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ABSTRACT 

       This research was conducted to 

know the influences of location, 

service quality and promotion to 

visitor satisfaction at Museum Bogor 

Perjuangan Bogor and how the joint 

influences of location, service and 

promotion  to visitor satisfaction. 

        The research was conducted by 

quantitative method. There are 116 

respondents taken by accidental 

sampling. The data of the 

questionnaires were tested and 

analyzed statistically, namely, three 

independent variables of Location 

(X1), Quality of Services (X2) and 

Promotion (X3),as the dependent 

variable  is Visitor Satisfaction (Y) 

         The result of the research 

indicates that the location has the 

significant value beta value (-0.20), 

the quality is (0,43) and the promotion 

is  (0.82) to the satisfaction while the 

joint influences of three variables have 

totally  (8,96), the value of significant  

(0,00)  the coefficient determinant ,R 

square is  (0,172), the total number of 

influences of the variables X1, X2 and 

X3 to the Y variable is 17.2% while 

the other 82.8% influenced by other 

factors out of the variables X1, X2 and 

X3.It indicated the visitors coming to 

the museum were more interested in 

the  knowledge and attraction of 

museum collections, quality of service 

positively influenced the satisfaction 

of visitors , the promotion needs to be 

improved. 

The Keywords: Location, Service 

Quality, Promotion, Visitor 

Satisfactiscation  
 

 

 

ABSTRAK 
 

          Penelitian ini dilakukan  umtuk 

mengetahui  pengaruh lokasi ,kualitas  

pelayanan  dan   promosi terhadap 

kepuasan pengunjung di Museum  

Perjuangan Bogor serta   bagaimana 

pengaruh lokasi,pelayanan dan 

promosi secara bersama-sama 

terhadap    kepuasan pengunjung. 

         Penelitian dilakukan dengan 

metode kuantitatif. Jumlah sampel 

sebanyak 116 responden  diambil 

secara  accidental sampling. Data dari 

kuesioner diuji dan dianalisis secara 

statistika yaitu tiga  variabel bebas  

Lokasi (X1), Kualitas Pelayan (X2) 

dan Promosi (X3) serta   varibel 

terikat yaitu  kepuasan (Y) 

        Hasil penelitian menunjukkan 

Lokasi nilai signifikan dengan nilai 

beta (-0,20) , Kualitas Pelayanan 

(0,43) serta promosi  nilai beta-nya 

(0,82)  terhadap kepuasan sedangkan 

pengaruh  simultan  tiga variabel 

secara bersama-sama nilai totalnya  

(8,96) dengan nilai signifikan (0,00) 

,nilai koefisien determinan R square  

(0,172 ), pengaruh  variabel X1,X2 

dan X3 terhadap variabel Y sebesar 

17,2% sedangakan 82,8 % lainnya 

dipengaruhi faktor-faktor lain diluar 

variabel X1 ,X2 dan X3.Penelitian 

diatas menunjukkan pengunjung 

datang ke museum lebih tertarik dari 

sisi aspek pengetahuan dan daya tarik 

koleksi museumnya, kualitas 

pelayanan  berpengaruh positif 

senakin bagus pengunjung semakin 

puas,promosi perlu ditingkatkan.   

Kata Kunci: Lokasi, Kualitas 

Pelayanan, Promosi, Kepuasan 

Pengunjung

Pengaruh Lokasi, Kualitas Pelayanan, dan Promosi terhadap 

Kepuasaan Pengunjung Di Museum Perjuangan Bogor 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

         Bogor selain terkenal sebagai kota hujan  juga terkenal dengan objek-objek 

wisatanya yang menarik salah satu objek wisata yang  merupakan salah satu 

tempat penyimpanan sejarah perjuangan rakyat Bogor yaitu dengan adanya 

Museum Perjuangan Bogor. Museum Perjuangan Bogor memiliki banyak koleksi 

benda-benda  sejarah    dan menunjukan nilai budaya rakyat Bogor dan memiliki 

daya tarik bagi pengunjung atau wisatawan baik domestik maupun mancanegara. 

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi negara atau lebih khusus 

lagi pemerintah daerah tempat daya tarik wisata itu berada, akan mendapatkan 

pemasukan dari pendapatan setiap daya tarik wisata. Dengan meningkatnya waktu 

luang sebagai akibat lebih singkatnya hari kerja dan didukung oleh meningkatnya 

penghasilan maka aktivitas kepariwisataan akan semakin meningkat (I Gede 

Wiyasa, 2007 . 

        Museum menurut International Council of Museums (ICOM) adalah sebuah 

lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan 

perkembangannya, terbuka untuk umum, memperoleh, merewat, menghubungkan, 

dan memamerkan artefak-artefak perihal jati diri manusia dan lingkungannya 

untuk tujuantujuan studi, pendidikan dan rekreasi. Sedangkan Museum menurut 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) adalah lembaga, tempat 

penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti 
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materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang 

upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. 

          Museum dalam menjalankan aktivitasnya, mengutamakan dan 

mementingkan penampilan koleksi yang dimilikinya. Pengutamaan kepada 

koleksi itulah yang membedakan museum dengan lembaga-lembaga lainnya. 

Setiap koleksi merupakan bagian integral dari kebudayaan dan sumber ilmiah, hal 

itu juga mencakup informasi mengenai objek yang ditempatkan pada tempat yang 

tepat, tetapi tetap memberikan arti dan tanpa kehingan arti dari objek. 

Penyimpanan informasi dalam bentuk susunan yang teratur rapi dan pembaharuan 

dalam prosedur, serta cara dan penanganan koleksi. 

       Museum Perjuangan Bogor didirikan melalului musyawarah para tokoh 

Pejuang Karesidenan Bogor yang meliputi Kota  dan  Kabupaten Bogor, 

Sukabumi,Cianjur dan Depok. Diprakarsai dan diresmikan  oleh Mayor Ishak 

Djuarsa pada tanggal 10 Nopember  1957. Pendirian museum dimaksudkan untuk 

mewariskan semangat dan jiwa juang serta nilai-nilai perjuangan kepada   

generasi muda.  Gedung yang digunakan sebagai museum, sebelumnya adalah 

milik seorang   pengusaha Belanda yang bernama Wilhelm Gustaf  

Wissner. Dibangun pada tahun 1879 yang pada awalnya digunakan sebagai 

gudang ekspor komoditas pertanian  sebelum dikirim ke negara – negara  

di Eropa. Pada masa pergerakan gedung ini digunakan PARINDRA.Dan 

kemudian diberi nama  Gedung Persaudaraan . Selain dipakai sebagai tempat 

aktifitas pemuda pergerakan, gedung ini pun juga di pergunakan sebagai tempat 

kegiatan pemuda kepanduan, dibawah panji-panji Gerakan Pemuda yaitu, Pandu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Gustaf_Wissner&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Gustaf_Wissner&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
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Suryawirawan. Pada tahun 1942 digunakan sebagai gudang  tentara Jepang untuk 

menyimpan barang –barang milik intermiran Belanda, kemudian digunakan untuk 

menyambut dan mempertahankan kemerdekaan RI pada tahun 1945. Diantara  

tahunn 1945-1950 dipergunakan oleh  KNI Karesidenan Bogor, Gelora Rakyat , 

Dewan Pertanahan Karesidenan  Bogor, Call Sigen  RRI Perjuangan 

Karesidenanan  Bogor, GABSI Cabang Bogor, dan  Kantor Pemerintah sementara 

Kabupateb Bogor. Pada tahun 1952-1958 dimiliki dan ditempati  Umar Bin 

Usman Albawahab. Baru pada tanggal 20 Mei 1958 gedung ini dihibahkan dari 

pemiliknya yang terakhir yaitu Umar Bin Usman Albawahab menjadi  Museum 

Perjuangan Bogor.  

