu analisis regresi berganda. 
 Hasil penelitian dengan analisis deskriptif persentase menunjukkan 
kualitas pelayanan yang meliputi bukti langsung (tangibles), kehandalan 
(reliability), ketanggapan (reponsiveness), jaminan (assurance) dan empati 
(emphaty) termasuk dalam kategori baik. Hasil analsis regresi berganda diperoleh 
Y = 11,55 + 0,257X1 + 0,239X2 + 0,445X3 +0,241X4 + 0,235X5. Hasil pengujian 
secara simultan diperoleh Fhitung sebesar 22,469 dengan p value 0,000 < 0,05. 
Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh pengaruh terhadap kepuasan pengunjung 
obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang untuk variabel bukti 
langsung (responsiveness) 2,5%, variabel  kehandalan (reliability) 1,25%, variabel 
ketanggapan (reponsiveness) 7,13%, variabel jaminan (assurance)1,3%, variabel 
empati (emphaty) 1,14%. Hasil koefisien determinasi yang sudah disesuaikan 
(Adjusted R Square) sebesar 0,212, artinya 21,2% kepuasan pengunjung 
dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang meliputi bukti langsung (tangibles), 
kehandalan (reliability), ketanggapan (reponsiveness), jaminan (assurance) dan 
empati (emphaty) serta sisanya 78,8% dipengaruhi variabel lain diluar variabel 
yang diteliti. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan bukti 
langsung (tangibles), kehandalan (reliability), ketanggapan (reponsiveness), 
jaminan (assurance) dan empati (emphaty) parsial maupun simultan. Saran yang 
penulis sampaikan, pihak pengelola sebaiknya melakukan penambahan fasilitas 
sarana permainan, penambahan tenaga kerja guna mengatur parkir dan perawatan 
taman. Meningkatkan keselamatan pengunjung dengan memberikan imbauan dan 
informasi yang jelas dan lebih mengefektifkan komunikasi dengan pengunjung 
agar merasa nyaman dengan menempatkan pekerja disemua faslitas taman wisata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kegiatan ekonomi senantiasa memberikan pengaruh terhadap 

aspek pemasaran. Manajemen perusahaan dituntut untuk mempunyai konsep 

pemasaran yang tepat agar senantiasa mampu mengatasi persaingan dalam dunia 

bisnis. Pada umumnya, setiap perusahaan menganut sistem pemasaran yang 

berorientasi kepada konsumen yaitu sistem pemasaran yang senantiasa berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.  Dalam perkembangannya, 

sektor pariwisata turut berperan penting dalam mendukung pertumbuhan 

perekonomian nasional karena dengan keberadaannya dapat memberikan 

sumbangan pemasukan bagi devisa negara, memperluas lapangan kerja, serta 

memperkenalkan kebudayaan nasional sehingga patut untuk dikembangkan.  

Obyek wisata merupakan produk jasa yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan jasa dengan harapan agar konsumen datang untuk berkunjung  dan 

menikmati obyek wisata yang ditawarkan. Untuk dapat menarik kepuasan 

konsumen, pengelola harus dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik 

untuk menciptakan suatu kepuasan konsumen. Menurut Gasperz (1997:57) 

penerapan manajemen kualitas dalam industri jasa menjadi kebutuhan pokok 

apabila ingin berkompetisi dipasar domestik dan pasar global. 

Secara umum industri jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

manufaktur, karena pada industri jasa produk yang dihasilkan tidak berwujud 
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secara fisik. Karakteristik yang berbeda pada industri jasa seringkali 

menyebabkan pelanggan sulit untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas 

sehingga ukuran kualitas sering mengacu pada persepsi pelanggan. Kualitas 

layanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan kepuasaan 

pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas layanan (Kotler, 2000:86).  

Tidak jarang persepsi pelanggan terbentuk berdasarkan servicescape, yaitu bukti-

bukti fisik yang seolah-olah membungkus layanan yang bersangkutan dan 

mencerminkan suatu citra eksternal dari apa yang ada di dalamnya pada 

pelanggan (Wicaksono, 2005:2). Kualitas layanan terbaik merupakan suatu profit 

strategy untuk memikat lebih banyak konsumen baru, mempertahankan konsumen 

yang ada, menghindari kaburnya konsumen dan menciptakan keunggulan khusus 

yang tidak hanya bersaing dari segi harga. Apabila pelayanan  yang diterima atau 

dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan 

baik dan memuaskan. Menurut Schiffman dalam Wicaksono (2005:2), pelanggan 

melakukan keputusan berdasarkan persepsi yang dimiliki ketimbang kenyataan. 

Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik tidak berdasarkan persepsi 

perusahaan, melainkan berdasarkan persepsi pelanggan (Tjiptono, 2002:61). 

Menurut Schiffman dalam  Wicaksono (2005:3), evaluasi pelanggan 

terhadap jasa/layanan merupakan perbandingan antara harapan pelanggan dengan 

tafsiran atau persepsi mengenai jasa yang senyatanya diterima. Perbandingan 

antara  keduanya akan menimbulkan rasa puas atau tidak puas sehingga persepsi 

memiliki kaitan erat dengan tingkat kepuasan. Menurut Zeithamal dan Bitner 

(1996) dalam Lupiyoadi (2006: 192), faktor utama penentu kepuasan pelanggan 



3 

 

adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. Senada dengan pendapat Swasta 

(2000:51) bahwa salah satu faktor yang penting yang dapat membuat konsumen 

puas adalah kualitas jasa. Dalam jangka panjang kaitan seperti ini memungkinkan 

perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan 

mereka.  Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang 

menyenangkan. Pada gilirannya kepuasan dapat menciptakan kesetiaan atau 

loyalitas pelanggan kepada pelanggan yang memberikan kualitas memuaskan 

(Tjiptono. 2002:54). Kepuasan pelanggan sebelumnya akan dipengaruhi oleh 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa. Kepuasan akan timbul 

setelah seseorang telah mengalami pengalaman dengan kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh penyedia jasa tersebut (Bloemer et al, 1998) dalam Suharsono 

(2007). Preferensi rekomendasi muncul karena pelanggan memiliki pengalaman 

dalam menggunakan suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada kepuasan atau 

ketidakpuasan (Wicaksono, 2005:7).  

Obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini merupakan obyek wisata alam 

yang berada di Kabupaten Rembang. Obyek wisata tersebut didirikan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk memberikan hiburan kepada 

masyarakat yang juga tidak terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan guna meningkatkan pendapatan daerah.  Dalam 

menjalankan usahanya pengelola obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini 

tidak hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya, 

tetapi juga harus berusaha untuk memahami kebutuhan konsumen seperti 
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kebutuhan akan harga yang terjangkau, kebutuhan akan fasilitas penunjang yang 

memadai serta pelayanan yang terbaik. Keberhasilan dalam memberikan layanan 

yang bermutu kepada para pengunjung sangat ditentukan oleh pendekatan yang 

digunakan. Konsekuensi atas pendekatan kualitas pelayanan suatu jasa memiliki 

esensi penting untuk mempertahankan diri dan mencapai kesuksesan dalam 

menghadapi persaingan. Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang banyak 

dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model SERVQUAL (Service 

Quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Dalam salah 

satu studi mengenai SERVQUAL oleh Parasuraman (1988) dalam Rangkuti (2006) 

terdapat lima dimensi Servqual yaitu bukti fisik (tangibles), kehandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati 

(empathy).   Hal – hal tersebut merupakan faktor penunjang agar perusahaan dapat 

mempertahankan kepuasan pengunjung serta untuk pencapaian tujuan jangka 

panjang perusahaan. 

Di Kabupaten Rembang terdapat sekitar sembilan tempat wisata yang 

semunya dikelola oleh pihak pemda sendiri. Kesembilan tempat wisata tersebut 

meliputi Museum RA. Kartini, Makan Ra. Kartini, Masjid Agung, TRP Kartini, 

Pantai Binangun, Bumi Perkemahan Karangsari Park, Hutan Wisata Sumber 

Semen, Wana Wisata Kartini Mantingan dan Pantai Pasir Putih Tasikharjo. 

Alasan diambilnya TRP Kartini sebagai tempat penelitian karena merupakan 

tempat wisata utama di Kab. Rembang yang  jumlah pengunjungnya paling 

banyak dan berada dijalur pantura Semarang-Surabaya sehingga perlu untuk 
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ditingkatkan potensinya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Berikut 

data pendapatan TRP Kartini tahun 2007. 

 

Tabel 1.1 Data Pendapatan TRP Kartini Rembang Tahun 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Rembang2007 

 

 Dari tabel diatas diketahui pendapatan total TRP Kartini 2007 sebesar Rp. 

458.023.108,-. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, TRP Kartini masih 

perlu ditingkatkan potensinya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar 

lagi. Berdasarkan data pengunjung pada 2007, TRP Kartini mengalami tingkat 

pengurunan pengunjung sejak tahun 2003, untuk dapat mengatasi hal tersebut 

pengelola telah melakukan renovasi tahun 2005, akan tetapi hal tersebut belum 

mampu mengatasi penurunan pengunjung. Dari hal tersebut maka perlu dicari 

Bulan Jumlah Pendapatan 

Januari Rp. 22.793.000,- 

Februari Rp. 11.634.800,- 

Maret Rp. 13.800.300,- 

April  Rp. 44.467.100,- 

Mei  Rp. 20.456.100,- 

Juni  Rp. 31.810.408,- 

Juli  Rp. 32.291.200,- 

Agustus Rp. 17.011.900,- 

September Rp. 11.351.300,- 

Oktober Rp.216.280.800,- 

November Rp.  17.112.300,- 

Desember Rp.  19.013.900,- 

Total Rp.458.023.108,- 
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faktor lain untuk dapat mengatasi penurunan pengunjung seperti kualitas 

pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pengunjung. Tingkat  kualitas pelayanan 

tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang perusahaan melainkan harus dilihat 

dari sudut pandang penilaian konsumen (Rangkuti, 2006:18). Dengan peningkatan 

kualitas pelayanan yang dilakukan pihak pengelola, akan lebih mampu 

meningkatkan kepuasan pengunjung. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak 

tingkat kunjungan wisatawan  yang beberapa tahun terakhir ini mengalami 

penurunan. 

Tabel 1.2 Data Jumlah Pengunjung Objek Wisata Taman Rekreasi 

Pantai Kartini Rembang 2003-2007 

Tahun Jumlah Pengunjung 

2003 369817 Orang 
 

2004 339548 Orang 

2005 294318 Orang 

2006 287451 Orang 

2007 225024 Orang 
 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Rembang2007 

 

Dengan melihat tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat kunjungan 

wisatawan yang cenderung menurun. Jumlah pada tahun 2003 sebesar 24,39 %, 

ditahun 2004 turun menjadi 22, 40%. Pada tahun 2005 masih mengalami 

penurunan menjadi 19,41%. Penurunan pengunjung ini masih terjadi pada tahun 

2006 dan 2007, masing-masing terjadi 18,96% dan 14,84%. Rata-rata TRP Kartini 

mengalami penurunan pengunjung sebesar 2,39% per tahunnya. Berdasarkan hal 
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tersebut maka pengelola harus lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan cara mengetahui pelayanan seperti apa yang diinginkan 

konsumen. Semua itu dilakukan agar mendapatkan kepuasan konsumen, apabila 

pelayanan yang diterima oleh konsumen lebih baik atau sama dengan apa yang 

konsumen bayangkan, maka konsumen cenderung akan mencoba kembali (Yoety, 

2000:45). Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan terciptanya 

kepuasan pengunjung yang tinggi, yaitu meningkatkan loyalitas pengunjung, 

mencegah perputaran pengunjung dan mengurangi biaya operasi yang diakibatkan 

oleh meningkatkannya jumlah pengunjung (Lupiyoadi, 2006:192). Semakin tinggi 

pelanggan semakin tinggi pula laba yang diperoleh (Lupiyoadi, 2006:194). 

Evaluasi mengenai kepuasan atau ketidakpuasan terhadap pelayanan yang 

sudah diberikan TRP Kartini sangat penting. Tingkat  kualitas pelayanan tidak 

dapat dinilai berdasarkan sudut pandang perusahaan melainkan harus dilihat dari 

sudut pandang penilaian konsumen (Rangkuti, 2006:18). Untuk itu pihak 

pengelola perlu untuk selalu mendapatkan informasi yang berasal dari konsumen 

sebagai masukan bagi penyempurnaan pelayanan wisata. Berdasarkan kenyataan 

diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul  

“PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

PENGUNJUNG PADA OBYEK WISATA TAMAN REKREASI PANTAI 

KARTINI REMBANG”. 

 

1.2 Perumusan  Masalah 

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah : 
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1. Adakah pengaruh aspek bukti langsung (tangibles) terhadap kepuasan 

pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang ? 

2. Adakah pengaruh aspek kehandalan (reliability)  terhadap kepuasan 

pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang ? 

3. Adakah pengaruh aspek ketanggapan (responsiveness) terhadap kepuasan 

pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang ? 

4. Adakah pengaruh aspek jaminan (assurance) terhadap kepuasan pengunjung 

pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang ? 

5. Adakah pengaruh aspek empati (emphaty) terhadap kepuasan pengunjung 

pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang ? 

6. Adakah pengaruh aspek bukti langsung (tangibles),, kehandalan (reliability), 

ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (emphaty) 

terhadap kepuasan pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai 

Kartini Rembang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh aspek bukti langsung (tangibles) terhadap kepuasan 

pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang ? 

2. Mengetahui pengaruh aspek kehandalan (reliability ) terhadap kepuasan 

pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang ? 
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3. Mengetahui pengaruh aspek ketanggapan (responsiveness) terhadap 

kepuasan pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini 

Rembang ? 

4. Mengetahui pengaruh aspek jaminan (assurance) terhadap kepuasan 

pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang ? 

5. Mengetahui pengaruh aspek empati (emphaty) terhadap kepuasan 

pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang ? 

