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Abstract 

This study aims to examine the influence of location, price and hotel 

facilities on the decision to stay. This research was conducted by questionnaire 

method. Data were obtained from 75 (seventy five) respondents obtained 

through accidental sampling technique. The object of this research is 

ParagonBiz Hotel located at Binong Raya Road No. No. 9 Karawaci, 

Tangerang. The method of analysis used in this study is multiple regression 

analysis. 

The results of this study indicate that the variable that has a significant 

influence on the decision to stay is the location. Price perception and hotel 

facilities have no effect on customer's decision. The results of this study indicate 

that the better the location, it will increasingly increase the value of guest 

decisions to stay. 
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1. Pendahuluan 

Pariwisata saat ini mulai diakui sebagai perdagangan dan industri di 

seluruh dunia. Pariwisata menciptakan peran positif dalam penciptaan, hiburan 

dan rekreasi untuk bersantai, pengembangan budaya, sumber daya mobilisasi dan 

mengembangkan berbagai sektor lainnya juga (Peterson dan Wilson, 1992). 

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dan sebagai multiplier effect 

bagi sektor lainnya dalam meningkatkan penerimaan devisa negara, memicu 

pengembangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia.  

Menurut data dari Badan Pusat Statistik selama tahun 2013, jumlah 

kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 1,46 juta, meningkat 12,61% 

dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama di tahun 2012. 

Demikian juga perkembangan bisnis perhotelan di Provinsi Banten khususnya 

Kota Tangerang mengalami perkembangan yang pesat selama tahun 2013.  
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Tabel 1.1 Market Share Hotel Berbintang di Tangerang 2013 

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Tangerang  

 

Semakin ketatnya persaingan bisnis menuntut perusahaan untuk memiliki 

wawasan tentang karakteristik umum tamu dan memungkinkan dalam memahami 

motivasi, sikap dan nilai-nilai yang membentuk pendapat tamu (Baruca dan Civre, 

2012). Selain itu, strategi penetapan harga juga sangat penting untuk diperhatikan. 

Dalam iklim persaingan yang ketat seperti sekarang ini, perusahaan harus 

memperhatikan faktor harga, karena besar kecilnya harga yang ditetapkan sangat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan dan mampu mempengaruhi konsumen 

untuk membeli produknya.  

Menurut penelitian Baruca dan Civre (2012) terdapat beberapa alasan 

tamu dalam dalam mengambil keputusan untuk menginap di hotel. 

Tabel 1.2 Alasan Tamu Memilih Hotel 

Alasan tamu memilih hotel N % 

Lokasi 479 31,5 

Rekomendasi dari teman / agen 

perjalanan 

438 28,8 

Harga 384 25,3 

Pengalaman Pribadi 367 24 

Promosi 335 22 

Hotel Rooms 
Total 

Room  

Average 

Occupancy  

Total 

Room 

Based  

Market Share 

ParagonBiz Hotel 240 87.600 27% 23.652 7% 

Aryaduta Imperial Hotel 192 70.080 77% 53.961 15% 

Yasmin Hotel 170 62.050 26% 16.133 4% 

Olive Hotel 103 37.595 40% 15.038 4% 

Fame Hotel 144 52.560 71% 37.317 10% 

Atria Hotel & Convention 171 62.415  80% 49.932 14% 

Great Western Hotel 117 42.705 34% 14.519 4%     

Best Western Hotel 111 40.515 36% 14.585 4%     

Narita Hotel 98 35.770 78% 27.900 8%     

Grand Zuri Hotel BSD 132 48.180 81% 39.025 11% 

Santika Hotel BSD 150 54.750 80% 43.800 12% 

Soll Marina Hotel Serpong 134 48.910 52% 25.433 7% 

     
361.295 100% 
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Fasilitas Hotel 242 15,9 

Sources : Baruca dan Civre, 2012 

   

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih hotel 

karena dari lokasi (31,5%), rekomendasi dari seorang kenalan atau agen 

perjalanan (28,8%), harga (25,3%), pribadi pengalaman dengan hotel (24%), 

promosi (22%) dan Fasilitas (15,9%).  