         Salah satu tempat wisata yang layak dikunjungi adalah Museum Perjuangan 

Bogor. Museum ini terletak di Jalan Museum Perjuangan Bogor ini berlokasi di 

jalan Merdeka Nomor 56. Terletak di kelurahan Cibogor, kecamatan Bogor 

Tengah, Kota Bogor 16124. Museum Perjuangan Bogor meiliki dua lantai yang 

dipungsikan untuk penyimpanan benda–benda koleksi sejarahnya.Benda-benda  

koleksi yang terdapat di lantai satu museum untuk menyimpan berbagai macam 

senjata yang dipergunakan oleh para pejuang di Bogor dalam melawan penjajah 

Belanda dan Jepang, koleksi mata uang kuno di masa tersebut,selain itu terdapat 

koleksi berisi dokumen-dokumen, surat kabar terbitan masa perjuangan. Koleksi 

museum di lantai dua selain berupa senjata terdapat berbagai peralatan 

komunikasi seperti telpon. Terpampang pula mesin stensil tua yang dipakai untuk 

mencetak selebaran,pakaian-pakaian yang dipergunakan para pejuang . Ada 

diantara pakaian-pakaian tersebut yang memiliki noda darah. Juga terdapat daftar 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cibogor&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bogor
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pejuang Indonesia yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan di kota hujan 

ini.Terdapat sebuah “panggung” dimana terdapat senjata yang pernah dipakai 

Mayor Oking Jaya Atmadja 

         Setelah pra survey dilakukan  peneliti merasakan adanya masalah di 

Museum Perjuangan Bogor  antara lain dari aspek lokasi kurang strategis karena 

terletak pas di depan jalan yang terlalu padat dan macet karena terletak diantara  

pusat belanja pertokoan dengan view-nya yang tertutup dengan gaya hidup 

modern di sekelilingnya sehngga pengunjung yang datang akan cepat melupakan 

aspek edukasi dan nilai perjuangan sejarah dan terlupakan dengan nuansa modern 

di sekelilingnya serta kurangnya   penunjuk arah  (tourist signal)  menuju ke arah 

museum  serta jalur kendaraan yang masuk tidak bisa langsung harus memotong 

dan  berlawanan arah saat menuju  museum atau alternatif lain masuk dengan alur 

jalan ke museum harus memutar melalui pasar,dan akan mengalami  hambatan 

kemacetan terutama pada jam kerja dan kemacetan angkot yang  menaik turunkan 

penumpang serta para pedagang di pinggir jalan yang melewati museum 

sementara kondisi gedungnya kurang menarik dan di areal wilayah museum 

terdapat warung yang berada di  bagian sudut depan museum pas dari arah 

pengunjung masuk sehingga tampak mengganggu pemandangan museum fasilitas 

tempat  parkir yang sempit, 

           Dari   masalah kualitas pelayanan saat peneliti mengamati petugas museum  

kurang ramah mahal salam,senyum,sapa,sopan dan  santun  serta kesigapan 

petugas dalam menyambut pengunjung kuranng sementara identitas petugas 

museum tanpa pengenal sedangkan sedangkan buku tamu  kurang menarik 
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tampilannya, tempat penataan yang kurang menarik dan benda koleksi kurang 

terawat ruangan kurang nyaman dimana tempat pameran yang gelap dan terkesan 

angker, beberapa sudut museum yang kotor, panas sumpek dan pengap, beberapa 

penataan Museum yang kurang rapi dan menarik.     

        Dari sisi promosi museum yang dilaksanakan baik di dalam museum ataupun 

diluar museum  kurang dikemas dengan apik dan profesional dan kurang 

menyentuh aspek nilai perjuangan. Kegiatan promosi yang didalam museum 

masih terkesan kurang persiapan karena kurangnya dukungan SDM pariwisatanya 

sedangkan yang dilaksakan diluar museum berupa exhibition  antara lain  di Mall 

kurang pas karena kigiatan promosi seperti itu sangat rentan sekali dan sulit untuk  

menanamkan nilai sejarah atau perjuangan bangsa sementara banyak mereka 

mungkin akan lebih memperhatikan produk modern yang akan dilihat atau dibeli 

sementara  benda sejarah bukan untuk dipajang di Mall atau mungkin yang terjadi  

akan menyepelekan nilai bukti sejarah perjuangan..  

           Padahal Peneliti melihat benda –benda yang terdapat di museum tersebut 

merupakan benda yang tak ternilai harganya dan merupakan bukti sejarah 

perjuangan para pejuang di Bogor namun dari sisi mengenalkan keberadaan 

museum dan manfaatnya, memberikan  pelayanan kepada pengunjung upaya 

perawatannya serta mengangkat rasa cinta terhadap perjuangan pahlawan melalui 

bukti peninggalannya yang ada di museum melaui kegiatan  promosinya terasa 

masih sangat kurang . Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka 

penelitian ini diberi judul “Pengaruh Lokasi, Kualitas Pelayanan dan Promosi 

Terhadap Kepuasan Pengunjung di Museum Perjuangan Bogor “.  
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1.2  Identifikasi Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana disebutkan diatas peneliti 

tertarik untuk menyampaikan  beberapa hal yang terjadi di museum perjuangan 

Bogor dan dari fenomena tersebut bisa diketahui peneliti adanya beberapa 

masalah yang  diduga perlu untuk dibuatkan daftar gejala yang mungkin nantinya 

bisa diperbaiki .adapun gejala-gejala atau permasalahannya yaitu sebagai berikut: 

1.2.1 Masalah lokasi   

a. Letak Gedung kurang startegis karena terletak disamping  kiri ,kanan dan 

b. seberang  pertokoan  pengunjung akan beralih perhatian ke arah pertokoan 

c. Penunjuk arah jalan menuju ke museum sulit ditemukan sehingga akan 

   menyulitkan pengunjung. 

d. Jalan  menuju ke lokasi melelaui jalur macet berdekatan dengan pasar 

   tradisional dan pertokoan.  

e. Lokasi museum kurang sehat dan sekitar gersang tidak ada penghijauan 

   dan dikelilingi pertokoan  pertokoan  

f. Polusi udara cukup tingggi akibat dari kemacetan kendaraan pribadi dan  

   uumum  serta kebisingan kendaraan 

1.2.2   Masalah Pelayanan. 

a. Penampilan luar bangunan Museum Perjuangan Bogor yang kurang 

menarik   yang terkesan kurang dirawat serta kumuh ,dibagian sudut pagar 

depannya  digunakan untuk berjualan makanan dan menggangu 

pemandangan bagian depan museum. 
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b. Ruangan yang kurang terawat, kusam kotor dan yang menimbulkan kesan 

kurang bagi  pengunjung.  

c. Pegawai yang kurang ramah dan terkesan sibuk dengan aktifitas sendiri 

kurang peduli  terhadap pengunjung. 

d. Pegawai museum kurang siap dan kurang memilik pengetahuan berkaitan 

kemuseuman sehingga saat peneliti menanyakan informasi tentang 

kemuseuman belum mendapat penjelasan yang memadai  

e. Penataan benda- benada koleksi kurang ditata sesuai dengan tempatnya 

supaya menarik bagi pengunujng,terutama dibagian lantas atas yang 

berkaitan dokumen surat- menyurat yang ditumpuk dengan tidak 

menggunakan file –file yang standar dan kurang pas penempatannya. 

1.2.3 Masalah Promosi 

a. Brosur untuk promosi dicetak seadanya dengan menggunkan kertas   

    biasanya dan desain yang kurang menarik sehingga pengunjung enggan   

    untuk membacanya. 

b. Kurangnya aktifitas promosi baik melalui institusi sekolah maupun secara  

    publikasi lewat tempat wisata lainnya. 

c. Dalam hal promosi kurang koordinasi dengan dinas pariwisata dan tempat  

    wisata terkait  saat akan mengadakan exhibition event. 

d. Pelaksanaan event exhibition yang dilaksanakan di depan museum kurang  

    menarik. 

e. Kemasan kegiatan kunjungan belum dikemas dengan cara yang menarik  

    sehingga bisa cepat membosankan. 
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1.2.4 Masalah Kepuasan 

a. Pengunjung kurang  puas karena saat datang tanpa didampingi pemandu. 

petugas museum lebih terkesan sibuk sendiri masing- masing urusannya  

kurang mempedulikan pengunjung yang mana menimbulkan kurang 

perhatian petugas meuseum terhadap pengunjung 

b. Pengunjung kurang puas karena kemasan kegiatan di Museum Perjuangan 

kurang menarik dan monoton kurangnya melibatkan experiencing 

c. Peneliti merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan karena 

ketidaksiapan petugas dalam memberikan keterangan yang berkaitan 

dengan kemuseuman 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

      Mengingat banyak faktor yang terjadi yang mempengaruhi kepuasan 

pengunjung maka pembahasan dibatasi hanya pada permasalahan 

lokasi,pelayanan,promosi  dan kepuasan pengunjung di Museum Perjuangan 

Bogor 

 

1.4 Rumusan Masalah  

1.4.1   Perumusan masalah umum 

         Perumusan masalah ini bertujuan Untuk menganalisa  secara 

bersama-sama pengaruh lokasi, pelayanan dan promosi terhadap kepuasan 

pengunjung di Museum  Perjuangan Bogor dan  variabel yang paling 

memberikan pengaruh paling besar terhadap kepuasan. 
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. 