6. Mengetahui pengaruh aspek bukti langsung (tangibles), kehandalan 

(reliability), ketanggapan (responsivenes), jaminan (assurance) dan empati 

(emphaty) terhadap kepuasan pengunjung pada obyek wisata Taman 

Rekreasi Pantai Kartini Rembang ? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, manfat yang 

diharapkan adalah: 

1 Bersifat Teoritis 

a. Bagi pembaca, untuk menambah pengetahuan tentang pemasaran jasa dan 

masalah yang dihadapinya, terutama tentang kualitas pelayanan dan 

kepuasan pengunjung. 

b. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan dan dipakai sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut. 

c. Bagi penulis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk sarana 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu yang berkaiatan 
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dengan pemasaran jasa, kualitas pelayanan dan hubungannya dengan 

kepuasan pengunjung. 

2 Bersifat Praktis 

Bagi pengelola, penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengembangan jasa terutama dalam hal kualitas pelayanan jasa 

sehingga kepuasan pengunjung dapat terwujud. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1    Kualitas Pelayanan 

2.1.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan. Menurut Wyckof (dalam Lovelock, 1988), kualitas jasa 

adalah tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan 

(Tjiptono, 2002:59).  

Kualitas layanan dibangun atas adanya perbandingan dua factor utama yaitu 

persepsi pengunjung atas layanan yang nyata mereka terima (perceived service) 

dengan layanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan (expected 

service). Jika kenyataan lebih dari dari yang diharapkan, maka layanan dapat 

dikatakan bermutu sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapakan, maka 

dikatakan tidak bermutu. Dan apabila kenyataan sama dengan harapan, maka 

layanan disebut memuaskan. Service quality dapat didefinisikan sebagai seberapa 

jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang 

mereka terima atau peroleh (Lupiyoadi, 2001: 148). 

Kualitas merupakan suatu tingkat kesempurnaan  yang diharapkan dan 

pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan, 

(Wyckof dalam Tjiptono, 2002 : 52). Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis 
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yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi dan melebihi harapan (Tjiptono, 2002 : 51). 

Kualitas dianggap sebagai ukuran relative kebaikan suatu produk  atau jasa 

yang terdiri dari kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain 

merupakan fungsi spesifikasi produk sedangkan kualitas kesesuaian merupakan 

suatu ukuran seberapa juah suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi 

yang telah ditetapkan (Tjiptono, 2002 : 51). Kualitas ditentukan oleh pelanggan, 

pelanggan menginginkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan  dan 

harapannya pada suatu tingkat harga tertentu yang menunjukkan nilai produk 

tersebut. 

Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari 

suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang telah ditentuka atau bersifat laten ( Lupiyoadi, 2001 : 144). 

Menurut Garfin dalam (Tjiptono, 2002 : 52) ada lima macam prespektif kualitas 

berkembang. Prespektif tersebut yang bisa menjelaskan mengapa kualitas bisa 

diartikan secara  beragam oleh orang yang berbeda dalam situasi yang berlainan. 

Prespektif kualitas tesebut meliputi : 

1 Transcendetal Approach 

 Dalam pendekatan ini, kualitas dipandang sebagai innate excellence, dimana 

kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit untuk didefinisikan dan 

dioperasionalisasikan. 
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2 Product-Based Approach 

 Pendekatan ini dianggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau atribit 

yang  dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. 

3 User-Based Approach 

 Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan 

preferensi seseorang, misalnya perceived quality merupakan produk yang 

berkualitas paling tinggi. 

4 Manufacturing-Bared Approach 

 Prespektif ini mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian atau sama dengan 

persyaratan  (conformence requiremens) pendekatan ini berfokus pada 

penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang sering kali 

didorong tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya, jadi yang 

menentukan kualitas adalah standar-standar yang telah ditentukan 

perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya.  

5 Value-Based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Kualitas dalam 

prespektif ini bersifat relative, sehingga produk yang memiliki kualitas  

paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang 

paling bernilai adalah barang atau jasa yang paling tepat dibeli. 

 Beberapa definisi kualitas (Tjiptono, 1997:89) : 

1 Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan 

2 Kecocokan untuk pemakaian 
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3 Perbaikan/penyempurnaan berkelanjutan 

4 Bebas dari kerusakan/cacat 

5 Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat 

6 Melakukan segala sesuatu  secara benar semenjak awal 

7 Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan 

Kualitas (mutu) menurut Kotler (2000:67) adalah keseluruhan ciri serta sifat 

suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Kualitas adalah 

keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa dalam tujuannya untuk 

memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pelanggan yang dimaksud disini 

bukan pelanggan atau konsumen yang hanya datang sekali untuk mencoba dan 

tidak pernah kembali lagi, melainkan mereka yang datang berulang-ulang untuk 

membeli dan membeli dalam hal ini berkunjung. Meskipun demikian, pengunjung 

yang pertama kali datang harus dilayani sebaiknya-baiknya, karena kepuasan yang 

pertama inilah yang akan membuat pengunjung datang dan datang lagi. Suatu 

produk atau jasa dikatakan berkualitas mempunyai nilai subjektifitas yang tinggi 

antara satu konsumen dengan konsumen lain. Hal inilah yang sering didengar 

sebagai dimensi kualitas yang berbeda satu dari yang lain. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas produk atau jasa itu akan 

dapat diwujudkan bila orientasi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi 

tersebut berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction).  Ada 

beberapa dimensi yang digunakan dalam mengukur kualitas jasa. Menurut 
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(Parasuraman, 1985) dalam Tjiptono (2002:69) dimensi  kualitas pada industri 

jasa antara lain sebagai berikut : 

1 Communication, yaitu komunikasi atau hubungan antara penerima jasa 

dengan pemberi jasa. 

2 Credibility, yaitu kepercayaan pihak penerima jasa yang ditawarkan. 

3 Knowing the customer, yaitu pengertian dari pihak pemberi jasa pada 

penerima jasa atau pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan dan 

harapan pemakai jasa. 

4 Tangibles, yaitu bahwa dalam memberi pelayanan kepada pelanggan harus 

diukur atau dibuat standarnya. 

5 Reliability, yaitu konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi 

jasa dalam memenuhi janji para penerima jasa. 

6 Responsiveness, yaitu tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan 

harapan penerima jasa. 

7 Competence, yaitu kemampuan atau ketrampilan pemberi jasa yang 

dibutuhkan setiap orang dalam perusahaan untuk memberikan jasanya 

kepada penerima jasa. 

8 Acces, yaitu kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh pihak atau 

pelanggan atau penerima jasa. 

9 Courtesy, yaitu kesopanan, respek, perhatian dan kesamaan dalam hubungan 

personel. 

10 Security, yaitu aman dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. 
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Meningkatkan kualitas jasa yang ditawarkan  tidak semudah usaha 

meningkatkan kualitas produk, karena karakteristiknya yang unik. Peningkatan 

kualitas jasa juga akan berdampak pada organisasi secara menyeluruh. 

2.1.2 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Philip Kotler (2000 : 440) dalam Buchari Alma (2007:284)  

terdapat lima determinan kualitas jasa disingkat dengan TERRA yaitu : 

a. Tangible (berwujud), yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan dan 

berbagai materi komunikasi yang baik, menarik dan terawat lancar. 

b. Emphaty yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli 

memberikan perhatian secara probadi kepada pelanggan. 

c. Responsiveness (cepat tanggap) yaitu kemauan dari karyawan dan 

pengusaha untuk membantu prelanggan dan memberikan jasa dengan cepat 

serta mendengar dan mengatasi keluhan dari konsumen.  

d. Reliability (keandalan) yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai 

dengan yang dijanjikan, terpercaya dan akurat dan konsisten. 

e. Assurance (kepastian) yaitu berupa kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah 

dikemukakan kepada konsumen. 

Parasuraman dalam studi mengenai SERVQUAL (1988) dalam Fandy 

Tjiptono (2002:70) berhasil mengidentifikasikan lima kelompok karakteristik 

yang digunakan pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa yaitu : 

a. Bukti Langsung (Tangibles), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan 

pegawai dan sarana komunikasi. 
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b. Kehandalan (Reliability), yaitu kemampuasn memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

c. Ketanggapan (Responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

d. Jaminan dan kepastian (assurance), yaitu mencakup pengetahuan, 

kemampuan dan kesopanandan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, 

bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

e. Emphati (Emphaty), yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. Dalam  penelitian ini menggunakan toeri dimensi kualitas 

pelayanan dari Parasuraman. 

2.1.3 Kesenjangan Kualitas Pelayanan 

Dimensi-dimensi kualitas jasa yang telah disebutkan harus dapat diramu 

dengan baik karena apabila tidak, hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan 

antara perusahan dengan pelanggan.Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry 

(dalam Rambat Lupiyoadi, 2006: 184-186) dalam penelitiannya mengenai 

customer-perceived quality pada industri jasa, mengidentifikasi lima kesenjangan 

(gap) yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa, yaitu : 

a. Kesenjangan persepsi manajemen 

Yaitu adanya perbedaan antara penilaian pelayanan menurut pengguna 

jasa dan persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa. Kesenjangan 

ini terjadi karena kurangnya orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan 
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yang tidak memadai atas temuan penelitian, kuranngnya interaksi antara 

pihak manajemen dengan pelanggan, komunikasi dari bawah keatas kurang 

memadai, serta terlalu banyaknya tingkatan manajemen. 

b. Kesenjangan spesifikasi kualitas 

Yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen mengenai harapan 

pengguna jasa dan spesifikasi kualitas jasa. Kesenjangan terjadi antara lain 

karena tidak memadainya komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, 

persepsi mengenai ketidaklayakan, tidak memadainya standarisasi tugas, dan 

tidak adanya penyusunan tujuan. 

c. Kesenjangan penyampaian jasa 

Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor-faktor : (1) ambiguitas peran 

yaitu sejauh mana karyawan dapat melakukan tugas sesuai dengan harapan 

manajer tetapi memuaskan pelanggan, (2) konflik peran yaitu sejauh mana  

pegawai meyakini bahwa mereka tidak memuaskan semua pihak, (3) 

kesesuaian pegawai dengan tugas yang harus dikerjakannya, (4) kesesuaian 

teknologi yang digunakan pegawai, (5) sistem pengendalian dari atasan, 

yaitu tidak memadainya sistem penilaian dan sistem imabalan, (6) perceived 

control yaitu sejauh mana pegawai merasakan kebebasan atau fleksibilitas 

untuk menentukan cara pelayanan, (7) team work yaitu sejauh mana pegawai 

dan manajemen merumuskan tujuan bersama di dalam memuaskan 

pelanggan secara bersama-sama dan terpadu. 
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d. Kesenjangan komunikasi pemasaran 

Kesenjangan ini terjadi karena (1) tidak memadainya komunikasi 

horizontal, (2) adanya kecenderungan untuk memberikan janji yang 

berlebihan. Yang dihadapi perusahaan adalah apabila janji yang diberikan 

tidak dapat dipenuhi.  

e. Kesenjangan dalam pelayanan yang dirasakan 

Yaitu perbedaan persepsi antara  jasa yang dirasakan dan yang 

diharapkan oleh pelanggan. Jika keduanya terbukti sama, maka perusahaan  

akan memperoleh citra dan dampak positif. Namun bila yang diterima lebih 

rendah dari yang diharapkan, maka  kesenjangan ini akan menimbulkan 

permasalahan bagi perusahaan.   

 Untuk lebih jelasnya kesenjangan (gap) tersebut dapat dilihat pada  

gambar berikut ini : 
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2.1.4 Pengukuran Kualitas Pelayanan 

Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli tentang penilaian kualitas 

suatu jasa, tetapi pendapat yang sering digunakan adalah pendapat Parasuraman, 

Zeithamal dan Berry yaitu dengan mengukur lima dimensi kualitas pelayanan, 

yaitu bukti langsung (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (emphaty). 

Jasa yang diharapkan 

Jasa yang diterima 

Penyampaian jasa 

Komunikasi 
eksternal dengan 

konsumen 

Perubahan dari persepsi 
menjadi spesifikasi kualitas 

jasa 

Persepsi manajemen 
tentang harapan 

konsumen

Gambar 2.1. Analisis Lima Kesenjangan 

Sumber : Rambat Lupiyoadi, 2006 

Komunikasi dari 
Mulut ke mulut 

Kebutuhan pribadi Pengalaman masa 
lalu 
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Mengukur kualitas pelayanan berarti mengevaluasi atau membandingkan 

kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan. Untuk model 

pengukuran, Parasuraman dan kawan-kawan telah membuat skala multi item yang 

diberi nama SERVQUAL. Salah satu aplikasi yang digunakan dari skala 

pengukuran SERVQUAL ini adalah dengan menentukan nilai kepentingan nilai 

relatif lima dimensi yang mempengaruhi perpsepsi pelanggan. Pendekatan ini 

dilakukan dengan melakukan regresi nilai persepsi kualitas pelayanan dengan 

masing-masing dimensi SERVQUAL (Lupiyoadi, 2006:183). 

 

2.2 Konsep Kepuasan Pengunjung 

2.2.1 Pengertian Kepuasan 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(atau hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya (Kotler, 2000:52).  

Menurut Wilkie dalam Tjiptono (1997:24) kepuasan adalah merupakan suatu 

tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk 

atau jasa.  Sedangkan menurut Engel, et.al dalam Tjiptono (1997:24) menyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang 

dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan  timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan. 

Dari beberapa definisi kepuasan tersebut menunjukkan bahwa seorang 

pelanggan mungkin mengalami berbagai tingkat kepuasan yaitu bilamana kinerja 

produk tidak sesuai dengan harapannya setelah dikonsumsi maka konsumen 

tersebut merasa tidak puas dan akan merasa kecewa, namun sebaliknya bila 
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kinerja produk sesuai dengan harapannya maka pelanggan akan merasa amat puas 

sehingga diwaktu mendatang akan bergairah untuk mengkonsumsi produk itu 

kembali.  Secara konseptual kepuasan pelanggan dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Tjiptono (2003: 102) adanya kepuasan pelanggan dapat 

memberikan manfaat, diantaranya adalah : 

1. Hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis. 

2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. 

3. Dapat mendorong kepuasan sehingga terciptanya loyalitas pelanggan. 

4. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word-of-mouth) yang 

menguntungkan bagi perusahaan.  