Disamping harga, fasilitas juga turut berperan penting dalam menjaring 

konsumen. Fasilitas adalah sarana yang sifatnya mempermudah konsumen untuk 

melakukan suatu aktivitas. Pada tingkat harga yang hampir sama, semakin 

lengkap fasilitas yang disediakan pihak hotel, maka tingkat kepuasan pelanggan 

semakin meningkat. Kelengkapan fasilitas hotel juga mampu mendorong 

pelanggan untuk terus memilih hotel tersebut sebagai pilihan prioritas. Menurut 

Wilensky dan Buttle (1998) Persepsi yang diperoleh dari interaksi antara 

pelanggan dengan fasilitas berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut dimata 

pelanggan. 

Bagi penyedia jasa perhotelan, memilih lokasi yang strategis merupakan 

salah satu faktor yang penting utnuk dipertimbangkan. Pemilihan lokasi hotel 

yang strategis dapat mempermudah pelanggan untuk mendapatkan akses terhadap 

hotel tersebut dan melakukan aktivitasnya. Menurut Karppinen (2012) Lokasi 

biasanya menjadi unsur utama, karena lokasi akan menentukan konsep pasar yang 

akan dituju, dan akan menjadi bahan pertimbangan ketika memilih sebuah hotel. 

Oleh karena itu, penyedia jasa harus benar–benar mempertimbangkan, menyeleksi 

dan memilih lokasi yang responsive terhadap kemungkinan perubahan ekonomi, 

demografis, budaya, persaingan, dan peraturan di masa mendatang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shoham dan Dalakas (2005) 

mengemukakan 7 (tujuh) faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian 

oleh keluarga, yaitu daya tarik harga, daya tarik tempat, daya tarik merek, daya 

tarik produk, pilihan pada produk baru (promosi produk pesaing), kebiasaan 

dalam membeli (kebiasaan dalam keluarga) dan pengaruh orang tua. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

pengaruh persepsi harga, fasilitas dan lokasi terhadap keputusan pembelian. 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan objek adalah hotel ParagonBiz, 

Karawaci yang berlokasi di jalan Binong Raya dengan tingkat hunian tertinggi.  

Adapun pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) 

apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan tamu untuk menginap di hotel?, (2) 

apakah harga berpengaruh terhadap keputusan tamu untuk menginap di hotel?, 

apakah fasilitas berpengaruh terhadap keputusan tamu untuk menginap di hotel?. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Pengertian jasa menurut Kotler (2012) adalah a service is any act or 

performance that one perty can offer to another that is essentially intangible 

anddoes not result the ownership of anything. Its production may or may not be 

tiedto a physical product. Definisi ini menjelaskan bahwa jasa adalah sesuatu 

tindakan yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain yang secara fisik tidak 

berwujuddan tidak memberikan pemilikan sesuatu. Produksi jasa dapat terikat 

atau tidak terikat pada suatu produk fisik. 

Pelayanan hotel terdiri dari ketersediaan dan kualitas yang mereka 

diberikan kepada pelanggan terhadap fasilitas hotel. Pelayanan yang diberikan 

hotel dapat bervariasi baik seberapa formal atau informal pelayanan tersebut 

ataupun tingkat perhatian dan kecepatan serta efisiensi tergantung pada jenis dan 

klasifikasi hotel tersebut (Karppinen, 2011). 

Pemasaran adalah bagaimana memasarkan produk dengan cara 

membangkitkan minat masyarakat dan membuat mereka berpikir, "Saya ingin 

memiliki"? terutama karena orang lebih sadar akan kebutuhan dan keinginan 

mereka (Karppinen, 2011). Pemasaran bukanlah sekedar penjualan dan 

periklanan. Hal ini karena tujuan dari pemasaran adalah untuk mengidentifikasi 

kebutuhan pelanggan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara sangat 

baik.  

Pemasaran sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan untuk 

tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang. Akan tetapi untuk 
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melaksanakan kegiatan pemasaran bukanlah hal mudah, semua anggota 

perusahaan harus ikut serta dan aktif dalam mendukung tercapainya tujuan 

perusahaan. Semua faktor yang dikuasai dan dikendalikan oleh perusahaan untuk 

mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa dikenal dengan 

istilah bauran pemasaran. 

Stanton (1996) menyebutkan bahwa Marketing Mix (bauran pemasaran) 

adalah istilah yang dipakai dalam melukiskan kombinasi dari penawaran produk, 

struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi yang merupakan inti dari 

sistem pemasaran perusahaan. Dalam dunia Pariwisata terdapat 4P sebagai 

pengembangan menjadi 8Ps yaitu Product, Price, Distribution, Promotion, 

People, Partnership, Packaging, Programming (Morrison, 2010).  