1.4.2  Perumusan masalah khusus 

                 Perumusan masalah khusus ini bertujuan untuk bisa menjawab: 

a. Bagaimana pengaruh lokasi museum terhadap kepuasan pengunjung di  

       museum Perjuangan Bogor. 

 

b. Bagaimana pengaruh pelayanan yang diberikan pegawai museum 

       terhadap pengunjung di Museum Perjuangan Bogor. 

c. Bagaimana pengaruh  promosi bisa membuat pengunjung merasa puas 

       di Museum  Perjuangan Bogor. 

d. Bagaimana pengaruh lokasi,pelayanan dan promosi secara bersama 

       sama terhadap    kepuasan pengunjung di museum  Perjuangan Bogor. 

 

     1.5 Tujuan Penelitian  

1.5.1 Tujuan Umum     

      Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan  

pengaruh lokasi ,pelayanan dan promosi  terhadap kepuasan pengunjung di 

museum perjuangan Bogor  

 

1.5.2 Tujuan Khusus 

a. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh lokasi terhadap kepuasan  

    pengunjung di museum     Perjuangan Bogor 

b. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pelayanan terhadap kepuasan  
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     pengunjung di museum  Perjuangan Bogor 

c. Menganalisa dan menjelaskan pengaruh promosi terhadap kepuasan  

            pengunjung di Museum   Perjuangan Bogor 

1.6. Manfaat Penelitian  

 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

A. Bagi Pembaca  

Penelitian ini semoga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

dibidang pemasaran jasa pariwisata mengenai pengaruh lokasi,kualitas, 

pelayanan dan promosi terhadap kepuasan pengunjung museum 

Perjuangan Bogor sebagai  bahan kajian dalam penelitian lebih lanjut 

B. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam wawasan teori dan 

pengetahuan penulis serta sebagai sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan yang secara teori telah didapat di perkuliahan dengan 

kenyataaan yang ada di lapangan terutama yang berkaitan dengan 

lokasi,pelayanan dan promosi serta kepuasan pelanggan dalam bidang 

pemasaran jasa.. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Dapat memberikan gambaran dan masukan bagi manajemen atau pimpinan 

khususnya impinan Museum.perjuangan Bogor.dalam menentukan suatu langkah 
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baru atau kebijaksanaan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan 

memberikan kepuasan pelanggan.  

Bagi akademik adalah sebagai bahan tambahan atau referensi yang dapat 

digunakan sebagai acuan ataupun pandangan dalam pembuatan penelitian lain 

yang sejenis, pada penulisan berikutnya.  

Sebagai bahan masukan atau tambahan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa 

serta masyarakat umum mengenai manajemen pemasaran museum dalam  

memberikan kepuasan terhadap pengunjung museum.  
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BAB II  

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA TEORETIS 

2.1 Kajian Teori  

2.1.1 Lokasi  

        2.1.1.1 Dedinisi Lokasi 

          Lokasi  adalah adalah wilayah suatu tempat yang mudah diakses (Teori 

lokasi pendekatan pasar Losch).      

          Menurut definisi lokasi lainnya yaitu Situs   yang mengandung  atau diduga 

mongandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi 

pengamanannya. 

           Menurut Kotler (2009) menyatakan nahwa tempat (place) atau lokasi yaitu 

sebagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan /atau dijual 

terjangkau  dan tersedia bagi pasar-pasar. 

             Menurut Weber ada tiga faktor yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu 

biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi atau deaglomerasi. 

Dalam menjelaskan keterkaitan biaya transportasi dan bahan baku Weber 

menggunakan konsep segitiga lokasi atau locational triangle untuk memperoleh 

lokasi optimum. Untuk menunjukkan apakah lokasi optimum tersebut lebih dekat 

ke lokasi bahan baku atau pasar, Weber merumuskan indeks material (IM), 

sedangkan biaya tenaga kerja sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

lokasi industri dijelaskan Weber dengan menggunakan sebuah kurva tertutup 

(closed curve) berupa lingkaran yang dinamakan isodapan (isodapane). 
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    2.1.1.2 Tinjauan Teori Lokasi 

        Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan 

ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang 

potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan 

berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 

2006:77). 

        Teori lokasi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki tata ruang 

(spatial order) kegiatan ekonomi. Atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang 

alokasi secara geografis dari sumber daya yang langka, serta hubungannya atau 

pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain (activity). 

Secara umum, pemilihan lokasi oleh suatu unit aktivitas ditentukan oleh beberapa 

faktor seperti: bahan baku lokal (local input); permintaan lokal (local demand); 

bahan baku yang dapat dipindahkan (transferred input); dan permintaan luar 

(outside demand). (Hoover dan Giarratani, 2007) 

        Salah satu hal banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak 

terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini 

dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap 

batas wilayah pengaruhnya, dimana orang masih ingin mendatangi pusat yang 

memiliki daya tarik tersebut. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat 

tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut. 

        Terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu 

lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat 

aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari 
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lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006). Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas 

dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai 

sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta 

kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. 

          Menurut (Wood  Ivonne,2009) lokasi penentuan lokasi dalan suatu 

usaha harus memperhatikan faktor sebagai berikut:  

(a) Akses  (b) Visinilatas   (c) Lalulintas (d) Ekspansi (e) Lingkuagan (f) 

Persaingan 

2.1.13  Dimensi Lokasi 

            Keberaadan museum sebagai tempat kunjungan wisata memerlukan 

tempat yang strategis yang mudah dijangajau dan mudah dilalui dengan alat 

transportasi serta berada di lokasi yang memiliki letak dikelilingi oleh bangunan 

atau tempat yang mudah di kunjungi oleh wisatawan baik wisatawan asing 

maupun lokal. 

          Menurut Tjiptono (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi atau perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan tempat atau lokasi diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Akses, misalnya lokasi yang mudah dilalui dan dijangkau sarana transportasi 

umum. 

b. Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dan jelas ditepi jalan. 

c. Lalu lintas (Traffic), dimana ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: 

1. Banyak orang yang lalu lalang dapat memberikan peluang besar terjadinya 
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pembelian. 

2. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadi hambatan, misalnya 

terdapat pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran atau ambulan. 

d. Tempat parkir yang luas dan aman. 

e. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha 

dikemudian hari. 

           Menurut Tjiptono (2011,) sebagai berikut (a) Keterjangkauan lokasi (b) 

kelancaran akses menuju lokasi (c) kedekatan lokasi 

          Bangunan museum perjuangan  sudah berada di lokasi tersebut sejak tahun 

1957  dan pemilihan lokasi  museum sesuai dengan  pertimbangan dan kelayakan 

dalam menentukan lokasi museum pada saat tersebut cukup   strategis. 

Dari teori-teori lokasi yang telah di sampaikan diatas, maka dimensi untuk 

variable lokasi  pada penelitian di Museum Perjuagan Bogor ini  adalah; (1)akses 

(2) visibilats dan (3) lalulintas   

.  

2.1.2 Pelayanan 

2.1.2.1 Definisi Pelayanan  

           Pelayanan segala sesuatu jasa yang disampaikan kepada konsumen dan 

diterima atau dirasakan manfaatnya. Menurut Kotler dan Keller (2009), 

kualitas pelayanan adalah keseluruhan fitur dan sifat produksi atau 

pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. 
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2.1.2.2 Dimensi Kualitas Pelayanan 

         Menurut Goetsch dan Davis (Fandy Tjiptono, 2008) , Kualitas jasa adalah 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, dan 

proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen. 