Nilai produk 
bagi Pelanggan 

Produk 

Tingkat kepuasan pelanggan 

Harapan pelanggan 
terhadap produk 

Gambar 2.2. Konsep Kepuasan Pelanggan 

Sumber : Fredy Rangkuti, 2006 :24, Measuring Customer Satisfaction 

Tujuan 
perusahaan 

Kebutuhan dan 
keinginan pelanggan 
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5. Reputasi perusahaan menjadi baik dimata pelanggan. 

6. Laba yang diperoleh dapat meningkat. 

Kepuasan pelanggan tidak akan terbentuk apabila harapan pelanggan tidak 

terpenuhi.  Harapan pelanggan akan mewarnai setiap tindakan keputusan 

berkunjung.  Harapan pelanggan akan menjadi dasar keputusannya ketika 

dihadapkan pada berbagai alternatif produk jasa yang ditawarkan.  Harapan itu 

sendiri merupakan manifestasi dari pengalaman masa lalu konsumen, pendapat 

teman, informasi dari saudara, informasi dari pemasar dan lain-lain.  Oleh karena 

itu pengelola perlu untuk lebih memposisikan kepuasan pengunjung sebagai fokus 

utama dengan implementasi tindakan yang memiliki akses pada terciptanya alat 

pemuas dengan prestasi yang sesuai. 

Suatu perusahaan kadang-kadang mengalami kegagalan dalam memenuhi 

kepuasan pelanggan.  Alma (2007:286) mengemukakan beberapa penyebab utama 

tidak terpenuhinya harapan pelanggan, yaitu : 

1. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan. 

2. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan. 

3. Perilaku personil kurang memuaskan. 

4.  Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang. 

5. Cost terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu terbuang dan 

harga tidak sesuai. 

6. Promosi / iklan terlalu muluk-muluk, tidak sesuai dengan kenyataan. 
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2.2.2 Konsep Inti Objek Pengukuran Kepuasan Konsumen  

Menurut Tjiptono (2006:366) ada enam konsep inti mengenai objek 

pengukuran kepuasan konsumen, yaitu : 

1) Kepuasan konsumen keseluruhan (Overall Customer Satisfaction) 

Cara untuk mengukur kepuasan konsumen adalah pertama, langsung 

menanyakan kepada konsumen seberapa puas mereka dengan produk atau 

jasa dari perusahaan yang bersangkutan.  Kedua, menilai dan 

membandingkan dengan produk atau jasa dari pesaing. 

2) Dimensi kepuasan konsumen 

Meminta kepada kosumen untuk menilai produk atau jasa berdasarkan item-

item spesifik seperti kecepatan layanan, fasilitas, keramahan pegawai dan 

menentukan dimensi-dimensi yang paling penting dalam kepuasan 

konsumen.   

3) Konfirmasi harapan (Confirmation of Expectation) 

 Kepuasan tidak diukur langsung namun disimpulkan berdasarkan kesesuaian 

antara harapan konsumen dengan kinerja produk perusahaan.   

4) Minat pembelian ulang (Repurchase Intent) 

 Kepuasan diukur secara behavioral dan menanyakan kepada konsumen 

apakah akan membeli ulang produk. 

5) Kesediaan merekomendasi (Willingness to Recommend) 

 Kesediaan konsumen untuk merekomendasikan produk kepada teman atau 

keluarga. 
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6) Ketidakpuasan konsumen (Customer Dissatisfaction) 

 Aspek ketidakpuasan konsumen meliputi : komplain, retur (pengembalian 

produk), biaya garansi, produk recall (penarikan produk dari pasar), getok 

tular negatif, dan defection (konsumen yang beralih ke pesaing). 

 

2.2.3 Metode Pengukur Kepuasan 

Menurut Kotler (1994) dalam Tjiptono (2002:148) mengidentifikasi empat 

metode untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu sebagai berikut : 

1) Sistem keluhan dan saran 

 Setiap perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented) 

perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggan untuk 

menyampaikan saran, pendapat dan keluhan mereka.  Media yang digunakan 

bisa meliputi kotak saran yang ditempatkan pada tempat-tempat yang 

strategis, menyediakan kartu komentar, menyediakan saluran telepon khusus 

(customer hot lines) dan lain-lain.      

2) Survai kepuasan pelanggan 

 Perusahaan yang responsif dalam mengukur kepuasan pelanggan dengan 

mengadakan survai berkala.  Perusahaan mengirimkan daftar pertanyaan 

(kuesioner) atau menelepon suatu kelompok acak dari pembeli untuk 

mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai kinerja perusahaan.  

Perusahaan juga menanyakan pendapat pembeli terhadap kinerja 

pesaingnya.  Sehingga diharapkan melalui metode ini, perusahaan akan 

memperoleh tanggapan dan umpan balik (feed back) secara langsung dari 
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pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian kepada konsumen.    

3) Ghost shopping  

 Metode ini dilakukan dengan memperkerjakan beberapa orang (ghost 

shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli dari 

produk perusahaan dan pesaing, kemudian melaporkan mengenai kekuatan 

dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman 

mereka dalam membeli produk tersebut.  Gost shopper juga mengamati cara 

perusahaan dan pesaing melayani permintaan, menjawab pertanyaan dan 

menanggapi keluhan pelanggan. 

4) Lost customer analysis 

 Perusahaan berusaha menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau telah berpindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal 

itu terjadi dan dapat mengambil atau menyempurnakan kebijakan 

selanjutnya. 

2.2.4 Komplain dan Penanganan Keluhan 

Menurut Tjiptono (2002:155) komplain yang disampaikan berkenaan 

dengan adanya ketidakpuasan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu : 

a. Voice response 

Kategori ini meliputi usaha menyampaikan keluhan secara langsung dan 

atau meminta ganti rugi kepada prusahaan yang bersangkutan.  Bila 

pelanggan melakukan hal ini, maka perusahaan masih mungkin memperoleh 

beberapa manfaat.  Pertama, pelanggan memberikan kesempatan sekali lagi 
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kepada perusahaan untuk memuaskan mereka.  Kedua, risiko publisitas 

buruk dapat ditekan, baik publisitas dalam bentuk rekomendasi dari mulut 

ke mulut, maupun melalui koran atau media massa.  Dan yang tidak kalah 

pentingnya adalah yang ketiga, memberikan masukkan mengenai 

kekurangan pelayanan yang perlu diperbaiki perusahaan.  

b. Private response 

Tindakan yang dilakukan antara lain memperingatkan atau memberitahu 

kolega, teman atau keluarganya mengenai pengalamannya dengan 

perusahaan yang bersangkutan. 

c. Third-party response 

Tindakan yang dilakukan meliputi usaha meminta ganti rugi secara hukum, 

mengadu lewat media massa surat, atau secara langsung mendatangi 

lembaga konsumen, instansi hukum dan sebagainya. 

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah 

seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas.  Menurut 

Schnaars dalam Tjiptono (2002:166) ada empat aspek penting dalam penanganan 

keluhan, yaitu :      

a. Empati terhadap pelanggan yang marah. 

Dalam menghadapi pelanggan yang emosi atau marah, perusahaan perlu 

bersikap empati, karena bila tidak maka situasi akan bertambah runyam.  

Untuk itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan dan 

berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh pelanggan tersebut.  
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Dengan demikian permasalahan yang dihadapi dapat menjadi jelas sehingga 

pemecahan yang optimal dapat diupayakan bersama. 

b. Kecepatan dalam penanganan keluhan. 

Kecepatan merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan  keluhan.  

Apabila keluhan pelanggan tidak segera ditanggapi, maka rasa tidak puas 

terhadap perusahaan akan menjadi permanen dan tidak dapat diubah lagi.  

Sedangkan apabila keluhan dapat ditangani dengan cepat, maka 

kemungkinan pelanggan tersebut menjadi puas.  Apabila pelanggan puas 

dengan cara penanganan keluhannya, maka besar kemungkinan ia akan 

menjadi pelanggan perusahaan kembali. 

c. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau keluhan. 

Perusahaan harus memperhatikan aspek kewajaran dalam hal biaya dan 

kinerja jangka panjang.  Hasil yang diharapkan tentunya adalah situasi win-

win (realistis, fair dan proporsional), dimana pelanggan dan perushaan 

sama-sama diuntungkan. 

d. Kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan. 

Hal ini sangat penting bagi pelanggan untuk menyampaikan komentar, 

saran, kritik, pertanyaan dan keluhannya.  Bila perlu perusahaan 

menyediakan jalur atau saluran telepon khusus (hot line service) untuk 

menampung keluhan pelanggan atau memanfaatkan E-mail di jaringan 

internet. 
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2.3 Konsep Pemasaran Jasa 

Pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, 

penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi 

(Kotler, 2002:9). 

2.3.1 Bauran Pemasaran  

 Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di 

pasar sasaran (Kotler, 2002:18). Bauran pemasaran pada produk barang yang kita 

kenal selama ini berbeda dengan bauran pemasaran untuk produk jasa. Bauran 

pemasaran produk barang mencakup 4P (Lupiyoadi, 2006:70), yaitu : 

1. Product (produk) yaitu barang seperi apa yang ingin ditawarkan. 

2. Price (harga) yaitu bagaimana stratrgi penentuan harga. 

3. Place (tempat) yaitu sistem penyampaian barang yang akan diterapkan. 

4. Promotion (promosi) yaitu bagaimana promosi yang harus dilakukan. 

 Sedangkan unsur bauran pemasaran jasa adalah sebagai berikut (Lupiyoadi, 

2006: 70) : 

1. Produk  

Produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan 

sejumlah nilai kepada konsumen. 

2. Penentuan Harga 

Strategi penentuan harga sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada 

konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan untuk membeli. 
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3. Tempat (Sistem Penyampaian Jasa) 

Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas 

saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara 

penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi strategis. 

4. Promosi 

Keberhasilan dalam promosi jasa tergantung pada : 

− Kemampuan mengidentifikasi audiens sesuai segmen pasar. 

− Kemampuan menentukan tujuan promosi. 

− Kemampuan mengembangkan pesan yang disampaikan. 

− Kemampuan memilih bauran komunikasi. 

5. Orang 

Orang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa 

uang diberikan. Untuk mencapai kualitas diperlukan pelatihan staf sehingga 

karyawan mampu memberikan kepuasan kepada kosumen. 

6. Proses 

Proses dalam pemasaran jasa terkait dengan kualitas jasa yang diberikan, 

terutama dalam hal sistem penyampaian jasa. 

7. Layanan Konsumen 

Layanan konsumen mengarah pada aktivitas pelayanan pratransaksi, saat 

transaksi dan pasca transaksi. Tujuannya agar konsumen memberi respons 

yang positif dan menunjukkan loyalitas yang tinggi. 
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2.3.2 Pengertian Jasa 

Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari 

satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara 

bersamaan, dimana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa 

mempengaruhi hasil jasa tersebut (Rangkuti, 2006:26). Jasa sering dipandang 

sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, 

dari mulai pelayanan personal sampai jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini sudah 

banyak pakar pemasaran jasa yang telah berusaha mendefinisikan pengertian jasa. 

Kotler dalam Lupiyoadi (2001 : 6) mendefinisikan jasa sebagai setiap 

tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa 

mencakup semua aktivitas ekonomi yang outputnya bukanlah produk atau 

konstruksi fisik yang secara umum diproduksi dan dikonsumsi dilakukan pada 

waktu yang sama (simultan) dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk 

secara prinsip intangible (kenyamanan, hiburan, kecepatan dan kesehatan) bagi 

pembeli pertamanya (Zethaml dan Bitner dalam Lupiyoadi, 2001 : 5). 

Berkembangnya sektor jasa menururt Scholl dan Gultinan dalam Tjiptono 

(2002 : 3) dipicu oleh beberapa faktor seperti : 

1 Adanya peningkatan pengaruh sektor jasa dalam perekonomian. 

2 Waktu santai yang semakin banyak. 

3 Persentase wanita yang masuk dalam angkatan kerja semakin besar. 

4 Tingkat harapan hidup yang semakin meningkat. 

5 Produk-produk yang dibutuhkan  dan dihasilkan semakin kompleks. 
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6 Adanya peningkatan kompleksitas kehidupan. 

7 Meningkatkan perhatian terhadap ekologi dan kelangkaan sumber daya. 

8 Perubahan teknologi berlangsung semakin cepat. 

Menurut Fitzsimmons dan Sulivan dalam Tjiptono (2002 : 2) perkembangan 

sektor jasa sangat erat kaitannya dengan tahap-tahap perkembangan aktivitas 

perekonomian yaitu : 

1 Primer (ekstraktif) : pertambangan, pertanian, kehutanan dan perikanan. 

2 Sekunder (produk barang) : pemanufakturan dan pemrosesan. 

3 Tersier (jasa domestik) : terdiri atas restorandan hotel, salon kecantikan, 

laundry dan dry cleaning, pemeliharaan dan reparasi. 

4 Kuarter (perdagangan) : meliputi transportasi, perdagangan eceran, 

komunikasi, keuangan dan asuransi, real estate dan pemerintahan. 

5 Kuiner (perbaikan dan peningkatan kapasitas manusia) : terdiri atas 

kesehatan, pendidikan, riset, rekreasi dan kesenian. 

Jasa juga berarti aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual (Tjiptono, 2002 : 15). Jasa memiliki empat karakteristik utama yang 

membedakannya dari barang, yaitu : 

1 Intangibility (tidak berwujud) 

Artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium atau didengar sebelum 

dibeli. Konsep intangibility pada jasa memiliki dua pengertian : 

a. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. 

b. Sesuatu yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan, 

diformulasikan atau dipahami secara rohaniah. 
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2 Inseparability 

Proses pemakaian jasa  berbarengan dengan kegiatan mengonsumsi jasa, jadi 

kegiatan produksi dan konsumsi jasa dilakukan pada saat ayng sama. 

3 Variability 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standarized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada siapa, 

kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Ada tiga, dalam pengendalian 

kualitas jasa yaitu : 

a. Melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik. 

b.Melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa. 

c. Memantau kepuasan pelanggan melalui system saran dan keluhan, 

survai pelanggan sehingga pelayanan yang kurang baik dapat 

dideteksi dan dikoreksi. 