Tujuan utama pemasaran adalah melayani dan memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana perilaku 

konsumen dalam memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Menurut Solomon 

(1999), perilaku konsumen adalah studi mengenai proses–proses yang terjadi saat 

individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan, atau menghentikan 

pemakaian produk, jasa, ide, atau pengalaman dalam rangka memuaskan 

keinginan dan hasrat tertentu. 

Terdapat beberapa fase yang dilewati oleh konsumen sebelum akhirnya 

memutuskan untuk melakukan pembelian jasa. Menurut Kurtz (1998) proses 

pembelian jasa dilakukan melalui tiga fase yaitu pre purchase phase, the service 

counter, dan post purchase phase. 

Dalam lingkungan pemasaran yang sangat kompetitif di industri 

perhotelan, penting untuk memahami karakteristik konsumen dan keputusan 

konsumen dalam memilih hotel. Hal ini sesuai dengan pernyataan Civre dan 

Baruca (2012) yang menyatakan bahwa memahami konsumen adalah proses 

pengambilan keputusan untuk memprediksi kesuksesan hotel dimasa yang akan 

datang. 

Cravens (1996) mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan 

diperlukan pengetahuan tentang kebutuhan pasar dan kecenderungan terhadap 

perkembangan pasar, persaingan, serta keunggulan bersaing organisasi. Agar 
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pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat, bijaksana, dan ilmiah, 

maka menurut Flippo (1993) dalam melakukan pengambilan keputusan harus 

memperhatikan urutan langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu: 1) mengenal 

dan merumuskan masalah yang memerlukan tindakan, 2) menentukan alternatif 

pemecahan yang mungkin, 3) mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta yang 

berhubungan dengan masalah dan 4) memutuskan suatu pemecahan. 

Pada umumnya manusia bertindak rasional dan mempertimbangkan segala 

jenis informasi yang tersedia dan mempertimbangkan segala sesuatu yang biasa 

muncul dari tindakannya sebelum melakukan sebuah perilaku tertentu. Para 

konsumen akan melewati lima tahapan dalam melakukan pembelian yaitu: 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca pembelian (Kotler, 2012). 

Lokasi biasanya menjadi unsur utama, karena lokasi akan menentukan 

konsep pasar yang akan dituju, dan akan menjadi bahan pertimbangan ketika 

memilih sebuah hotel. Lokasi hotel akan menunjukkan aksesibilitas dan 

kenyamanan lokasi, daya tarik lingkungan dan faktor-faktor lainnya yang menjadi 

daya tarik bagi pelanggan ketika memilih sebuah hotel (Karppinen, 2011). 

Pemilihan lokasi untuk berbisnis harus dilakukan secara hati-hati. 

Meskipun kesuksesan tidak hanya bergantung pada lokasi bisnis, tetapi faktor 

lokasi akan mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis. Pelanggan selalu 

mempertimbangkan untuk berbelanja dengan melihat faktor lokasi yang sesuai. 

Maka untuk itu para pelaku bisnis harus mempertimbangkan hal–hal strategis 

dalam penentuan lokasi. Karena lokasi yang strategis berkaitan terhadap 

keputusan pembelian pelanggan untuk membeli atau mengunakan suatu produk 

(Bauer, 1993). Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad (2009), menyatakan 

adanya pengaruh positif antara lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis : 

H1: Lokasi berpengaruh yang positif terhadap keputusan menginap. 

 

Ditinjau dari segi pemasaran, penetapan harga sangat penting, karena 

setiap harga yang ditetapkan perusahaan akan mengakibatkan tingkat permintaan 
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terhadap produk berbeda. Dalam sebagian besar kasusnya, biasanya permintaan 

dan harga berbanding terbalik, yakni semakin tinggi harga semakin rendah 

permintaan. Demikian sebaliknya, semakin rendah harga, semakin tinggi tingkat 

permintaan terhadap produk (Stanton, 1984) oleh karena itu, penetapan harga 

yang tepat perlu mendapat perhatian yang besar dari perusahaan. 