Parasuraman (2013), bahwa terdapat lima dimensi pokok sebagai berikut: (1) 

Keandalan (reliability) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan  

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus 

sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepantan waktu, pelayanan yang 

sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan 

akurasi yang tinggi, (2) Ketanggapan (responsiveness) yaitu suatu kebijakan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada 

pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.Membiarkan konsumen 

menunggu persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan, (3) Jaminan dan 

Kepastian (assurance) yaitu pengetahuan, kesopan santunandan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pada pelanggan kepada  

perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain 

komunikasi(communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), 

kompetensi (competent), dan sopan santun (courtesy), (4) Empati (empathy) yaitu 

memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian 

danpengatahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara 
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spesifik, sertamem iliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan, (5) 

Berwujud (tangible) yaituk emampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarasa fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata 

dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa.Yang meliputi fasilitas fisik 

(gedung, gudang, an lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang 

dipergunakan teknologi, serta penampilan pegawainya.      

Parasuraman dalam Sangadji dan Sopiah (2013) mengemukakan lima 

dimensi Kualitas Jasa, yaitu: 

1. Reliability 

Yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat 

(accurately) dan kemampuan untuk dipercaya (dependably). 

Terutama memberikan jasa secara tepat waktu (on time), dengan cara yang sama 

sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan, dan tanpa melakukan kesalahan. 

2. Responsiveness 

Yaitu kemauan atau keinginan para karyawan untuk membantu memberikan jasa 

yang dibutuhkan konsumen secara cepat. 

3. Assurance 

Meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan dari kontak personal untuk 

menghilangkan sifat keragu-raguan konsumen dan membuat mereka merasa 

terbebas dari bahaya dan risiko. 

4. Empathy 

Meliputi sikap kontak personal atau perusahaan untuk memahami kebutuhan dan 
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kesulitan konsumen, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan kemudahan 

untuk melakukan komunikasi atau hubungan. 

5. Tangibles 

Tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi, dan lain-lain 

yang bisa dan harus ada dalam proses jasa.    

          Kualitas pelayanan pariwisata secara langsung tergantung pada 

keramahtamahan, daya tarik lokasi, produk-produk lokal dan lain-lain. Dimensi 

kualitas pelayanan pariwisata meliputi keamanan, kenyamanan, suasana, privasi, 

rasa hormat, keramahan, kompetensi, empati, kehandalan, daya tanggap, santun 

dan jujur.  

 

2.1.3 Promosi 

            Menurut definisi Promosi yaitu aktifitas untuk meningkatkat kesan positif 

akan produk atau jasa sehingga menimbulkan penjualan akan produk atau jasa. 

            Menurut Nickels, dkk (2008), promosi bertujuan untuk mempengaruhi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembelian. Promosi juga bertujuan untuk 

memotivasi masyarakat untuk membeli produk atau jasa sebuah perusahaan, serta 

menjadi sarana untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Tujuan utama 

promosi adalah modifikasi tingkah laku konsumen, menginfomasikan, mempengaruhi 

dan membujuk serta mengingatkan konsumen sasaran tentang perusahaan dan produk 

atau jasa yang dijualnya (Swasta & Irawan, 2008). Secara rinci dapat dijabarkan 

sebagi berikut:  
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a. Menginformasikan yakni kegiatan promosi ditujukan untuk memberitahukan 

pasar yang dituju tentang penawaran dari perusahaan.  

b. Membujuk pelanggan sasaran dimana promosi yang sifatnya membujuk 

umumnya kurang disenangi masyarakat namun demikian promosi ini 

diarahkan untuk mendorong pembelian.  

c. Mengingatkan dimana promosi  bersifat mengingatkan dilakukan terutama 

untuk mempertahankan merk produk dalam masa kedewasaan produk.  

d. Modifikasi tingkah laku konsumen yakni Promosi diarahkan untuk merubah 

kebiasaan pembelian konsumen, misal iklan pemakainan pasta gigi Pepsodent 

yang menginformasikan kalau pemakaian pasta gigi diletakkan penuh di bulu 

sikat. 

          Promosi menurut Swasta dan Irawan (2007) promosi pada hakikatnya 

adalah suatu bentuk komunikasi  pemasaran yang bertujuan mendorong 

permintaan,yang dimakasud  komunikaso pemasaran adalh aktifitas pemasaran  

yang berusaha menyebarkan informasi ,mempengaruhi dan atau mengungatkan  

pasar sasaran  atas perusahaan  dan pada produknya agar bersedia  

menerima,membeli,dan loyal pada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaa. 

Menurut Husein (2007) promosi adalah pengkomunikasian infomasi anatara 

penjual  dan pembeli atau pihak-pihak lainnya  agar produk tersebut dikenal dan 

akhirnya dibeli. 

        Promosi Pariwisata menurut Alma (2010) Promosi adalah sejenis 

komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon wisatawan mengenai 

barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, 
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mengingatkan dan meyakinkan calon wisatawan. Promosi tempat wisata yang 

dirancang dengan baik akan memberikan tambahan penerimaan asli daerah, dan 

mendorong proses multiplier perkembangan ekonomi lokalitas di sekitar daerah 

tujuan wisata. Kotler dan Keller (2010) Promosi adalah proses komunikasi suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan sekarang, dan yang akan 

datang serta masyarakat.  

Dapat disimpulkan bahwa bahwa promosi pariwisata adalah kegiatan yang di 

lakukan oleh tempat wisata untuk dapat menarik minat wisatawan untuk kembali 

berkunjung ke tempat wisata tersebut. Bauran promosi adalah kombinasi strategi 

yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi 

yang lain, yang kesemuannya direncanakan untuk mencapai tujuan program 

penjualan (Swasta & Irawan, 2008). Lupiyoadi (2008), mengatakan promosi bukan 

saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemberi jasa dengan konsumen, 

melainkan juga sebagi alat untuk mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

pembelian. Menurut Lupiyoadi & Hamdani, (2011)  

 

2.1.3.1 Dimensi Promosi 

         Dalam bauran promosi terdapat beberapa komponen yang secara rinci dapat 

dijabarkan sebagi berikut :  

a. Periklanan (Advertising)  

Periklanan merupakan suatu bentuk dari komunikasi impersonal yang digunakan oleh 

perusahaan untuk membangun kesadaran terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan, 

menambah pengetahuan konsumen akan jasa yang ditawarkan serta membedakan diri 
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perusahaan dengan para kompetitornya. Terdapat beberapa tujuan periklanan, 

diantaranya:  

1) Iklan yang memberikan informasi  

2) Iklan membujuk  

3) Iklan pengingat  

4) Iklan pemantapan  

b. Penjualan Personal (Personal Selling)  

         Penjualan personal merupakan suatu bentuk interaksi langsung dengan suatu 

calon pembeli atau lebih untuk melakukan persentasi, menjawab pertanyaan, dan 

menerima pesan dari satu calon pembeli. Penjualan personal mempunyai peranan 

yang penting dalam pemasaran jasa, karena memiliki kekuatan unik yaitu 

wiraniaga dapat mengumpulkan pengetahuan tentang konsumen dan mendapatkan 

umpan balik dari konsumen.  

c. Promosi penjualan (Sales Promotion)  

Promosi penjualan adalah kegiatan promosi selain periklanan, penjualan 

perorangan maupun publisitas yang bersifat jangka pendek dan tidak dilakukan 

secara berulang serta tidak rutin, yang ditujukkan untuk mendorong penjualan, 

serta lebih mempercepat respon pasar yang ditargetkan.  

d. Publisitas dan Hubungan Masyarakat (Publicity and Public Relation)  

Publisitas dan hubungan masyarakat merupakan stimulasi non persoanal terhadap 

permintaan barang, jasa, ide, dan sebagainya dengan berita komersial yang berarti 

dalam media masa dan tidak dibayar untuk mempromosikan dan atau melindungi 

citra perusahaan atau produk individualnya.  
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e. Informasi dari mulut ke mulut (Word of mouth)  

Dalam hal promosi jasa, peranan orang sangat penting. Pelanggan dekat dengan 

penyampaian pesan, dengan kata lain pelanggan tersebut akan berbicara kepada 

pelanggan lain yang berpotensial tentang pengalamannya dalam menerima jasa 

tersebut.  

f. Pemasaran Langsung (direct marketing)  

Pemasaran ini merupakan unsur terakhir dalam bauran komunikasi promosi ada enam 

area pemasaran langsung direct mail, mail order, direct response, direct selling, 

telemarketing, digital marketing (Lupiyoadi & Hamdani, 2008). 