4 Perishability 

Jasa perusahaan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Sukses suatu industri jasa tergantung pada sejauh mana perusahaan mampu 

mengelola ketiga aspek berikut : 

a. Janji perusahaan mengenai jasa yang akan disampaikan kepada 

pelanggan. 

b. Kemampuan perusahaan untuk membuat karyawan mampu 

memenuhi janji tersebut. 

c. Kemampuan karyawan untuk menyampaikan janji tersebut terhadap 

pelanggan. 
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2.3.3 Jasa Pariwisata 

Masalah Pariwisata pada masa kini sudah menjadi tumpuan harapan 

pemasukan devisa yang cukup besar bagi negara, karena sektor kepariwisataan 

merupakan salah satu sektor yang bersifat multi dimensi, yaitu tidak hanya 

mengacu pada satu faktor internal, tetapi juga eksternal yang lebih bersifat makro 

karena terkait dengan banyak pihak (Parikesit dan Trisnadi, 1997) dalam Edy 

Purwo, Fereshti Nurdiana (2006:89). Pada banyak negara, pariwisata merupakan 

sektor yang diandalkan untuk memperoleh devisa, membuka kesempatan kerja 

dan menyediakan lapangan kerja baru dan bisa menjadi alternatif mengatasi krisis 

ekonomi (Raharso, 2005:143). Pariwisata ini, sekarang menjelma menjadi 

industri, yang disebut industri pariwisata, menghasilkan produk-produk wisata 

untuk dipasarkan. Industri pariwisata adalah kumpulan dari macam-macam 

perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa (goods and 

service) yang dibutuhkan para wisatawan pada khususnya dan traveller pada 

umumnya, selama dalam perjalanannya. Untuk meningkatkan pariwisata, 

diperlukan suatu penanganan khusus dan juga diperlukan suatu manajemen yang 

baik (Alma, 2007:342). 

Menurut Buchari Alma (2007:345), tujuan-tujuan dari manajemen 

pariwisata adalah sebagai berikut : 

1. Menimbulkan kesan baik para turis terhadap daerah  yang ia kunjungi, 

sehingga ia merasa aman, tertarik, betah dan berhasrat menganjurkan rekan-

rekannya untuk mengikuti jejaknya. 
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2. Meningkatkan hubungan antara daerah asal wisatawan dengan daerah 

obyek-obyek wisata, sehingga kunjungan dari warganya makin sering 

diandalkan. 

 Agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka manajemen industri 

pariwisata harus melaksanakan : 

1. Rencana Pemasaran Wisata  

Keuntungan perencanaan dalam pariwisata ialah kegiatan yang dilakukan 

akan lebih teratur, mengurangi pemberosan-pemborosan dan dapat 

melakukan pelaksanaan dengan lancar. 

2. Strategi Pemasaran 

Langkah-langkah yang diperlukan antara lain : 

a) Tentukan segmen pasar dimana strategi akan diarahkan yaitu : 

1. Negara atau daerah yang merupakan  pasaran potensial, yang 

mungkin diharapkan menjadi konsumen. 

2. Kelas sosial, tingkat pendidikan dan cara hidup masyarakat 

tertentu. 

3. Tingkat penghasilan yang dimiliki masyarakat, setelah 

dikurangi kebutuhan pokok. 

4. Anggota masyarakat yang mempunyai waktu luang. 

5. Keluarga yang tidak banyak  mempunyai anak, atau khusus 

ditujukan kepada kelompok anak-anak. 

b) Harus diketahui apa yang menjadi selera dari masyarakat 

konsumen. 
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c) Perhatikan faktor-faktor  yang dapat mendorong permintaan 

konsumen, seperti fasilitas, harga produk dan pelayanan. 

3. Saluran Distribusi 

Agen-agen pemasaran turut  memasarkan industri pariwisata, yang biasanya 

terdiri dari bermacam-macam produk seperti transpotasi, akomodasi, restoran, 

hiburan. 

4. Penelitian Pemasaran 

 Strategi yang perlu dilakukan dalam penelitian sektor kepariwisata yaitu 

tentang struktur pasar dan keperluan yang mendesak bagi kepentingan wisatawan, 

penelitian tentang fasilitas-fasilitas yang bisa dikembangkan untuk sesuatu daerah 

wisata, meneliti daerah, negara yang mana yang potensial ditarik sebagai 

konsumen. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pernah 

dilakukan oleh Anis Wahyuningsih (2002) yang berjudul “Analisa Tingkat 

Kepuasan Konsumen Berdasarkan Kualitas Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum 

Kabupaten Karanganyar”. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara kualitas pelayanan dengan tingkat kepuasan konsumen dan aspek 

kehandalan (reliability) dari dimensi kualitas pelayanan mempunyai pengaruh 

yang paling dominan terhadap kepuasan konsumen. 

Penelitian lain yang serupa juga pernah dilakukan oleh Fia (2006) dengan 

judul "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada 
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Bank Muamalat Cabang Solo". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

dimensi kualitas layanan yang terdiri dari aspek fisik (tangibles), daya tanggap 

(responsivenes), kehandalan (reliability), empati (emphaty) dan jaminan 

(assurance) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kepuasan nasabah 

baik secara parsial dan simultan. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Fokus inti dari strategi pemasaran adalah pemenuhan kebutuhan konsumen 

dengan menciptakan kepuasan. Strategi pemasaran meliputi produk dan distribusi 

jasa, penentuan harga jasa, kualitas pelayanan, promosi dan SDM. Salah satu 

strategi pemasaran untuk menciptakan kepuasan adalah dengan peningkatan 

kualitas pelayanan.  Karena kepuasan konsumen merupakan investasi jangka 

panjang yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Semakin berkembangnya kecenderungan peran konsumen sebagai penentu 

atau pemegang kunci keberhasilan perusahaan, mendorong pelaku bisnis untuk 

lebih berorientasi pada kepentingan konsumen. Pada hakekatnya konsumen 

mempunyai harapan-harapan terhadap kinerja perusahaan. Karena itu perusahaan 

perlu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan pada konsumen sebagai 

upaya penciptaan kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan terdiri lima dimensi 

yaitu aspek fisik (tangibles), daya tanggap (responsivenes), kehandalan 

(reliability), empati (emphaty) dan jaminan (assurance). Kualitas pelayanan 

dibangun atas adanya perbandingan antara persepsi konsumen atas pelayanan 

yang diterima dengan pelayanan yang diberikan. Persepsi konsumen terhadap 
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kualitas pelayanan merupakan penilaian atas suatu jasa sehingga tercipta kepuasan 

konsumen. Kepuasan konsumen dapat diukur dengan beberapa indikator seperti 

konfirmasi harapan, minat kunjungan kembali, kesediaan merekomendasikan dan 

ketidakpuasan. Terciptanya kepuasan akan membentuk suatu loyalitas konsumen. 

Berdasarkan uraian diatas, kelima dimensi kualitas pelayanan  dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen maka kerangka berpikir pada penelitian ini 

secara sistematis dan sederhana dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat 

untuk  menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan  pengecekannya 

(Sudjana, 2002:219). Adapun hipotesis  dalam penelitian ini adalah : 

Daya Tanggap 
(Responsivenes)  

Jaminan 
(Assurance)  

Kehandalan  
(Reliability) 

Empati 
(Emphaty)  

Kepuasan Konsumen  
1. Konfirmasi Harapan 
2. Minat Kunjungan 

Kembali 
3. Kesediaan  
 Merekomendasikan 
4. Ketidakpuasan 

Gambar 2.3. Alur Kerangka Berpikir 

Bukti Langsung 
(Tangibles)  

Strategi Pemasaran 
Jasa  

Produk Dan 
Distribusi Jasa  

Penentuan 
Harga Jasa  

Kulitas 
Pelayanan  

Promosi Dan 
Komunikasi 

Jasa  

SDM Pemasaran 
Jasa  

Loyalitas 
Konsumen  
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1.     H1 : Ada pengaruh aspek bukti langsung (tangibles) terhadap 

kepuasan pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi 

Pantai Kartini Rembang. 

2.  H2 : Ada pengaruh aspek kehandalan (reliability) terhadap 

kepuasan pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi 

Pantai Kartini Rembang. 

3.  H3 : Ada pengaruh aspek ketanggapan (responsiveness) 

terhadap kepuasan pengunjung pada obyek wisata Taman 

Rekreasi Pantai Kartini Rembang. 

4.   H4 : Ada pengaruh aspek jaminan (assurance) terhadap 

kepuasan pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi 

Pantai Kartini Rembang. 

5. H5 : Ada pengaruh aspek empati (emphaty) terhadap kepuasan 

pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai 

Kartini Rembang. 

6. H6 : Ada pengaruh aspek fisik (tangibles), kehandalan 

(reliability), ketanggapan (responsivenes),  jaminan 

(assurance) dan empati (emphaty) terhadap kepuasan 

pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai 

Kartini Rembang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi 

 Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu  yang 

mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro, 1999:115), sedangkan menurut 

Sugiyono (2005:55) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah  pengunjung obyek wisata Taman 

Rekreasi Pantai Kartini Rembang. Oleh karena itu, populasi yang digunakan 

adalah jumlah pengunjung pada tahun 2007 yaitu sebesar 225.024 pengunjung. 

 

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil polulasi yang diteliti 

(Suharsimi,1997:109). Teknik pengambilan sampel responden dilakukan dengan 

teknik accidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai 

sumber data (Sugiyono, 2005:60). 

 Karena jumlah populasi yang banyak tidak mungkin diteliti semua. 

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka penelitian yang dilakukan 
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hanya meneliti sebagian dari jumlah populasi atau disebut sampel. Untuk 

menentukan jumlah sampel dengan rumus sebagai berikut : 

21 Ne
Nn

+
=  

Keterangan  : 

 N = Ukuran rata-rata populasi 

 n = Ukuran sampel 

 Ne2 = Tolerensi presisi ketepatan rata-rata yang diharapkan tidak 

menyimpang 5% 

   (Bilson Simamora, 2004:37) 

Jadi perhitungannya adalah : 

))05.0.(225024(1
225024

2+
=n  

  29,399=  

 Untuk itu peneliti mengambil 400 responden sebagai sumber data 

dimana 399,29 merupakan jumlah minimum responden yang diteliti. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti, 

mempunyai variasi antara satu dan lainnya dalam kelompok tersebut (Sugiono 

1997 dalam Umar 2003:128) yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah : 



42 

 

1. Bukti langsung (tangibles) (X1), merupakan salah satu aspek pelayanan 

taman rekreasi yang mudah terlihat oleh pengunjung. Indikator dari variabel 

bukti langsung (tangibel) : 

− Fasilitas fisik (penampilan fisik taman rekreasi). 

− Tempat Parkir 

− Penampilan pekerja taman rekreasi. 

2. Kehandalan (reliability)(X2), kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera memuaskan. Indikator dari variabel keandalan 

(reliability) :  

− Ketepatan pelayanan taman rekreasi. 

− Kesesuaian pelayanan dengan janji yang ditawarkan taman 

rekreasi 

3. Ketanggapan (responsiveness)(X3), yaitu keinginan para pekerja untuk 

membantu pengujung dan memberikan dengan tanggap. Indikator dari 

variabel ketanggapan (responsiveness) : 

− Memberikan pelayanan dengan cepat. 

− Keinginan pekerja untuk membantu pengunjung. 

4.    Jaminan (assurance)(X4) mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat 

dipercaya dimiliki para pekerja, bebas dari bahaya resiko dan keragu-raguan. 

Indikator dari variabel jaminan (assuransce) : 

− Keramahan dan kesopanan pekerja pada taman rekreasi. 

− Keamanan taman rekreasi. 

− Pengetahuan Pekerja mengenai taman rekreasi. 
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5. Empati (emphaty)(X5), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pengunjung. 

Indikator dari variabel empati (emphaty) : 

− Memahami kebutuhan pengunjung. 

− Komunikasi yang baik dengan pengunjung. 

6. Kepuasan pengunjung (Y) obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini  

Rembang. Indikator dari variabel kepuasan pengunjung (Tjiptono, 

2006:366) : 

− Konfirmasi harapan 

− Minat kunjungan kembali 

− Kesediaan merekomendasikan 

− Ketidakpuasan. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek 

penelitian (Algifari, 1997:65). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik 

komunikasi dengan menggunakan angket (kuesioner) yaitu memberikan daftar 

pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kepada 400 responden pengunjung 

obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan berbagai 

literatur yang berkaitan dengan objek penilitian dan data Dinas Pariwisata dan 

Seni Budaya Kabupaten Rembang. 
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Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tabulasi 

dimana setiap item soal disediakan  5 (lima)  jawaban, ini merupakan replikasi 

untuk kualitas pelayanan dari Lupiyoadi (2006:183) dengan skor masing-masing 

adalah sebagai berikut : 

1 Jawaban Sangat Setuju (SS) dengan skor 5 

2 Jawaban Setuju (S) dengan skor 4 

3 Jawaban Netral (N) dengan skor 3 

4 Jawaban Tidak Setuju (TS) dengan skor 2 

5 Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1 

 

3.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

(Ghozali,2005:45). Uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung 

dengan rtabel.  Pada penampilan output Statistical Package for Social Science 

(SPSS) for windows relase 12 pada kolom corrected item-total correlation, jika 

rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator 

tersebut dinyatakan valid atau layak digunakan dalam pengambilan data (Ghozali, 

2005:45). Untuk itu perlu diadakan uji screaning data, untuk uji screaning data ini 

peneliti menetapkan jumlah sampel yang akan di uji. Pengambilan sampel uji 

coba untuk penelitian minimal 30 subjek (Sukadji, 2000:26). Jumlah sampel yang 



45 

 

akan di uji adalah 30 responden. Uji validitas menunjukkan harga rhitung dari 28 

butir pertanyaan yang terbagi dalam enam variabel penelitian yang diuji cobakan 

tersebut hasilnya didapat rhitung > rtabel = 0,361 untuk α = 5% dengan n = 30, 

dengan demikian instrumen yang digunakan untuk menumpulkan data penelitian 

terdiri dari 28 butir pertanyaan. Hasil perhitungan uji validitas untuk variabel 

tangibles rhitung terbesar adalah 0,797 dan yang terkecil adalah 0,424. Untuk 

variabel reliability rhitung terbesar 0,586 dan yang terkecil adalah 0,421. Variabel 

responsiveness rhitung terbesar 0,624 dan yang terkecil 0,371. Untuk variabel 

assurance rhitung  terbesar adalah 0,935 dan yang terkecil 0,732. Untuk variabel 

emphaty rhitung terbesar adalah 0,608 dan yang terkecil 0,393 sedangkan untuk 

variabel kepuasan pengunjung rhitung terbesar adalah 0,760 dan yang terkecil 

0,388. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005: 42).  