Harga menurut Kenesei dan Todd (2003) adalah salah satu dari beberapa 

biaya yang dihadapi oleh pembeli. Harga merupakan salah satu atribut penting 

yang dievaluasi oleh konsumen sehingga manajer perusahaan perlu benar-benar 

memahami peran tersebut dalam mempengaruhi sikap konsumen. Harga sebagai 

atribut dapat diartikan bahwa harga merupakan konsep keanekaragaman yang 

memiliki arti berbeda bagi tiap konsumen, tergantung karakteristik konsumen, 

situasi dan produk (Munir, 2005:46). Hasil penelitian Dian (2005), Satmoko, dkk 

(2005), Wijayanti (2008) menyatakan bahwa harga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Harga akan mempengaruhi keputusan pembelian apabila 

harga suatu produk tersebut terjangkau, memiliki daya saing, sesuai dengan 

kualitas dan manfaat yang ditawarkan.  

H2: Persepsi harga berpengaruh yang positif terhadap keputusan  

       menginap 

 

Bagi industri jasa khususnya perhotelan, ketersediaan fasilitas merupakan 

faktor penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Fasilitas hotel merupakan 

faktor yang menentukan pilihan orang untuk tinggal atau menginap di suatu hotel 

tertentu. Fasilitas dalam suatu hotel terdiri dari kamar tidur dengan segala 

perlengkapannya, restoran/caffe dengan pendukungnya, fasilitas tambahan 

(fasilitas olahraga atau hiburan), dan lain–lain (Sulastiyono, 2006). 

Raharjani (2005) menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan jasa 

mempunyai fasilitas yang memadai sehingga dapat memudahkan dan membuat 

nyaman konsumen, maka dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian jasa. Selain itu perusahaan yang memberikan suasana menyenangkan 

dengan desain fasilitas yang menarik akan mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan pembelian.  
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H3 : Fasilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan  

        menginap. 

 

3. Metode Penelitian 

Objek penelitian ini adalah ParagonBiz Hotel yang berlokasi di di jalan 

Binong Raya Kavling No. 9 Karawaci, Tangerang. Sampel penelitian ini 

berjumlah 75 (tujuh puluh lima) responden yang diperoleh melalui teknik 

accidental sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan Metode kuesioner (daftar pertanyaan). Kuesioner yang telah 

disusun merupakan rangkaian-rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan lokasi, 

persepsi harga, fasilitas, dan keputusan tamu untuk menginap.  

 

Tabel : 3.1 

Tabel Variabel dan Skala Pengukuran 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Skala 

Pengukuran 

Sumber 

Keputusan 

tamu 

 1. Mendapatkan skala 

prioritas.  

2. Tidak akan berpindah. 

3. Memberikan 

rekomendasi kepada 

orang lain.  

4. Kesesuaian dengan 

kebutuhan 

Skala Likert Lockyer 

(2005) 

 Harga 1. Kesesuaian harga 

produk dengan kualitas 

produk. 

2. Perbandingan harga 

dengan harga produk 

lain dan sejenis. 

3. Kesesuaian harga 

produk dengan manfaat 

yang didapat. 

 Dolnicar 

dan Otter 

(2003) 

 Fasilitas 1. Kamar yang nyaman, 

bersih dan rapih 

2. Lobby yang nyaman 

3. Fasilitas keluarga yang 

nyaman 

4. Tempat parkir yang 

memadai 

 Dolnicar 

dan Otter 

(2003) 

 Lokasi 1. Keterjangkauan  Dolnicar 
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2. Kelancaran arus lalu-

lintas 

3. Lingkungan sekitar 

hotel yang nyaman 

4. Dekat dengan fasilitas 

umum 

 

 

 

dan Otter 

(2003) 

 

Penelitian ini menggunakan uji validitas, reliabilitas dan uji regresi berganda.  

 

4. Hasil Penelitian  

 Hasil analisis regresi berganda penelitian ini menunjukkan hasil sebagai 

berikut.  