          Promosi bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media 

misalnya lewat iklan radio,televisi atau lewat kegiatan lembaga dengan 

mengadakan event tertentu untuk mendatangkan pengunjung dan mengenalkan 

suatu produk atau jasa. Atau bisa juga melalui kualitas produk dan jasa. Menurut  

Kotler dan Keller kualitas produk atau jasa bisa memperkuat loyalitas pelanggan 

atau dengan memperkuat kualitas bisa merupakan alat promosi, kualitas adalah 23 

jaminan terbaik perusahaan, pertahanan terkuat dari perusahaan dalam 

menghadapi persaingan dan satu-satunya jalan untuk mempertahankan 

pertumbuhan dan penghasilan. Kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan dan 

profitabilitas perusahaan adalah tiga hal yang terkait erat. Semakin tinggi kualitas, 

semakin tinggi kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang mendukung harga yang 

lebih tinggi dan sering kali biaya yang lebih rendah. Studi telah memperlihatkan 

korelasi yang tinggi antara kualitas produk atau jasa dengan profitabilitas 

perusahaan. Sedangkan menurut Ahmad Mardalis (2005) bahwa salah satu faktor 
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yang membuat pelanggan puas adalah kualitas jasa. Kualitas jasa ini mempunyai 

pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Pemasar dapat meningkatkan kualitas 

jasa untuk mengembangkan loyalitas pelanggan. Produk yang berkualitas rendah 

akan menanggung resiko pelanggan tidak setia. Jika kualitas diperhatikan, bahkan 

diperkuat dengan periklanan yang intensif, loyalitas pelanggan akan lebih mudah 

diperoleh. 

          Dibawah ini adalah penjelasan promotion mix menurut beberapa para ahli : 

Kotler (2007), mengatakan bahwa unsur bauran promosi (promotionmix) terdiri 

atas lima perangkat utama, yaitu : 

Yang termasuk lima alat promosi itu sendiri adalah : 

1. Pemasangan iklan, setiap bentuk presentasi dan promosi non personal 

yang memerlukan biaya tentang gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor 

yang jelas. Bisa melalui iklan media massa yang ada , atau iklan luar 

ruangan seperti pesamangan billboard, spanduk dan poster. 

2. Penjualan personal, presentasi personal oleh tenaga penjualan sebuah 

perusahaan dengan tujuan menghasilkan transaksi penjualan dan 

membangun hubungan dengan pelanggan. Mencakup presentasi penjualan, 

pameran dagang dan promosi insentif. 

3. Promosi penjualan, insenstif-insentif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian atau penjualan sebuah produk/jasa. Meliputi pajangan-pajangan 

di sejumlah titik/lokasi penting pemasaran, bingkisan, discount, kupon 

belanja, pemasangan iklan khusus. 
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4. Hubungan masyarakat, membangun hubungan baik dengan public 

internal/eksternal) untuk membangun atau bahkan meningkatkan image 

baik perusahaan. Ikut serta atau mengadakan acara=acara tertentu yang 

sifatnya tidak murni profit orientes dengan instansi lain. Misalkan dengan 

menggelar acara malam bhskti sosial atau penggalangan dana. 

5. Pemasaran langsung, hubungan langsung dengan pelanggan yang 

ditargetkan secara tepat dengan tujuan mendapatkan tanggapan sesegera 

mungkin untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan yang 

langgeng. Meliputi telemarketing, catalog, pasang poster di kios-kios, 

iklan via internet dll. 

          Pengertian promotional mix menurut Swastha yang dikutip dari karangan 

Angipora (2009) yaitu : ”Promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari 

variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi lainnya yang 

kesemuanya mencapai program penjualan”. 

        Promosi penjualan adalah rangsangan jangka pendek, untuk merangsang 

pembeli atau penjual suatu produk atau jasa. Publisitas adalah suatu stimulasi non 

personal terhadap permintaan produk, jasa menyebarluaskan berita-berita  omersil 

yang penting mengenai kebutuhan akan produk tertentu disuatu mediayang 

disebarkan di radio, televisi atau panggung yang dengan tidak dibayar oleh pihak 

sponsor. 

        Jadi dari uraian diatas maka Promosi adalah suatu bentuk komunikasi 

pemasaran, yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/ membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 
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perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk 

yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan Indikator promosi adalah periklanan 

(advertising), penjualan personal (personal selling), promosi penjualan (sales 

promotion), publisitas dan hubungan masyarakat (publicity and public relation), 

informasi dari mulut ke mulut (word of mouth), pemasaran langsung (direct 

marketing) 

        Dari beberapa teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa promosi adalah 

kegiatan pengkomunikasian untuk memberikan informasi kepada orang tentang 

produk yang kana ditawarkan  sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan. Variabel promosi memliliki indikator 

Iklan,promosi,penjualan perseorangan,promosi penjualan,dan public 

relations,informasi dari mulut ke mulut, penjualan langsung adalah alat 

komunikasi massa. 

 

2.1.4 Kepuasan Pengunjung Museum 

2.1.4.1 Definisi Kepuasan 

         Menurut Kotler dan Keller (2009), bahwa kepuasan (satisfaction)   

adalah perasaan senang atau kecewa yang timbul karena  ibandingkan kinerja 

yang diersepsikan  produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka.              

Kepuasan akan diperoleh jika dirasakan memiliki nilai lebih dari harapan 

konsumen atau dalam hal pariwisata.Kepuasan  adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan 

harapan (Supranto 2006:233). Kepuasan pelanggan merupakan suatu hal 
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yang menjadi harapan perusahaan khususnya dibidang hospitaliti. Kepuasan 

diperoleh apabila kebutuhan dan keinginan pelanggan terpenuhi, sedangkan 

keinginan dan kebutuhan manusia selalu berubah dan tidak ada batasnya 

Kotler dan Keller (2010) mengatakan bahwa kepuasan wisatawan merupakan 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja 

produk/jasa yang ia rasakan dengan harapannya. Kepuasan atau 

ketidakpuasan wisatawan adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian 

atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja 

aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian, 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 

(Tjiptono 2012). Dapat disimpulkan bahwa kepuasan wisatawan adalah 

perbandingan antara kinerja produk yang dihasilkan dengan kinerja yang 

dirasakan oleh wisatawan. Jika berada di bawah harapan, wisatawan tidak 

puas. Jika kinerja memenuhi harapan, wisatawan puas. Jika kinerja melebihi 

harapan, wisatawan amat puas atau senang. 

        

2.1.4.2 Dimensi Kepuasan 

                 Kepuasan dirasakan moleh pengunjung  manakala pelayanan yang 

berikan oleh pengelola baik dari  aspek tangablenya maupun intangiblenya yang 

mana dari dimensi kepuasan yang diamati sebagai variable bebasnya merupakan 

total pelayanan yang dirasakan oleh pengunjung. 
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        Oliver (2010) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah rangkuman 

kondisi psikologis yang dihasilkan ketika emosiyang mengelilingi harapan tidak 

cocok dan dilipatgandakan oleh perasaan perasaan   yang terbentuk mengenai 

pengalaman pengkonsumsian. Westbrook & Reilly (dalam Tjiptono, 2012) 

mengemukakan bahwa kepuasan konsumen merupakan respon emosional 

terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli. 

        Gaspers (dalam Nasution, 2015) mengatakan bahwa kepuasan konsumen 

sangat bergantung kepada persepsi dan harapan konsumen. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen antara lain : 

a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen 

produk. 

b. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan 

maupun pesaing-pesaingnya. 

c. Pengalaman dari teman-teman. 