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menganalisa konsistensi butir-butir 

yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan Croanbach Alpha yang didapat dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) for windows relase 

12. Suatu konstruk atau variabel ikatan reliabel jika memberikan nilai croanbach 

alpha >0,60 (Nunally, 1967 dalam Ghozali, 2005: 42). Untuk itu perlu diadakan 
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uji screaning data, untuk uji screaning data ini peneliti menetapkan jumlah sampel 

yang akan di uji. Pengambilan sampel uji coba untuk penelitian minimal 30 

subjek (Sukadji, 2000:26). Jumlah sampel yang akan di uji adalah 30 responden. 

Hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan croanbach alpha terbesar adalah 

0,923 dan yang terkecil sebesar 0,669.. Karena koefisien reliabilitas keenam 

variabel tersebut lebih besar dari 0,60 maka dapat dinyatakan bahwa angket 

penelitian tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan data 

penelitian.  

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif menurut Agung (2002:128) berkaitan dengan rangkuman 

statistik dan pendapat ilmiah yang berkaitan dengan rangkuman statisitk tertentu. 

Selanjutnya dijelaskan sebagai statisitik deskriptif yang dipilih sesuai dengan 

tujuan penelitian atau studi yang bersangkutan. 

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dengan variabel 

terikat mempunyai pengaruh yang berarti atau tidak, secara serempak / 

keseluruhan. Variabel bebas meliputi aspek fisik (X1), daya tanggap (X2), 

kehandalan (X3), empati (X4), jaminan (X5) terhadap variabel terikat yaitu 

kepuasan pengunjung obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang. 

Persamaan regresi linier berganda dengan lima prediktor dapat ditulis dengan 

rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2005:251) : 
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eXbXbXbXbXbaY ++++++= 5544332211  

Dimana : 

a = bilangan konstan 

b1 = koefisien regresi untuk bukti langsung (tangibles) 

b2 = koefisien regresi untuk kehandalan (reliability) 

b3 = koefisien regresi untuk ketanggapan (responsiveness) 

b4 = koefisien regresi untuk jaminan (assurance) 

b5 = koefisien regresi untuk empati (emphaty) 

X1 =    bukti langsung (tangibles) 

X2 = kehandalan (reliability) 

X3 =    ketanggapan (responsiveness) 

X4 = jaminan (assurance) 

X5 = empati (emphaty) 

Y =  kepuasan pengunjung 

e = Error of term (variabel pengganggu) 

 

 

 

3.7 Uji Hipotesis 

Setiap penelitian terhadap suatu obyek hendaknya dibawah tuntunan suatu 

hipótesis yang berfungsi sebagai pegangan sementara atau jawaban sementara 

yang masih harus dibuktikan kebenarannya didalam kenyataan, percobaan atau 

praktek (Umar, 2002:80). 
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3.7.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:127). Dengan 

menggunakan alat bantu statistik SPSS for windows relase 12 yaitu dengan 

membandingkan antara signifikansi hitung masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan cara membandingkan antara nilai p value < 0.05.  

Apabila perhitungan p value < 0.05, maka H1 diterima, artinya variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.7.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 

2005:127). Melalui alat bantu statistik SPSS for windows relase 12 dengan 

membandingkan antara nilai signifikan hitung < 5%, artinya perhitungan p value 

< 0.05 maka H6 diterima dan variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

 Digunakan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang 

digunakan untuk analisis dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak, 

dalam evaluasi ekonometri digunakan 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal.  Pengujian normalitas didapat dari 
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grafik normal probability plot.  Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005:110). 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 

2005:91). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan 

mencari besarnya Variance Inflaction Factor (VIF) dan nilai tolerance-nya lebih 

dari 0,1 maka regresi bebas dari multikolinearitas. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala 

heterokedastisitas.  Model regresi yang baik tidak terjadi adanya 

heterokedastisitas (Ghozali, 2005:105). Untuk mengetahuinya menggunakan 

Scatter plot.  Apabila titik-titinya menyebar diatas dan dibawah angka nol dan 

tidak membentuk pola tertentu maka model regresi bebas dari masalah 

heterokedastisitas. 

3.7.4 Koefisien Determinasi (R2) 

 Selain melakukan pembuktian dengan uji F dan uji t, dalam uji regresi linier 

berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien determinasi (R2) yang digunakan 
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untuk mengukur kebenaran penggunaan model regresi. Nilai R2 mempunyai 

interval antara 0-1, semakin besar R2 mendekati 1 semakin baik hasil untuk model 

regresi. Semakin mendekati 0 maka variable independen secara keseluruhan tidak 

dapat menjelaskan variable dependen (Sulaiman, 2004:86). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Deskripstif Responden 

4.1.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Karakteristik responden penelitian yang ditinjau dari jenis kelaminnya 

disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Keterangan Jumlah Persentase % 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan  

123 

277 

30,75 

69,25 

 Jumlah 400 100 % 

 Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

 Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

penelitian berjenis kelamin perempuan sebanyak 277 responden dengan 

persentase 69,25% dan sisanya 123 responden atau sebanyak 30,75% berjenis 

kelamin laki-laki. Wanita pada masa kini memiliki kualitas sumber daya manusia 

yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Dengan kualitas yang lebih baik, maka 

wanita sebagai konsumen mamiliki daya beli yang lebih baik pula. Peningkatan 

daya beli oleh wanita akan menyebabkan meningkatkannya pembelian produk dan 

jasa yang dibutuhkan wanita. Wanita adalah konsumen potensial yang membeli 

begitu banyak barang dan jasa (Suwarman, 2002 : 242). 



52 

 

4.1.1.2 Responden Berdasarkan Tempat Tinggal 

 Karakteristik responden penelitian yang ditinjau dari tempat tinggal 

responden disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Tempat Tinggal 

No. Keterangan Jumlah Persentase % 

1. 

2. 

Di dalam Kab. Rembang 

Di luar Kab. Rembang 

296 

104 

74 

26 

 Jumlah 400 100 % 
 Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

 Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

penelitian bertempat tinggal di dalam Kab. Rembang, hal ini dikarenakan jarak 

yang lebih dekat dengan TRP Kartini dibandingkan dari luar Kab. Rembang.. 

Menurut Suwarman (2002:202) bahwa dimana seorang konsumen tinggal akan 

mempengaruhi pola konsumsinya. Para pemasar harus memahami dimana 

konsumen tinggal, agar ia bisa memfokuskan kemana produknya akan dijual 

4.1.1.3Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

 Karakteristik responden penelitian yang ditinjau dari tingkat pendapatan 

disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

No. Keterangan Jumlah Persentase % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

< Rp 500.000,- 
Rp 500.000,- - Rp 1.000.000,- 
Rp 1.000.000,- - Rp 1.500.000,- 
Rp 1.500.000,- - Rp 2.000.000,- 
> Rp 2.000.000,- 

78 
128 
106 
57 
31 

19,5 
32 

26,5 
14,25 
7,75 

 Jumlah 400 100 % 
 Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 
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 Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

penelitian berpendapatan Rp 1.000.000,- - Rp 1.500.000,- yaitu 106 responden 

dengan persentase 26,4%. Jumlah pendapatan akan mengambarkan besarnya daya 

beli dari seorang konsumen. Daya beli akan menggambarkan banyaknya produk 

dan jasa yang bisa dibeli dan dikonsumsi oleh seorang konsumen dan seluruh 

keluarganya. Karena alasan inilah maka para pemasar perlu mengetahui 

pendapatan konsumen yang menjadi sasaran pasarnya, karena pendapatan 

konsumen akan menjadi indikator penting besarnya jumlah produk yang bisa 

dibeli konsumen (Suwarman, 2002: 204).  

4.1.2 Deskriptif  Variabel Penelitian 

4.1.2.1 Variabel Tangibles (Bukti Langsung) 

 Pada variabel tangibles (bukti langsung) digunakan 5 butir pertanyaan, 

masing-masing pertanyaan skornya 1 sampai 5, sehingga skor minimal = 1 x 5 x 

400 = 2000 dan skor maksimal = 5 x 5 x 400 =10000. Rentang skor = 10000 – 

2000 = 8000. Interval kelas = 8000 : 5 = 1600. Berdasarkan perhitungan tersebut 

dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

 Tabel 4.4 Kategori Variabel Tangibles (Bukti Langsung) 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

8401 – 10000 

6801 – 8400 

5201 – 6800 

3601 – 5200 

2000 – 3600 

84,01% – 100,00% 

68,01% – 84,00% 

52,01% – 68,00% 

36,01% – 52,00% 

20,00% – 36,00%  

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 
Sumber : Data Primer yang diolah (2009) 
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 Hasil penelitian tentang tangibles (bukti langsung) yang dapat dilihat pada 

lampiran tabulasi diperoleh total skor 7034 dengan persentase 70,34 %. 

Berdasarkan kategori diatas, bukti langsung (tangibles) yang diterapkan pada TRP 

Kartini dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari penampilan fisik taman 

yang baik, tempat parkir yang luas dan para penampilan pekerja yang rapi. 

4.1.2.2 Variabel Reliability (Kehandalan) 

 Pada variabel reliability (kehandalan) digunakan 3 butir pertanyaan, masing-

masing pertanyaan skornya 1 sampai 5, sehingga skor minimal = 1 x 3 x 400 = 

1200 dan skor maksimal = 5 x 3 x 400 = 6000. Rentang skor = 6000-1200 = 4800. 

Interval kelas = 4800 : 5 =960. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat 

tabel kategori sebagai berikut : 

 Tabel 4.5 Kategori Variabel Reliability (Kehandalan) 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

5041 – 6000 

4081 – 5040 

3121 – 4080 

2161 – 3120 

1200 – 2160 

 84,02 – 100,00% 

68,02 – 84,00% 

52,02 – 68,00% 

36,02% – 52,00% 

20,00% – 36,00% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 
Sumber : Data Primer yang diolah (2009) 

 Hasil penelitian tentang reliability (kehandalan) yang dapat dilihat pada 

lampiran tabulasi diperoleh total skor 4174 dengan persentase 69,57 %. 

Berdasarkan kategori diatas, reliability (kehandalan) yang diterapkan pada TRP 

Kartini dalam kategori baik. Hal ini ditunjang dengan ketepatan pelayanan taman 

rekreasi dan kesesuaian dengan janji yang ditawarkan kepada pengunjung yang 

baik. 



55 

 

 

4.1.2.3 Variabel Responsiveness (Ketanggapan) 

 Pada variabel responsiveness (ketanggapan) digunakan 4 butir pertanyaan, 

masing-masing pertanyaan skornya 1 sampai 5, sehingga skor minimal = 1 x 4 x 

400 = 1600 dan skor maksimal = 5 x 4 x 400 = 8000. Rentang skor = 8000-1600 = 

6400. Interval kelas = 6400 : 5 =1280. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat 

dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

 Tabel 4.6 Kategori Variabel Responsiveness (Ketanggapan) 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

6721 – 8000 

5441 – 6720 

4161 – 5440 

2881 – 4160 

1600 – 2880 

 84,02 – 100,00% 

68,02 – 84,00% 

52,02 – 68,00% 

36,02% – 52,00% 

20,00% – 36,00% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 
Sumber : Data Primer yang diolah (2009) 

 Hasil penelitian tentang responsiveness (ketanggapan) yang dapat dilihat 

pada lampiran tabulasi diperoleh total skor 5711 dengan persentase 71,39%. 

Berdasarkan kategori diatas, reliability (kehandalan) yang diterapkan pada TRP 

Kartini dalam kategori baik yang meliputi pemberian pelayanan dengan cepat dan 

keinginan pekerja untuk membantu pengunjung. 

4.1.2.4 Variabel Assurance (Jaminan) 

 Pada variabel assurance (jaminan) digunakan 4 butir pertanyaan, masing-

masing pertanyaan skornya 1 sampai 5, sehingga skor minimal = 1 x 4 x 400 = 

1600 dan skor maksimal = 5 x 4 x 400 = 8000. Rentang skor = 8000-1600 = 6400. 
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Interval kelas = 6400 : 5 =1280. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat 

tabel kategori sebagai berikut : 

 Tabel 4.7 Kategori Variabel Assurance  (Jaminan) 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

6721 – 8000 

5441 – 6720 

4161 – 5440 

2881 – 4160 

1600 – 2880 

 84,02 – 100,00% 

68,02 – 84,00% 

52,02 – 68,00% 

36,02% – 52,00% 

20,00% – 36,00% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 
Sumber : Data Primer yang diolah (2009) 

 Hasil penelitian tentang assurance (jaminan) yang dapat dilihat pada 

lampiran tabulasi diperoleh total skor 6440 dengan persentase 80,50%. 

Berdasarkan kategori diatas, assurance (jaminan) yang diterapkan pada TRP 

Kartini dalam kategori baik, hal ini  dapat dilihat dari keramahan dan kesopanan 

pekerja dan keamanan taman rekreasi. 

4.1.2.5 Variabel Emphaty (Empati) 

 Pada variabel emphaty (empati) digunakan 3 butir pertanyaan, masing-

masing pertanyaan skornya 1 sampai 5, sehingga skor minimal = 1 x 3 x 400 = 

1200 dan skor maksimal = 5 x 3 x 400 = 6000. Rentang skor = 6000-1200 = 4800. 

Interval kelas = 4800 : 5 = 960. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat 

tabel kategori sebagai berikut : 
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 Tabel 4.8 Kategori Variabel Emphaty (Empati) 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

5041 – 6000 

4081 – 5040 

3121 – 4080 

2161 – 3120 

1200 – 2160 

 84,02 – 100,00% 

68,02 – 84,00% 

52,02 – 68,00% 

36,02% – 52,00% 

20,00% – 36,00% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 

 Hasil penelitian tentang emphaty (empati) yang dapat dilihat pada lampiran 

tabulasi diperoleh total skor 3955 dengan persentase 69,92%. Berdasarkan 

kategori diatas, emphaty (empati) yang diterapkan pada TRP Kartini dalam 

kategori baik dalam memahami dan berkomunikasi dengan pengunjung. 