Tabel 4.2 

Data Hasil Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis Koefisien β p-value Keputusan 

H1 
Persepsi harga memiliki pengaruh yang 

positif terhadap keputusan menginap. 
0,010 0,922 

H1 Tidak 

Didukung 

H2 
Fasilitas memiliki pengaruh yang positif 

terhadap keputusan menginap. 
- 0,082 0,666 

H2 Tidak 

Didukung 

H3 
Lokasi memiliki pengaruh yang positif 

terhadap keputusan menginap. 
0,520 0,000 H3 Didukung 

 

Hipotesis pertama menguji pengaruh persepsi harga terhadap keputusan 

menginap. Dari hasil pengujian hipotesa pertama diketahui bahwa nilai signifikan 

untuk hubungan antara variabel persepsi harga terhadap keputusan menginap 

sebesar 0,922 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

persepsi harga terhadap keputusan menginap. Hasil ini terkait mayoritas 

pengunjung hotel adalah PNS sebanyak 34 orang atau 56,7% dimana Persepsi 

Harga tidak terlalu berpengaruh terhadap Keputusan untuk menginap dikarenakan 

anggaran mereka melebihi harga yang ditawarkan oleh pihak hotel. 

Hipotesis kedua menguji pengaruh fasilitas terhadap keputusan menginap. 

Hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa nilai signifikan untuk hubungan 

antara variabel Fasilitas terhadap keputusan menginap adalah sebesar 0,666 >  

0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh fasilitas terhadap 
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keputusan menginap. Hasil ini terkait mayoritas pengunjung hotel adalah PNS 

dimana kebutuhan terpenting mereka adalah ruang pertemuan yang memadai atau 

grup segmentasi, sedangkan indikator pada pernyataan fasilitas lebih bersifat 

individual. 

 Hipotesis ketiga menguji pengaruh lokasi terhadap keputusan menginap. 

Dari hasil pengujian hipotesa ketiga diketahui bahwa nilai signifikan untuk 

hubungan antara variabel lokasi terhadap keputusan tamu adalah sebesar 0,000 <  

0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh lokasi terhadap keputusan 

menginap. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik lokasi maka akan semakin 

meningkatkan nilai keputusan tamu untuk menginap. 

 

5. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Persepsi harga tidak berpengaruh terhadap keputusan menginap. Hal ini 

disebabkan karena mayoritas pengunjung hotel adalah PNS dan termasuk 

dalam segmentasi grup dimana anggaran atau dana penyelenggaraan melebihi 

harga yang ditawarkan oleh pihak hotel. 

2. Fasilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan menginap. Hal ini disebabkan 

karena mayoritas pengunjung hotel adalah PNS dan termasuk dalam 

segmentasi grup pemerintah yang lebih melihat pada kebutuhan akan ruang 

pertemuan dan aspek penunjang lainnya seperti peralatan penunjang rapat, 

situasi yang kondusif untuk rapat, makan dan minum, serta akses internet yang 

cepat. 

3. Lokasi berpengaruh terhadap keputusan menginap. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin baik lokasi maka semakin meningkatkan nilai keputusan tamu 

untuk menginap. 

 

6. Implikasi Manajerial 

Adapun implikasi kebijakan dapat diturunkan dari hasil penelitian ini antara 

lain adalah: 
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1. Meningkatkan hubungan baik dengan pihak pemerintahan baik Pemerintahan 

setingkat Kotamadya, Kabupaten, Provinsi maupun Kementrian Pusat 

2. Meningkatkan fasilitas – fasilitas dari ruang pertemuan yang cukup besar dan 

juga fasilitas pendukung lainnya seperti peralatan rapat yang memadai, 

menciptakan situasi yang kondusif untuk melakukan pertemuan. 

3. Memaksimal segmentasi individual dengan melakukan pendekatan-

pendekatan pada bidang online travel agen yang menggunakan internet.  

 

7. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di 

atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan aktivitas di media sosial dalam mengkomunikasikan informasi 

mengenai aktivitas hotel, sehingga menjadi faktor pendorong untuk konsumen 

memutuskan menginap di hotel. 

2. Meningkatkan kegiatan public relation ke masyarakat. Penjelasan kegiatan-

kegiatan pameran / kebijakan yang positif ke media massa akan menambah 

persepsi yang baik masyarakat bagi perusahaan / hotel. Karena hal tersebut 

diharapkan akan menciptakan goodwill positif ke publik. 

3. Diperlukan penelitian lanjutan terhadap faktor-faktor lain yang mempunyai 

pengaruh terhadap purchase decision, di luar variabel lokasi, harga dan 

fasilitas. Penelitian lanjutan ini sangat diperlukan untuk mengindentifikasi 

faktor-faktor lain yang benar-benar menjadi unsur determinan terhadap 

purchase decision dari hotel.  
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