        Engel, Roger & Miniard mengatakan bahwa kepuasan adalah  evaluasi 

 paska konsumsi untuk memilih beberapa alternatif dalam rangka memenuhi 

harapan. Band (dalam Nasution, 2008) mengatakan bahwa kepuasan tercapai 

ketika kualitas memenuhi dan melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Sebaliknya, bila kualitas tidak memenuhi dan melebihi harapan, 

keinginan dan kebutuhan konsumen maka kepuasan tidak tercapai. Konsumen 

yang tidak puas terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya akan mencari 

perusahaan lain yang mampu menyediakan kebutuhannya. 
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         Menurut Wyckof dalam Fandy Tjiptono (2008) menyatakan bahwa kualitas 

jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

 

 Model Kesenjangan Kepuasan Pelanggan 

       Kepuasan pelanggan terhadap suatu jasa ditentukan oleh tingkat kepentingan 

pelanggan sebelum menggunakan jasa  dibandingkan  dengan hasil persepsi 

pelanggan terhadap jasa  tersebut setelah pelanggan merasakan kinerja jasa 

tersebut. Salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelanggan  adalah kualitas 

pelayanan yang terdiri dari 5 dimensi pelayanan.Kesenjangan merupakan 

ketidaksesuaian pelayanan yang dipersepsikan( perceiped service) dan pelayanan 

yang diharapkan. Adanya gap anatara 5 dimensi tersebiut yaitu (1)Ketanggapan 

(2) keandalan (3) Empati (4) jaminan (5)bukti langsung. 

      Menurut Zeithhaml,model perseptual kualitas pelayanan dapat menjelaskan 

proses terjadinya kesenjanngan  atau ketidaksesuaian  antara keinginanan  dan 

tingkat kepentingam.  

   Berikutnya perhatikan Diagram Model Gap Service Quality yang terdapat  

 

 

 

 

 

 

Freddy Rangkuti,measuring Customer Satisfaction, 
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Kesenjangan 1 

Kesenjangan internal dalam memetakam faktor kepuasan pelanggan 

a. Riset pemasaran yang tidak tepat 

b. Penggunaan riset pemasaran yang tidak layak 

c. Kurangnya interaksi antara manajemen dan pelanggan 

d. Kurangnya kontak personal dengan manajemen 

e. Jemjang antara kontak personal dengan manajemen yang terlalu jauh.  

Kesenjangan 2 

Kesenjangan yang berkala dari penyedia jasa  yang meliputi gap 1 -4 diakibatkan 

oleh lemahnya manajemen terhadap kualitas pelayanan. 

Kesenjangan 3 

Kesejnagan yang  yang merupakan ketidaksesuain kinerja pelayanan karena 

karyawan tidak mampu atau tidak memilki  keinginan untuk menyampaiaknm   

Jasa sesuai dengan tingkat yang diingikan oleh pelanggan. 

Kesenjangan 4 

 Kesenjangan ini terjadi akibat adanya ketidaksesuaian  antara pelayanan  yang 

dijanjikan dan pelayanan  yang disampaikan. 

           Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan definisi kepuasan 

konsumen yaitu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

produk yang dia rasakan dengan harapannya.  

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan definisi kepuasan konsumen  

yaitu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

produk yang dia rasakan dengan harapannya. 
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2.1.4,2.Komponen Kepuasan Konsumen 

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ada banyak pengertian kepuasan 

konsumen. Menurut Giese & Cote (2000) sekalipun banyak definisi kepuasan 

konsumen, namun secara umum tetap mengarah kepada tiga komponen 

utama, yaitu 

a. Respon : Tipe dan intensitas Kepuasan konsumen merupakan respon emosional 

dan juga kognitif. Intesitas responnya mulai dari sangat puas dan menyukai 

produk sampai sikap yang apatis terhadap produk tertentu. 

b. Fokus 

Fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa standar. Nilai standar 

ini secara langsung berhubungan dengan produk atau jasa  penngunjung. 

c. Waktu respon 

Respon terjadi pada waktu tertentu, antara lain : setelah kunjungan pemilihan 

produk atau jasa, berdasarkan pengalaman akumulatif. Durasi kepuasan mengarah 

kepada berapa lama respn kepuasan itu berakhir. 

2.1.4.3. Ciri-ciri konsumen yang puas 

Kotler, (2000) menyatakan ciri-ciri konsumen yang merasa puas sebagai berikut: 

a) Loyal terhadap produk .Konsumen yang puas cenderung loyal dimana mereka 

akan membeli ulang dari produsen yang sama 

b) Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Komunikasi dari 

mulut ke mulut (word of mouth communication) yang bersifat positif yaitu  

rekomendasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal yang baik  

mengenai produk dan perusahaan 
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c) Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain 

Ketika konsumen ingin membeli produk yang lain, maka perusahaan yang 

telah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan yang 

utama. 

2.1.4.4. Elemen Kepuasan Konsumen 

Wilkie (2010) menyatakan bahwa terdapat 5 elemen dalam kepuasan konsumen 

yaitu : 

1. Expectations 

Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum 

konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada saat proses pembelian 

dilakukanan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka terima 

sesuai dengan harapan, keinginan dan keyakinan mereka. Barang atau jasa yang 

sesuai dengan harapan konsumen akan menyebabkan konsumen merasa puas. 

 

2. Performance 

Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan 

tanpa diperngaruhi oleh harapan mereka. Ketika kinerja aktual barang atau jasa 

berhasil maka konsumen akan merasa puas. 

 

3. Comparison 

Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang atau jasa 

sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa tersebut. 
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Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian ssesuai atau 

melebihi perepsi mereka terhadap kinerja aktual produk. 

4. Confirmation/disconfirmation 

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terehadap penggunaan 

merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. Confirmation terjadi 

bila harapan sesuai dengan kinerja aktual produk. sebaliknya disconfirmation 

terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari kinerja aktual produk. 

konsumen akan merasa puas ketika tejadi confirmation / discofirmation. 

5) Discrepancy (ketidaksesuaian) 

 Discrepancy mengindikasikan bagaimana perbedaan antara level kinerja dengan 

harapan.  

 

2.1.4.5 Tipe-tipe Kepuasan dan Ketidakpuasan Konsumen 

Sumarwan (2003) menerangkan teori kepuasan dan ketidakpuasan konsumen 

terbentuk dari model diskonfirmasi ekspektasi, yaitu menjelaskan bahwa kepuasan 

atau ketidakpuasaan konsumen merupakan dampak dari perbandingan antara 

harapan pelanggan sebelum pembelian dengan sesungguhnya yang diperoleh 

pelanggan dari produk atau jasa tersebut. Harapan pelanggan saat membeli 

sebenarnya mempertimbangkan fungsi produk tersebut (product  performance). 

Fungsi produk antara lain: 

a. Produk dapat berfungsi lebih baik dari yang diharapkan, disebut diskonfirmasi 

positif (positive disconfirmation). Bila hal ini terjadi maka pelanggan akan merasa 

puas. 
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b. Produk dapat berfungsi seperti yang diharapkan, disebut konfirmasi sederhana 

(simple confirmation). Produk tersebut tidak memberi rasa puas dan produk  

ersebut tidak mengecewakan sehingga pelanggan akan memiliki perasaan netral. 

c. Produk dapat berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan, disebut diskonfimasi 

negatif (negatif disconfirmation). Bila hal ini terjadi maka akan menyebabkan 

kekecewaan, sehingga pelanggan merasa tidak puas. 

2.1.4.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

Lupiyoadi (2007) menyebutkan lima faktor utama yang perlu diperhatikan dalam 

kaitannya dengan kepuasan konsumen, antara lain: 

a. Kualitas Produk 

Konsumen akan puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang 

mereka gunakan berkualitas. Produk dikatakan berkualitas bagi seseorang, jika 

produk itu dapat memenuhi kebutuhanya (Montgomery dalam Lupiyoadi, 2001). 

Kualitas produk ada dua yaitu eksternal dan internal. Salah satu kualitas produk 

dari faktor eksternal adalah citra merek. 

b. Kualitas Pelayanan 

Konsumen akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik atau yang 

sesuai dengan harapan. 

c. Emosional 

Konsumen merasa puas ketika orang memuji dia karena menggunakan merek 

yang mahal. 

d. Harga 
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Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif 

murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi. 

e. Biaya 

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa tersebut.  