4.1.2.6 Variabel Kepuasan Pengunjung 

 Pada variabel kepuasan pengunjung digunakan 9 butir pertanyaan, masing-

masing pertanyaan skornya 1 sampai 5, sehingga skor minimal = 1 x 9 x 400 = 

3600 dan skor maksimal = 5 x 9 x 400 = 18000. Rentang skor = 18000-3600 = 

14400. Interval kelas = 14400 : 5 = 2880. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat 

dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

 Tabel 4.9 Kategori Kepuasan Pengunjung 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

15121 – 18000 

12241 – 15120 

9361 – 12240 

6481 – 9360 

3600 – 6480 

 84,02 – 100,00% 

68,02 – 84,00% 

52,02 – 68,00% 

36,02% – 52,00% 

20,00% – 36,00% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 
Sumber : Data Primer yang diolah (2009) 
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ANOVAb

1877.167 5 375.433 22.469 .000a

6583.331 394 16.709
8460.498 399

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Emphaty, Responsive, Assurance, Tangible, Reliabilitya. 

Dependent Variable: Kepuasanb. 

 Hasil penelitian tentang kepuasan pengunjung yang dapat dilihat pada 

lampiran tabulasi diperoleh total skor 12451 dengan persentase 69,17%. 

Berdasarkan kategori diatas, kepuasan pengunjung yang diterapkan pada TRP 

Kartini dalam kategori baik, hal ini terlihat dari minat kunjungan kembali dan 

kesediaan merekomendasikan pengunjung kepada orang lain. 

4.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan 

menggunakan program komputasi  SPSS for windows relase 12 diperoleh hasil 

pada tabel berikut ini : 

   Tabel 4.10. Hasil Perhitungan Regresi Berganda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

11.554 2.086 5.539 .000
.257 .082 .149 3.147 .002 .277 .157 .140 .879 1.137
.239 .107 .118 2.243 .025 .319 .112 .100 .715 1.399
.445 .081 .262 5.493 .000 .352 .267 .244 .871 1.149
.241 .106 .108 2.266 .024 .228 .113 .101 .867 1.154
.235 .109 .106 2.146 .033 .249 .107 .095 .811 1.234

(Constant
Tangible
Reliability
Responsiv
Assuranc
Emphaty

Mode
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
ollinearity Statistic

Dependent Variable: Kepuasana. 

Model Summaryb

.471a .222 .212 4.08766 .222 22.469 5 394 .000 1.722
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Emphaty, Responsive, Assurance, Tangible, Reliabilitya. 

Dependent Variable: Kepuasanb. 
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 Berdasarkan hasil perhitungan regresi dengan bantuan SPSS for windows 

relase 12 pada tabel tersebut diatas, maka didapat persamaan regresi berganda 

sebagai berikut : 

 Y = 11,55 + 0,257X1 + 0,239X2 + 0,445X3 + 0,241X4 + 0,235X5 

Dari persamaan regresi tersebut dapat diartikan  bahwa: 

1. Nilai konstanta dari hasil penelitian menunjukkan nilai yang positif, dapat 

diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi oleh variabel bebas seperti tangibles 

(bukti langsung), reliability  (kehandalan),  responsiveness (ketanggapan), 

assurance (jaminan) dan emphaty (empati), maka kepuasan pengunjung 

tidak mengalami perubahan. 

2. Nilai koefisien regresi untuk variabel tangibles (bukti langsung) pada 

persamaan regresi menunjukkan nilai positif, dapat diartikan bahwa jika 

variabel tangibles (bukti langsung) ditingkatkan sedangkan variabel lain 

tetap maka hal itu akan meningkatkan kepuasan pengunjung. 

3. Nilai koefisien regresi untuk variabel reliability  (kehandalan) pada 

persamaan regresi menunjukkan nilai positif, dapat diartikan bahwa jika 

variabel reliability  (kehandalan) ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap 

maka hal itu akan meningkatkan kepuasan pengunjung. 

4. Nilai koefisien regresi untuk variabel responsiveness (ketanggapan) pada 

persamaan regresi menunjukkan nilai positif, dapat diartikan bahwa jika 

variabel responsiveness (ketanggapan) ditingkatkan sedangkan variabel lain 

tetap maka hal itu akan meningkatkan kepuasan pengunjung. 
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5. Nilai koefisien regresi untuk variabel assurance (jaminan) pada persamaan 

regresi menunjukkan nilai positif, dapat diartikan bahwa jika variabel 

assurance (jaminan) ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap maka hal itu 

akan meningkatkan kepuasan pengunjung. 

6. Nilai koefisien regresi untuk variabel emphaty (empati), pada persamaan 

regresi menunjukkan nilai positif, dapat diartikan bahwa jika variabel 

emphaty (empati) ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap maka hal itu 

akan meningkatkan kepuasan pengunjung. 

 

4.2 Pengujian Hipotesis 

4.2.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

  Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk menguji keberartian 

pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu tangibles (bukti langsung)X1, 

reliability  (kehandalan)X2,  responsiveness (ketanggapan)X3, assurance 

(jaminan)X4 dan emphaty (empati)X5 terhadap kepuasan pengunjungY. 

a. Pengaruh tangibles (bukti langsung) terhadap kepuasan pengunjung. 

Berdasarkan perhitungan untuk variabel tangibles (bukti langsung) diperoleh 

koefisien regresi sebesar 0,257. Uji keberartian koefisien regresi dengan uji t 

diperoleh  thitung = 3,147 dengan nilai p value 0,002 < 0,05 hal ini berarti bahwa 

variabel tangibles (bukti langsung) (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pengunjung (Y). Jadi H1 yang menyatakan “Ada pengaruh  tangibles 

(bukti langsung) terhadap kepuasan pengunjung pada obyek wisata Taman 

Rekreasi Pantai Kartini Rembang”diterima.  
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b. Pengaruh reliability (kehandalan) terhadap kepuasan pengunjung. 

Berdasarkan perhitungan untuk variabel reliability (kehandalan) diperoleh 

koefisien regresi sebesar 0,239. Uji keberartian koefisien regresi dengan uji t 

diperoleh  thitung = 2,243 dengan p value 0,025 < 0,05 hal ini berarti bahwa 

variabel reliability (kehandalan) (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pengunjung (Y). Jadi H2 yang menyatakan “Ada pengaruh  reliability 

(kehandalan)  terhadap kepuasan pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi 

Pantai Kartini Rembang”diterima.  

c. Pengaruh responsiveness (ketanggapan) terhadap kepuasan pengunjung. 

Berdasarkan perhitungan untuk variabel responsiveness (ketanggapan) 

diperoleh koefisien regresi sebesar 0,445. Uji keberartian koefisien regresi dengan 

uji t diperoleh  thitung = 5,493 dengan p value 0,000 < 0,05 hal ini berarti bahwa 

variabel responsiveness (ketanggapan) (X3) berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pengunjung (Y). Jadi H3 yang menyatakan “Ada pengaruh  

responsiveness (ketanggapan)  terhadap kepuasan pengunjung pada obyek wisata 

Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang”diterima.  

d. Pengaruh assurance (jaminan) terhadap kepuasan pengunjung. 

Berdasarkan perhitungan untuk variabel assurance (jaminan) diperoleh 

koefisien regresi sebesar 0,241. Uji keberartian koefisien regresi dengan uji t 

diperoleh  thitung = 2,266 dengan p value 0,024 < 0,05 hal ini berarti bahwa 

variabel assurance (jaminan) (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pengunjung (Y). Jadi H4 yang menyatakan “Ada pengaruh  assurance 
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(jaminan)  terhadap kepuasan pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi 

Pantai Kartini Rembang”diterima.  

e. Pengaruh emphaty (empati) terhadap kepuasan pengunjung. 

Berdasarkan perhitungan untuk variabel emphaty (empati) diperoleh koefisien 

regresi sebesar 0,235. Uji keberartian koefisien regresi dengan uji t diperoleh  

thitung = 2,146 dengan p value 0,033 < 0,05 hal ini berarti bahwa variabel emphaty 

(empati) (X5) berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengunjung (Y). 

Jadi H5 yang menyatakan “Ada pengaruh  emphaty (empati)  terhadap kepuasan 

pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang”diterima. 

4.2.2 Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

 Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS for windows 

relase 12 didapat Fhitung sebesar 22,469 dengan p value 0,000 < dari 0,05 sehingga  

nilai Fhitung yang diperoleh tersebut signifikan yang berarti H6 yang menyatakan 

“Ada pengaruh tangibles (bukti langsung), reliability  (kehandalan),  

responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan) dan emphaty (empati) 

terhadap kepuasan pengunjung pada obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini 

Rembang”diterima.  

 Penelitian lain yang serupa juga pernah dilakukan Anis Wahyuningsih 

(2002) dengan judul “Analisa Tingkat Kepuasan Konsumen Berdasarkan Kualitas 

Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Karanganyar”, Penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan 

dengan tingkat kepuasan konsumen dan aspek kehandalan (reliability) dari 

dimensi kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap 



63 

 

kepuasan konsumen. Penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pernah dilakukan oleh Fia (2006) dengan judul "Analisis Pengaruh 

Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Cabang 

Solo". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi kualitas layanan yang 

terdiri dari aspek fisik (tangibles), daya tanggap (responsivenes), kehandalan 

(reliability), empati (emphaty) dan jaminan (assurance) mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap kepuasan nasabah baik secara parsial dan simultan. 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

  Hasil perhitungan normalitas data dengan SPSS for windows relase 12 pada 

lampiran menunjukkan bahwa penyebaran plot berada disekitar dan sepanjang 

garis 450 . Dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel 

penelitian berdistribusi normal. Lebih jelasnya penyebaran plot tersebut dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1. Sebaran Plot Pada Uji Normalitas Data 
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4.2.3.2 Uji Multikolinieritas 

 Berdasarkan hasil analisis dengan program komputasi SPSS for windows 

relase 12 pada lampiran diperoleh harga toleransi untuk variabel tangibles (bukti 

langsung) sebesar 0,879 dengan VIF 1,137, variabel reliability (kehandalan) 

sebesar 0,715 dengan VIF 1,399, variabel responsiveness (ketanggapan) sebesar 

0,871 dengan VIF 1,149, variabel assurance (jaminan) sebesar 0,867 dengan VIF 

1,154, variabel emphaty (empati) sebesar 0,811 dengan VIF 1,234. Karena harga 

toleransi kelima variabel tersebut lebih besar dari 0,1 dengan nilai VIF kurang dari 

10, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak mengandung multikolinieritas. 

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS for windows relase 12 diperoleh 

scatter plot yang tidak membentuk pola tertentu, maka model regresi tidak 

memiliki gejala heterokedastisitas. Lebih jelasnya pola scatter plot dari 

perhitungan dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2.Scatter plot Pada Uji Heteroskedastisitas 
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Pada gambar diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat pola tetentu serta 

titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data bebas dari heterokesdasitas. 

 Dari ketiga pengujian diatas menunjukkan bahwa data penelitian 

membentuk distribusi normal dan persamaan regresi yang diperoleh tidak 

mengalami penyimpangan asumsi klasik baik normalitas, multikolinieritas 

maupun heterokedastisitas dengan demikian persamaan regresi yang diperoleh 

efisien untuk menggambarkan bentuk hubungan antar variabel 

4.2.4 Koefisien Determinasi 

  Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda, R2 pada intinya 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(kualitas layanan) secara simultan. Banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan  nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi 

terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2005:83). 

 Nilai adjusted R2 diperoleh sebesar 0,212 atau 21,2%. Hal ini berarti 

variabel bebas kualitas layanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance 

dan emphaty). Secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel tetap (kepuasan 

pengunjung), sedangkan sisanya (100% - 21,2% = 78,8%) lainnya dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar model. Hal ini dapat dipahami, karena faktor-faktor lain 

yang tidak termasuk dalam penelitian bisa juga mempengaruhi, akan tetapi masih 

banyak faktor lain yang mempengaruhinya. 
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Hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat 

dalam penelitian ini dapat diketahui dari harga koefisien korelasi secara parsial.  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS for windows relase 12 diperoleh 

koefisien korelasi parsial antara tangibles (bukti langsung) dengan kepuasan 

pengunjung sebesar 0,157 koefisien korelasi parsial antara reliability (kahandalan) 

dengan kepuasan pengunjung sebesar 0,112, koefisien korelasi parsial antara 

responsiveness (ketanggapan) denagan kepuasan pengunjung sebesar 0,267. 

koefisien korelasi parsial antara assurance (jaminan) dengan kepuasan 

pengunjung sebesar 0,113, koefisien korelasi parsial antara emphaty (empati) 

dengan kepuasan pengunjung sebesar 0,107. 

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat  

dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi secara parsial (r²) dari masing-

masing variabel tersebut.  Dengan demikian besarnya kontribusi tangibles (bukti 

langsung) dengan kepuasan pengunjung sebesar (0,157)2= 2,5% besarnya 

kontribusi reliability (kehandalan) dengan kepuasan pengunjung sebesar (0,112)2= 

1,25%, besarnya kontribusi responsiveness (ketanggapan) denagan kepuasan 

pengunjung sebesar (0,267)² = 7,13%, besarnya kontribusi assurance (jaminan) 

dengan kepuasan pengunjung sebesar (0,113)2 = 1,3%, besarnya kontribusi 

emphaty (empati) dengan kepuasan pengunjung sebesar (0,107)2 = 1,14%. Hal ini 

berarti bahwa variabel responsiveness (ketanggapan) memberikan kontribusi 

paling besar terhadap kepuasan konsumen dibandingkan variabel yang lainnya. 
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4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tangibles 

(bukti langsung), reliability  (kehandalan),  responsiveness (ketanggapan), 

assurance (jaminan) dan emphaty (empati) memberikan kontribusi  secara 

signifikan terhadap kepuasan pengunjung dengan besarnya pengaruh 21,2%. 