       Berdasarkan uraian di atas maka  Pengkuran kepuasan pelanggan 

menggunakan dimensi  yang digunakan oleh Hafeez dan Hasnu (2010,et al) 

dimana dalam peneltian beliau digunakan beberapa dimensi kepuasan pelanggan 

meliputi 

1.Kesesuaia Harapan( Fulfilment of expectation) 

  Apabila perusahaan mampu memenuhi eks dari konsumen maka konsumen akan   

  puas dengan sebuah perusahaan 

2.Kepuasan keseluruhan (Overall satisfaction) 

   Kepuasan secara keseluruhan yang ditunjukan oleh konsumen  dengan sebuah  

   perusahaan 

3. Comapare with ideal  

 Apabila konsep museum memiliki idealisme yang sama dengan 

konsumen. maka kecenderungan konsumen untuk puas akan lebih tinggi. 

kesedian untuk merekomendasi produk  kepada teman atau keluarganya 

menjadi ukuran yang penting untuk dianalisisdan ditindaklanjuti. Apabila 

pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan,  

maka kualitas  pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, sehingga 
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melalui  kepuasan itu konsumen akan melakukan pembelian jasa atau 

memutuskan untuk menggunakan jasa dan pada akhirnya akan 

merekomendasikan hal itu kepada orang lain. 

 

2,2.Hubungan antar Variabel 

2.2.1 Pengaruh Lokasi terhadap kepuasan pengunjung  

Dalam rangka menguatkan penelitian tentang kepuasan pengunjung  Wood 

Ivonne (2009;45) berpendapat bahwa lokasi merupakant pertimbangan bagi 

pengunjung untuk datang ke museum. Semakin dekat lokasi suatu obyek 

wisata maka semakin mudah untuk dikunjungi.Pengunjung akan merasa 

senang dan merasa puas datang ke lokasi yang jaraknya mudah untuk dilalui 

oleh transportasi.  Lokasi mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan 

pengunjung persepsi konsumen terhadap suatu lokasi  jaraknya terjangkau 

oleh konsumen (Ali Hasan, 2013). Tentunya konsumen lebih memilih untuk 

melakukan kunjungan ke  obyek wisata yang lebih dekat  dibanding jarak 

yang tidak terjangkau. Lokasi yang baik menjamin tersedianya akses yang 

cepat, dapat menarik sejumlah besar konsumen dan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

       2.2.2     Pengaruh kualitasi pellayanan terhadap kepuasan penggunjun 

Pelayanan adalah suatu bentuk jasa yang dirasakan oleh pengunjung.   

pengunjung akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan dari Museum  

Perjuangan Bogor melebihi ekspektasi dari pengunjung dari mulai sambutan 

dari petugas museum engan keramah-tamahan, kecepatan memberikan 
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informasi ,pengetahuan  petugas dalam menjelaskan koleksi dan sejarah 

perjuangan    pada pengunjung, serta cara  pengunjung dalam 

memperagakan alat peraga. Ada dua variabel utama yang menetukan 

kepuasan pelanggan, yaitu expectations dan perceived performance 

(Tjiptono, 2004).  Apabila perceived performance melebihi expectations, 

maka pelanggan akan merasa puas, tetapi apabila sebaliknya maka 

pelanggan akan merasa tidak puas.  

         2.2.3  Pengaruh Promosi  terhadap kepuasan pengunjung 

 Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi 

museum  dalam upaya menarik pengunujung isi promosi merupakan        

informasi yang membujuk dan mempengaruhi calon pengunjung baik          

promosi dalam bentuk iklan, melalui penjalan personal melalui melaui         

informasi mulut ke mulut dan bentuk promo lainnya akan         menimbulkan 

daya tarik calon pengunjung untuk datang ke         museum.promosi yang 

baik yang sesuai dengan yang dismpaikan         dibandingkan saat berkunjung 

akan sangat berpengaruh terhadap        tingkat kepuasan pengunjung 

.pengunjung akan puas ketika mendapatkan bahwa apa yang disampaikan 

lewat promosu sesuai dengan yang didapatkan,    

2.2.3 Ada hubungan anatara lokasi,kualitas pelayanan dan promosi  dengan 

kepuasan pengunjung di Museum  Perjuangan Bogor 

Lokasi yang mudah dijamgkau dengan dukungan kualitas pelayanan yang 

memuaskan akan berpengaruh pada tingkat kepuasan pengunjung serta isi 

promosi yang disampaikan oleh pihak museum  sesuai dengan fakta yang 
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diberikan menjadi kunci kepuasan bagi konsumen atau pengunjung untuk 

meekomendasikan kepada orang lain. Dimana ciri konsumen yang puas akan 

merekomendasikan ke orang lain untuk merlaukan kunjungan ke museum pe.  

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu yang mendukung penlitian ini Hasil 

 

No 

 

Nama Tahun 

danJudul 

penelitian 

 

 

 

Variabel 

penelitian 

 

Metode Penelitian 

 

Hasil 

 

 

1. 

Kurnia Alam 

Syah Effendy 

Harahap,2014 

 Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan,  

Harga, Dan 

Promosi 

Terhadap  

 

Kualitas 

Pelayanan,

Harga,pro

mosi 

Kuantitaif model 

persamaan regresi  

 

Kualitas 

Pelayanan,Har

ga,promosi 

Berpengaruh 

terhadap 

kepuasan 
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Kepuasan 

Pengunjung Di 

Museum 

Ronggowarsito 

Semarang  

 

2. M. Rizwar 

Ghazali 

2011,Analisis 

Pengaruh Lokasi, 

Promosi Dan 

Kualitas 

Layanan 

Terhadap 

Keputusan 

Membeli 

( Warnet 

(Warung Internet) 

Xyz Jl.Singosari, 

Kota Semarang ) 

 

Lokasi, 

promosi 

Layanan 

 

Model regresi 

 

Lokasi, 

promosi 

Layanan 

Berpengaruh 

terhadap 

pembayaran 

3. Pengaruh Bauran 

Promosi 

Bauran 

Promosi, 

 

Model regresi 

Bauran 

Promosi, 
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Terhadap 

Keputusan 

Kunjungan 

Konsumen 

Pariwisata  

(Studi Pada 

Objek Wisata 

Umbul 

Sidomukti, 

Kabupaten 

Semarang 

keputusan

kunjujngan

,  

berpengaruh 

pada 

keputusan 

kunjujngan, 

4 Pengaruh Bauran 

Promosi 

Terhadap 

Keputusan 

Kunjungan 

Konsumen 

Pariwisata  

(Studi Pada 

Objek Wisata 

Umbul 

Sidomukti, 

Bauran 

Promosi, 

keputusan

kunjujngan

,  

 

Model regresi 

Bauran 

Promosi, 

berpengaruh 

pada 

keputusan 

kunjujngan, 
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Kabupaten 

Semarang 

5 Pengaruh 

Promosi dan 

kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pengunjung 

Sebagai  Variabel 

Intervening  Pada 

Objeek Wisata 

Museum 

Sangiran 

kabupaten Sragen 

2011 

 

Promosi , 

kualitas 

Pelayanan 

Kepuasan 

Pengunjun  

(Variabel 

Intervenin) 

 

Metode Jalur (path 

Analysis) 

Promosi 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan ter 

hadap 

kepuasan 

pengunjung 

secara 

langsung 29,9 

% dan 

pengaruh tidak 

terhadap 

langsung 

melalui 

keputusan 

pengunjung 

54% Total 

pengaruh   

kualitas 

pelayanan  
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terhadap 

kepuasan 

52,8%   

 

2.4 Kerangka Pemikiran Teoretis 

              Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka dasar pemikiran 

teoretis adalah ditegaskan dalam skema sebagai berikut 

 

 

 

  

      H1 

           

       

  H2  

 

 

 H3 

 

                H4  

    

 

Kualitas Pelayanan (X2) 

1. Tangibility ( 

Kewujudan),  

2. Empathy (Empati) 

3. Responsiveness 

4. (kecepattanggapan) 

5. Reliability ( 

kehandalan), 

6. Assurance (keyakinan)

,Parasuraman 

 

Promosi (X3) : 

1. Iklan 

2. Penjualan Personal 

3. Promosi dari mulut ke 

mulut 

 

 

 

      Kepuasan  (Y) : 

1. Kesesuaian harapan 

(Confirmation of 

Expectation)  

2. Kepuasan 

keseluruhan (Overall 

satisfaction 

3. Kesesuai dengan 

ideal (willingness to 

recommendl) 
 

Lokasi (X1) : 