Bentuk kontribusi antara tangibles (bukti langsung), reliability  

(kehandalan),  responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan) dan emphaty 

(empati) terhadap kepuasan pengunjung adalah pengaruh positif yang ditunjukkan 

dari harga-harga koefisien regresi yang bertanda positif. Dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa jika variabel tangibles (bukti langsung), reliability  

(kehandalan),  responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan) dan emphaty 

(empati) ditingkatkan secara bersama-sama maka akan diikuti meningkatkannya 

kepuasan pengunjung dan sebaliknya jika variabel tangibles (bukti langsung), 

reliability  (kehandalan),  responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan) dan 

emphaty (empati) mengalami penurunan secara bersama-sama maka akan diikuti 

dengan menurunnya kepuasan pengunjung. 

Secara parsial tangibles (bukti langsung), reliability  (kehandalan),  

responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan) dan emphaty (empati) 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengunjung dan untuk lebih 

jelas akan diperinci sebagai berikut : 

a. Pengaruh Tangibles (Bukti Langsung) Terhadap Kepuasan Pengunjung. 

Tangibles (bukti langsung) secara parsial memberikan kontribusi terhadap 

kepuasan pengunjung sebesar 2,5%. Dari hasil penelitian terungkap bahwa 
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70,34% responden menyatakan tangibles (bukti langsung) yang diterapkan oleh 

TRP Kartini Kab. Rembang dalam kategori baik, di TRP Kartini Kab. Rembang 

telah menerapkan bukti langsung yang meliputi, fasilitas fisik, tempat parkir dan 

penampilan pekerja yang baik sehingga pengunjung merasa puas dengan fasilitas 

yang disediakan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Lupiyoadi (2001:148) 

bahwa keberwujudan atau bukti fisik dari jasa, fasilitas peralatan yang digunakan 

dan representasi fisik lainnya mempengaruhi kepuasan nagi pengguna layanan 

jasa. Namun kontribusi yang ditimbulkannya relatif kecil yaitu (2,5%), meskipun 

tangibles (bukti langsung) yang ada di TRP Kartini Kab. Rembang sudah baik hal 

ini terjadi karena dalam melakukan kunjungan para pengunjung  tidak selalu 

memperhatikan mengenai tangibles (bukti langsung) yang diterapkan TRP Kartini 

Kab. Rembang. 

b. Pengaruh Reliability  (Kehandalan) Terhadap Kepuasan Pengunjung 

 Reliability (kehandalan) secara parsial memberikan kontribusi terhadap 

kepuasan pengunjung sebesar 1,25%. Dari hasil penelitian terungkap bahwa 69,57 

% responden menyatakan reliability (kehandalan) yang diterapkan oleh TRP 

Kartini Kab. Rembang dalam kategori baik, terlihat dari penerapan aspek 

reliability (kehandalan) seperti ketepatan pelayanan kepada pengunjung yang 

membutuhkan bantuan. TRP Karitini Kab. Rembang memfokuskan segi pelayanan 

yang efektif sehingga pengunjung merasa puas dengan kehandalan yang telah 

diterapkan oleh pihak pengelola. Hal ini sesuai dengan teori  bahwa kehandalan 

yang mencakup dua hal pokok yaitu konsistensi kerja (performance) dan 

kemampuan untuk dipercaya (dependability) faktor penting yang mempengaruhi 
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kehidupan jasa (lupiyoadi, 2001:148). Namun kontribusi yang ditimbulkan sangat 

kecil yaitu  (1,25%) meskipun reliability (kehandalan) yang ada di TRP Kartini 

Kab. Rembang sudah baik hal ini terjadi karena dalam melakukan kunjungan para 

pengunjung TRP Kartini Kab. Rembang tidak selalu memperhatikan mengenai 

reliability (kehandalan) tersebut. 

c. Pengaruh Responsiveness  (Ketanggapan) Terhadap Kepuasan Pengunjung 

 Responsiveness (ketanggapan) secara parsial memberikan kontribusi 

terhadap kepuasan pengunjung dengan pengaruh yang paling besar diantara 

variabel yang lain yaitu sebesar 7,13%. Dari hasil penelitian terungkap bahwa 

71,39 % responden menyatakan responsiveness (ketanggapan) yang diterapkan 

oleh TRP Kartini Kab. Rembang dalam kategori baik. TRP Kartini Kab. Rembang 

telah menerapkan aspek responsiveness secara baik yang memfokuskan pada 

pemberian pelayanan dengan cepat dan keinginan pekerja untuk membantu 

pengunjung jika mengalami masalah atau memerlukan bantuan. Hal ini sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa dalam pemasaran jasa terdapat lima 

variabel penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas layanan, 

salah satu diantaranya adalah variabel ketanggapan (Lupiyoadi, 2001:148). Faktor 

utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas 

jasa (Lupiyoadi, 2006: 192). Namun kontribusi yang ditimbulkan relatie kecil 

yaitu  (7,13%) meskipun responsiveness (ketanggapan) yang ada di TRP Kartini 

Kab. Rembang sudah baik hal ini terjadi karena dalam melakukan kunjungan para 

pengunjung TRP Kartini Kab. Rembang tidak selalu memperhatikan mengenai 

responsiveness (ketanggapan) tersebut. 
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d. Pengaruh Assurance  (Jaminan) Terhadap Kepuasan Pengunjung 

 Assurance (jaminan) secara parsial memberikan kontribusi terhadap 

kepuasan pengunjung dengan pengaruh sebesar 1,3%. Dari hasil penelitian 

terungkap bahwa 80,50 % responden menyatakan assurance (jaminan) yang 

diterapkan oleh TRP Kartini Kab. Rembang dalam kategori baik. Hal ini 

disebabkan di TRP Kartini Kab. Rembang telah menerapakan assurance (jaminan) 

yang memfokuskan pada jaminan mengenai keramahan dan kesopanan pekerja 

dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, keamanan taman rekreasi yang 

meliputi keselamatan para pengunjung dan keamanan tempat parkir, serta 

pengetahuan pekerja mengenai situasi taman rekreasi. Hal ini sesuai dengan teori 

bahwa assurance merupakan salah satu aspek dalam kualitas pelayanan yang 

mempengaruhi kepuasan pengunjung (Lupiyoadi, 2001:148).  Akan tetapi 

pengaruh yang ditimbulkan relatif kecil yaitu  (1,3%) meskipun assurance 

(jaminan) yang ada di TRP Kartini Kab. Rembang sudah baik hal ini terjadi 

karena dalam melakukan kunjungan para pengunjung TRP Kartini Kab. Rembang 

tidak terlalu memperhatikan aspek assurance (jaminan). 

e. Pengaruh Emphaty  (Empati) Terhadap Kepuasan Pengunjung 

Emphaty (empati) secara parsial memberikan kontribusi terhadap kepuasan 

pengunjung dengan pengaruh sebesar 1,14%. Dari hasil penelitian terungkap 

bahwa 69,92 % responden menyatakan emphaty (empati) yang diterapkan oleh 

TRP Kartini Kab. Rembang dalam kategori baik. Dalam penerapan aspek emphaty 

(empati), TRP Kartini Kab. Rembang lebih memfokuskan pada komunikasi yang 

baik dengan pengunjung sehingga pengunjung merasa lebih dihormati dan 
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dihargai. Terciptanya komunikasi yang baik akan memberikan informasi kepada 

pihak pengeloala sehingga dapat memahami kebutuhan pengunjung sehingga 

menciptakan kepuasan pengunjung, sesuai dengan pendapat Lupiyoadi (2001:148) 

yang menyatakan bahwa empati adalah salah satu variabel kualitas layanan jasa 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Dalam sebuah bisnis jasa kualitas 

layanan memegang peranan penting dalam menjelaskan puas tidaknya konsumen 

jasa (Lupiyoadi, 2001:159). Tetapi pengaruh yang ditimbulkan kecil yaitu  

(1,14%) meskipun emphaty (empati) yang ada di TRP Kartini Kab. Rembang 

sudah dalam kategori baik hal ini terjadi karena dalam melakukan kunjungan para 

pengunjung TRP Kartini Kab. Rembang tidak terlalu memperhatikan aspek 

empahty  (empati). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil suatu 

simpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian, variabel berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengunjung. Artinya semakin dilengkapinya variabel tangibles (bukti 

langsung) seperti penambahan fasilitas masjid, perluasan tempat parkir, 

kerapian pekerja akan dapat meningkatkan kepuasan pengunjung TRP. 

Kartini Kab. Rembang.  

2. Variabel Reliability (Kehandalan) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengunjung. Hal ini berarti, semakin ditingkatkan variabel reliability seperti 

memberikan perhatian serius kepada pengunjung dan ketepatan pelayanan 

dapat meningkatkan kepuasan pengunjung TRP Kartini Kab. Rembang. 

3. Variabel Responsiveness (Ketanggapan) berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengunjung, dapat diartikan peningkatan terhadap variabel 

responsiveness seeprti lebih memberikan informasi mengenai TRP Kartini, 

pengaturan pembelian tiket agar pengunjung tidak menunggu terlalu lama 

dapat meningkatkan kepuasan pengujung TRP Kartini Kab. Rembang. 

4. Variabel Assurance (Jaminan) bepengaruh positif terhadap kepuasan 

pengunjung. Hal ini berarti dengan semakin lengkapnya variabel assurance 

dengan meningkatkan kemampuan karyawan serta kesopanan karyawan 
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akan dapat meningkatkan kepuasan pengunjung TRP Kartini Kab. 

Rembang.  

5. Variabel Emphaty (Empati) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengunjung, berarti semakin ditingkatkannya variabel emphaty dengan 

tindakan cepat dalam mengatasi keluhan, memahami kebutuhan pengunjung 

dapat meningkatkan kepuasan pengunjung TRP Kartini Kab. Rembang. 

6. Secara simultan tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan), 

responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan) dan emphaty (empati)  

berpengaruh positif  kepuasan pengunjung. Artinya jika pihak pengelola 

meninngkatkan semua aspek kualitas pelayanan secara bersama-sama hal ini 

dapat meningkatkan kepuasan pengunjung TRP Kartini Kab. Rembang. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi TRP Kartini Kab. Rembang 

a. Peningkatan terhadap variabel tangibles (bukti langsung) juga akan 

diikuti peningkatan kepuasan pengunjung. Sehingga variabel tangibles 

perlu ditingkatkan, misalnya seperti penambahan fasilitas-fasilitas 

seperti toilet karena jumlahnya yang masih kurang, masjid yang saat ini 

belum ada. Serta penambahan sarana permainan, penghijaun disekitar 

taman, perluasan tempat parkir dan penambahan penjaga parkir guna 

mengatur kendaraan pengunjung dan penambahan pintu masuk disebelah 
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barat sehingga dapat langsung menghubungkan dengn TPI Rembang. 

Dengan adanya penambahan fasilitas-fasilitas di penampilan fisik TRP 

Kartini, maka pengunjung akan merasa nyaman dan betah dalam 

melakukan kunjungan wisata. 

b. Terkait variabel reliability (kehandalan), jika dilakukan peningkatan 

terhadap variabel reliability akan meningkatkan kepuasan pengunjung. 

Peningkatan variabel reliability dapat dilakukan dengan memberikan 

perhatian sungguh-sungguh terhadap pengunjung yang mendapat 

masalah, kehandalan dalam memberikan pelayanan mulai dari 

pengunjung masuk sampai berakhirnya kunjungan tersebut. Ketepatan 

dalam penanganan keluhan dengan cara meningkatkan kemampuan 

karyawan dengan memberikan latihan-latihan. 

c. Peningkatan terhadap variabel responsiveness (ketanggapan) juga akan 

diikuti peningkatan kepuasan pengunjung. Sehingga variabel 

responsiveness perlu ditingkatkan, seperti kesediaan karyawan dalam 

membantu kesulitan yang dihadapi pengunjung. Kesediaan karyawan 

dalam memberikan pelayanan dengan cepat.  Memberikan informasi 

pada pengunjung secara lengkap mengenai TRP Kartini.  

d. Peningkatan terhadap variabel assurance (jaminan) juga akan diikuti 

peningkatan kepuasan pengunjung. Sehingga variabel assurance perlu 

ditingkatkan, seperti kemampuan dan pengetahuan karyawan dalam 

memberikan pelayanan, sikap ramah dan sopan karyawan kepada 

pengunjung. Adanya  asuransi kecelakaan bagi pengunjung, keamanan 
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TRP Kartini secara keseluruhan serta dukungan TRP Kartini kepada 

karyawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. 

e. Terkait variabel emphaty (empati), jika dilakukan peningkatan terhadap 

variabel emphaty akan meningkatkan kepuasan pengunjung. Peningkatan 

variabel emphaty dapat dilakukan dengan meningkatkan perhatian TRP 

Kartini secara individu kepada pengunjung, kesediaan karyawan 

memberikan senyuman dalam menjawab pertanyaan pengunjung, 

kesungguhan TRP Kartini terhadap kepentingan konsumen serta tidak 

membeda-bedakan pelayanan kepada pengunjung TRP Kartini 

Rembang. 

2. Dari hasil penelitian diketahui adanya pengaruh positif dari variabel 

independen lain selain kualitas pelayanan yang meliputi tangibles (bukti 

langsung), reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance 

(jaminan), emphaty (empati) yang mempengaruhi kepuasan pengunjung 

TRP Kartini Kab. Rembang sebesar 21,2% oleh karenanya bagi peneliti 

yang ingin meneliti tentang kepuasan pengunjung TRP Kartini Kab. 

Rembang sekiranya dapat menambahkan variabel independen lain seperti 

promosi dan harga. 
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Kepada : 

Yth.Sdr/Sdri. Pengunjung 

Obyek Wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang 

 
 
 Dengan hormat, 

 Dalam rangka pemenuhan tugas akhir kuliah yang berupa penyusunan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pengunjung Pada Obyek Wisata Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini 

Rembang”, maka saya mohon bantuan Saudara/Saudari untuk mengisi angket 

guna memperoleh data tentang judul tersebut. 

 Jawaban yang diberikan Saudara/Saudari akan sangat membantu 

keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Oleh karena itu saya sangat 

mengharapkan kesanggupan dan kejujuran Saudara/Saudari dalam menjawab 

pertanyaan yang sudah saya buat. Saya sangat menghargai setiap jawaban yang 

Saudara/Saudari berikan dan akan dijaga kerahasiannya, serta tidak akan 

berpengaruh terhadap kedudukan dan status, karena hasil dari angket ini semata-

mata hanya untuk kepentingan penelitian. 

 Besar harapan saya, Saudara/Saudari dapat memberikan jawaban yang 

sebenarnya, sehingga jawaban tersebut dapat kami gunakan untuk menganalisis 

data yang tepat dan objektif. 

 Demikian surat permohonan ini saya buat, atas kesediaan dan bantuan 

serta partisipasinya saya ucapkan terimakasih. 

 

       Semarang, April 2009  

 

 

 

        Dwi Prasetyo 

        NIM. 3352404008  
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DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN 
 
Data Responden 

Nama    : ............................................. (bila tidak keberatan) 

Jenis Kelamin   : О Pria       О Wanita 

Alamat Rumah  : О Di dalam Kab. Rembang    О Di luar Kab. Rembang 

Tingkat Pendapatan : О Kurang dari Rp. 500.000,-   О Rp. 500.000,- sampai 

Rp.1.000.000,- 

О Rp.1.000.000,-  sampai Rp. 1.500.000,-  

О Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 2.000.000,- 

                                      О Lebih Dari Rp. 2.000.000,- 

Petunjuk Pengisian 

Jawablah pertanyaan di bawah ini mengenai dengan memberi tanda silang (x) 

pada kolom jawaban dengan memperhatikan nilai dan arti sebagai berikut : 

5 : Sangat Setuju (SS) 3 : Netral (N)  1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 

4 : Setuju (S)  2 : Tidak Setuju (TS) 

 

No Daftar Pertanyaan SS S N TS STS 
Tangible 

1 TRP Kartini Rembang tempat wisata yang representatif      
2 TRP Kartini memiliki tempat parkir yang memadai      
3 Karyawan berpenampilan rapi dan menarik      
4 Kebersihan lingkungan tempat wisata terjaga dengan baik      
5 Fasilitas dan sarana penunjang yang disediakan sudah memadai      

Reliability 
6 Pelayanan yang diberikan sesuai dengan janji yang ditawarkan      
7 Memberikan perhatian serius terhadap pengunjung yang 

mendapat masalah 
     

8 Memiliki kehandalan dalam memberikan pelayanan dengan 
segera pada pengunjung 

     

Responsiveness 
9 Karyawan cepat tanggap dalam menangani permintaan 

pengunjung 
     

10 Memberikan informasi pada pengunjung secara lengkap jelas      
11 Karyawan cepat tanggap terhadap kesulitan-kesulitan pengunjung      
12 Pembelian tiket masuk pengunjung tidak terlalu menunggu lama      

Assurance 
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13 Karyawan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai 
dalam memberikan pelayanan 

     

14 Karyawan bersikap ramah dan sopan kepada  pengunjung      
15 Pengunjung  merasa aman dengan kunjungan yang mereka 

Lakukan 
     

16 Terdapat asuransi kecelakaan bagi pengunjung      
Emphaty 

17 Setiap pertanyaan dengan pengunjung, karyawan selalu 
menjawab dengan senyuman 

     

18 Karyawan memberi perhatian terhadap segala keluhan 
pengunjung 

     

19 TRP Kartini Rembang memahami kebutuhan dan harapan 
pengunjung 

     

Kepuasan Pengunjung 
 Konfirmasi Harapan      

20 TRP Kartini mampu menyediakan kebutuhan wisata yang baik      
21 Kualitas Pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan      
22 Pengunjung merasa puas dengan pelayanan yang diberikan      

 Minat Kunjungan Kembali      
23 Saya berminat untuk berwisata kembali ke TRP Kartini      
24 Jika ingin berkunjung ke pantai, saya akan berkunjung ke TRP 

Kartini 
     

 Kesediaan Merekomendasikan      
25 Saya akan menginformasikan kepada orang lain mengenai TRP 

Kartini 
     

26 Saya akan mengajak orang lain untuk berkunjung pada TRP 
Kartini Rembang 

     

 Ketidakpuasan      
27 Saya tidak pernah melayangkan keluhan pada TRP Kartini 

Rembang 
     

28 Apa yang dirasakan pengunjung sesuai dengan yang diharapkan       
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TABEL VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
 
Tangible  

 
 

 
 

 
 
Reliability 

 

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.799 .857 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

Item-Total Statistics

13.43 7.357 .797 .883 .720
13.50 7.155 .788 .869 .715
13.50 8.534 .424 .244 .804
13.87 5.016 .548 .359 .859
13.43 7.151 .714 .557 .728

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Responsiveness 

 
 

 
 

 
 

Reliability Statistics

.669 .710 3

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

Item-Total Statistics

6.90 1.334 .421 .182 .717
6.77 2.047 .535 .376 .584
6.80 1.407 .586 .427 .425

X2.1
X2.2
X2.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.670 .693 4

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

Item-Total Statistics

10.97 3.413 .371 .203 .664
10.63 4.240 .477 .231 .624
10.37 3.206 .424 .270 .629
10.43 2.875 .624 .394 .474

X3.1
X3.2
X3.3
X3.4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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 Assurance 

 
 

 
 

 
 
Emphaty 

 
 

 

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.923 .925 4

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

Item-Total Statistics

11.70 4.838 .935 .909 .862
11.73 4.961 .856 .846 .888
11.90 5.197 .778 .706 .914
11.77 5.082 .732 .780 .932

X4.1
X4.2
X4.3
X4.4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.707 .705 3

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
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Kepuasan Pelanggan 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Item-Total Statistics

7.43 2.530 .393 .155 .763
7.40 2.041 .608 .409 .514
7.63 1.826 .591 .404 .529

X5.1
X5.2
X5.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.836 .840 9

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

Item-Total Statistics

29.10 17.955 .559 .638 .818
29.07 18.409 .388 .393 .837
28.97 16.999 .601 .439 .812
29.13 18.395 .406 .469 .835
29.23 18.116 .546 .481 .819
29.60 17.559 .516 .357 .823
29.17 19.178 .528 .418 .823
29.23 16.668 .660 .654 .805
29.17 16.420 .760 .724 .794

Y1.1
Y1.2
Y1.3
Y1.4
Y1.5
Y1.6
Y1.7
Y1.8
Y1.9

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Hasil Uji Validitas Angket Kualitas Pelayanan 
 
Uji Validitas Tangible 

No. rhitung rtabel Keterangan 

1 0,797 0,361 Valid 

2 0,788 0,361 Valid 

3 0,424 0,361 Valid 

4 0,548 0,361 Valid 

5 0,714 0,361 Valid 

 
Uji Validitas Reliability 

No. rhitung rtabel Keterangan 

6 0,421 0,361 Valid 

7 0,535 0,361 Valid 

8 0,586 0,361 Valid 

 
Uji Validitas Responsiveness 

No. rhitung rtabel Keterangan 

9 0,371 0,361 Valid 

10 0,477 0,361 Valid 

11 0,424 0,361 Valid 

12 0,624 0,361 Valid 

 
Uji Validitas Assurance 

No. rhitung rtabel Keterangan 

13 0,935 0,361 Valid 

14 0,856 0,361 Valid 

15 0,778 0,361 Valid 

16 0,732 0,361 Valid 
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Uji Validitas Emphaty 
No. rhitung rtabel Keterangan 

17 0,393 0,361 Valid 

18 0,608 0,361 Valid 

19 0,591 0,361 Valid 

 
Hasil Uji Validitas Angket Kepuasan Pengunjung 

No. rhitung rtabel Keterangan 

20 0,559 0,361 Valid 

21 0,388 0,361 Valid 

22 0,601 0,361 Valid 

23 0,406 0,361 Valid 

24 0,546 0,361        Valid 

25 0,516 0,361 Valid 

26 0,528 0,361 Valid 

27 0,660 0,361 Valid 

28 0,760 0,361 Valid 
 
 

Hasil Uji Reliabilitas Angket 

No. Variabel Cronbach Alpha Kriteria 
Nunally (1967) Keterangan 

1 X1 0,799 0,60 reliabel 

2 X2 0,669 0,60 reliabel 

3 X3 0,670 0,60 reliabel 

4 X4 0,923 0,60 reliabel 

5 X5 0,707 0,60 reliabel 

6 Y 0,836 0,60 reliabel 
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Frequency Table 

 

 
 

 

 

X1.3

5 1.3 1.3 1.3
27 6.8 6.8 8.0

126 31.5 31.5 39.5
229 57.3 57.3 96.8

13 3.3 3.3 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.4

10 2.5 2.5 2.5
47 11.8 11.8 14.3

135 33.8 33.8 48.0
194 48.5 48.5 96.5

14 3.5 3.5 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.1

6 1.5 1.5 1.5
35 8.8 8.8 10.3

108 27.0 27.0 37.3
230 57.5 57.5 94.8
21 5.3 5.3 100.0

400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju 
Netral 
Setuju 
Sangat Setuju
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.2

12 3.0 3.0 3.0
39 9.8 9.8 12.8

113 28.3 28.3 41.0
216 54.0 54.0 95.0

20 5.0 5.0 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequency Table 

 

 

 
 
 
 

X1.5

5 1.3 1.3 1.3
17 4.3 4.3 5.5

105 26.3 26.3 31.8
241 60.3 60.3 92.0

32 8.0 8.0 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.2

11 2.8 2.8 2.8
55 13.8 13.8 16.5

117 29.3 29.3 45.8
148 37.0 37.0 82.8

69 17.3 17.3 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.3

20 5.0 5.0 5.0
66 16.5 16.5 21.5

121 30.3 30.3 51.8
156 39.0 39.0 90.8

37 9.3 9.3 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequency Table 

 

 

 

 
 
 
 
 

X3.1

6 1.5 1.5 1.5
33 8.3 8.3 9.8

125 31.3 31.3 41.0
158 39.5 39.5 80.5

78 19.5 19.5 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.2

12 3.0 3.0 3.0
42 10.5 10.5 13.5

116 29.0 29.0 42.5
168 42.0 42.0 84.5

62 15.5 15.5 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.3

16 4.0 4.0 4.0
43 10.8 10.8 14.8

117 29.3 29.3 44.0
164 41.0 41.0 85.0

60 15.0 15.0 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.4

5 1.3 1.3 1.3
37 9.3 9.3 10.5

147 36.8 36.8 47.3
168 42.0 42.0 89.3

43 10.8 10.8 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequency Table 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

X4.1

13 3.3 3.3 3.3
89 22.3 22.3 25.5

177 44.3 44.3 69.8
121 30.3 30.3 100.0
400 100.0 100.0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.2

9 2.3 2.3 2.3
102 25.5 25.5 27.8
165 41.3 41.3 69.0
124 31.0 31.0 100.0
400 100.0 100.0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.3

12 3.0 3.0 3.0
83 20.8 20.8 23.8

170 42.5 42.5 66.3
135 33.8 33.8 100.0
400 100.0 100.0

Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.4

3 .8 .8 .8
12 3.0 3.0 3.8

102 25.5 25.5 29.3
146 36.5 36.5 65.8
137 34.3 34.3 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequency Table 

 

 

 
 
Frequency Table 

 

X5.1

15 3.8 3.8 3.8
80 20.0 20.0 23.8

130 32.5 32.5 56.3
143 35.8 35.8 92.0

32 8.0 8.0 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X5.2

20 5.0 5.0 5.0
68 17.0 17.0 22.0

120 30.0 30.0 52.0
160 40.0 40.0 92.0

32 8.0 8.0 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X5.3

21 5.3 5.3 5.3
55 13.8 13.8 19.0

124 31.0 31.0 50.0
161 40.3 40.3 90.3

39 9.8 9.8 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1.1

5 1.3 1.3 1.3
40 10.0 10.0 11.3

168 42.0 42.0 53.3
163 40.8 40.8 94.0

24 6.0 6.0 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y1.2

3 .8 .8 .8
49 12.3 12.3 13.0

157 39.3 39.3 52.3
171 42.8 42.8 95.0

20 5.0 5.0 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1.3

3 .8 .8 .8
50 12.5 12.5 13.3

139 34.8 34.8 48.0
186 46.5 46.5 94.5

22 5.5 5.5 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1.4

1 .3 .3 .3
34 8.5 8.5 8.8

170 42.5 42.5 51.3
158 39.5 39.5 90.8

37 9.3 9.3 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1.5

9 2.3 2.3 2.3
34 8.5 8.5 10.8

127 31.8 31.8 42.5
190 47.5 47.5 90.0

40 10.0 10.0 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y1.6

4 1.0 1.0 1.0
38 9.5 9.5 10.5

157 39.3 39.3 49.8
168 42.0 42.0 91.8

33 8.3 8.3 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1.7

1 .3 .3 .3
54 13.5 13.5 13.8

166 41.5 41.5 55.3
158 39.5 39.5 94.8

21 5.3 5.3 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1.8

2 .5 .5 .5
37 9.3 9.3 9.8

151 37.8 37.8 47.5
183 45.8 45.8 93.3

27 6.8 6.8 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1.9

8 2.0 2.0 2.0
36 9.0 9.0 11.0

130 32.5 32.5 43.5
182 45.5 45.5 89.0

44 11.0 11.0 100.0
400 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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REGRESI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables Entered/Removedb

Emphaty,
Responsiv
e,
Assuranc
e,
Tangible,
Reliability

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kepuasanb. 

Model Summaryb

.471a .222 .212 4.08766 .222 22.469 5 394 .000 1.722
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Emphaty, Responsive, Assurance, Tangible, Reliabilitya. 

Dependent Variable: Kepuasanb. 

Coefficientsa

11.554 2.086 5.539 .000
.257 .082 .149 3.147 .002 .277 .157 .140 .879 1.137
.239 .107 .118 2.243 .025 .319 .112 .100 .715 1.399
.445 .081 .262 5.493 .000 .352 .267 .244 .871 1.149
.241 .106 .108 2.266 .024 .228 .113 .101 .867 1.154
.235 .109 .106 2.146 .033 .249 .107 .095 .811 1.234

(Constant)
Tangible
Reliability
Responsive
Assurance
Emphaty

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepuasana. 
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