1. Aksesibilitasi 

2. visibilats 

3. Lalulitas 

4. Linggkungan 

 

Fandi Tjiptono 

Wood Ivonne 

Phillip Kotler 

Gambar 2.1 Bagan Keranagka Pikir 
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2.5 Pengajuan Hipotesis Penelitian 

2.5.1 Hipotesis khusus 

Diduga ada pengaruh signifikan antara lokasi dengan kepuasan 

Diduga ada pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

Diduga ada pengaruh signifikan antara kualitas Promosi  dengan kepuasan 

 

2.5.2 Hipotesis Umum 

1. Diduga ada pengaruh signifikan antara lokasi dengan kepuasan di museum 

perjuangan Bogor 

2. Diduga ada pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan di museum perjuangan Bogor. 

3. Diduga ada pengaruh signifikan antara kualitas Promosi  dengan kepuasan 

4. Diduga ada pengaruh bersama-bersama secara signifikan antara  

lokasi,kualitas pelayanan dan Promosi  terhadap kepuasan pengunjung di 

museum perjuangan Bogor 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian Inferensial 

         Penelitian ini menggunakan jenis inferensial dimana dalam melakukan 

analisis hubungan antar bagian variabel diuju dengan pengujian hipotesis.Dengan 

demikian simpulan penelitian jauh melebihi sajian data kuantitatif saja,dan 

simpulannya bersifat  umum.Pada penelitian ini digunakan kaidah teori peluang 

dan teori sebaran dalam menganalisa data  dan mengambil simpulan.Jenis 

penelitian inferensial menyandarkan  simpulan hasil penelitian pada suatu 

probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil.Dalam hal ini akan diperoleh 

signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar  variabel  yang 

akan di teliti. 

        Jenis- jenis penelitian kuantitatif dapat lebih kompleks ,antara lain (1) jenis 

penelitian kuantitatif menurut  tujuan meliputi penelitian  eksploratiif,penelitian 

pengembangan,penelitian verifikatif,dan penelitian eksperimental.(2) jenis 

penelitian berdasarkan teknik penelitian meliputi penelitian suvey;penelitian 

percobaan/eksperimental dan penelitian studi kasus dan (3) berdasarkan hasil 

penelitian meliputi penelitian dasar  dan penelitian terapan. 

 

3.1.2 Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi (ANAREG) ntuk melihat 

pengaruh lokasi, Pelayanan dan Promosi terhadap kepuasan pengunjung di 
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museum Perjuangan Bogor maka desain penelitian yang dilakukan yaitu dengan 

menggunakan Regresi dimana dalam hal ini terdapat tiga variabel bebas yaitu 

variabel lokasi, variabel pelayan dan variabel promosi  satu variabel terikat  yaitu 

varibel kepuasan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

 

          Berdasarkan model hubungan kausal sebagaimana dijelaskan di atas, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan disain non eksperimen. 

Jadi peneliti tidak mengadakan perlakuan terhadap subjek penelitian melainkan 

mengkaji fakta-fakta yang telah terjadi dan dialami oleh subjek penelitian. Artinya 

manipulasi terhadap variabel penelitian tidak dilakukan, namun hanya menggali 

 X2 Y 

 

    X1 

X3 
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fakta-fakta dari peristiwa yang telah terjadi dengan menggunakan angket yang 

berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang merefleksikan persepsi 

responden terhadap variabel variabel yang diteliti. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1Tempat Penelitian  

         Tempat penelitian dilaksanakan di Museum Perjuangaa Bogor yang 

beralamat di  jalan  di jalan Merdeka Nomor 56. Terletak di kelurahan Cibogor, 

kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16124.  

3.2.2 Waktu  Penelitian 

           Waktu  Penelitian ilaksanakan selama  bulan yaitu dari bulan April 2017 

sampai dengan bulan Februari sampai September 2017 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Santoso dan Tjiptono dalam Dedi Rianto Rahardi (2011) menyatakan bahwa 

populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam  

satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset 

khusus, populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum 

penelitian dilakukan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung museum. 

  

3.3.2 Sampel  

          Sajian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.Sedangkan Sampel menurut Santoso dan Tjiptono dalam Dedi Rianto 

Rahardi (20 11) menyatakan “Sampel adalah semacam miniatur (mikrokosmos) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cibogor&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bogor
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dari populasinya”. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 

nonprobability sampling yaitu metode pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel karena pertimbangan tertentu. Dan dengan menggunakan 

teknik accidental sampling yaitu Teknik sampling berdasarkan faktor spontanitas. 

Artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti maka orang 

tersebut dapat dijadikan sampel.Pertimbangan peneliti tidak menggunakan Rumus 

Slovin karena karakter dari populasi tidak diketahui dengan pasti atau Jumlah 

populasi pengunjung tidak bisa dipastikan jumlahnya ,tak diketahui sehingga tidak 

bisa menggunakan rumus Slovin artinya kedudukan populasi dan jumlahnya tak 

diketahui dengan pasti. Akhirnya, karena sifat populasi seperti itu, ya kembali ke 

sampling tak random juga, ambil convenience atau quota sampling sampai data 

yang dikehendaki terhimpun memadai. Adapun Quota yang akan diambil dalam 

penelitian yaitu sebesar 60 respondent. 

        Jumlah sampel sampel  diambil hanya 60 dan dianggap sudah mewakili  

secaranya populasi yang tak terbatas. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.41.Jenis Data 

        Terdapat dua jenis data penelitian  yaitu data primer dan data sekunder. 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data adalah darimana data primer atau data sekunder tersebut itu  

doperoleh.Oleh sebeb itu perlu disebutkan pihak-pihak yang akan dijadikan 

sumber data penelitian utama dan pendukung. 
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A. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam rencana penelitian ini digolongkan menjadi: 

1.Data Primer 

Data Primer  yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh dari jawaban kuesioner yang dibagikan pada 

responden. 

Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan ‘seperangkat 

daftar pernyataan yang diajukan kepada pegawai, daftar pernyataan tersebut sudah 

disediakan dalam bentuk pernyataan terbuka dan merupakan sumber data primer. 

Teknik ini digunakan untuk meraih data primer atau variabel yang diteliti, guna 

dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan uji statistik. 

Penilaian (skor) dipergunakan untuk menganalisis data. Dalam menentukan skor 

digunakan Skala Likert yang merupakan skala yang yang digunakan  untuk 

mengkur sikap ,pendapat dan persepsi seseoranga atau sekelompok tentang 

kejadian atau gejala sosisl ( I’anatut Thoifah 2012) Adapun penentuan skornya 

adalah sebagai berikut: 

Sangat Setuju  diberi skor 5 

Setuju   diberi skor 4 

Kurang Setuju  diberi skor 3 

Tidak Setuju  diberi skor 2 

Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

Penelitian menggunakan Skala Likert 1 sampai dengan 5 
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2 Data Sekunder 

 Data Sekunder ,yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. 

Data ini diperoleh melalui instrumen penelitian yang berupa dokumen-dokumen 

yang diperoleh dan olah data yang diperoleh dari literatur. 

3.5 Tehnik Pengumpulan Data 

        Untuk memperoleh  data dari berbagai sumber data tersebut,peneliti 

melakukan cara apa saja  yang ditempuh untuk pengambilan data.Pada umunya 

ada 4 tehnik atau metode pengumpulan data yaitu  

Kuesioner (survei), wawancara,observasi,serta studi dokukumen. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

1.Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan sejumlah 

pernyatan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Untuk 

menganalisis data yang dikumpulkan melalui angket atau kuesioner dipergunakan 

skor penilaian. 

2.Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pernyataan-

pernyataan secara langsung pada pihak-pihak organisasi untuk memperoleh data. 

3.Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kualitas 
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pelayanan,lokasi,promosi dan kepuasan pengunjung di museum Perjuangan 

Bogor. 

4.Studi  Dokumen 

Studi  dokumen yaitu mengambil bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan dasar teoritis dalam penelitian 

ini, disamping pendataan terhadap dokumen-dokumen pada obyek penelitian. 

    

3.6 Varlaiabel,Definisi konsep,dan definisi operasioanal 

Dalam bagian ini dalam menyajikan Variabel,definisi komnsep dan  definisi 

operasional  

 

Tabel 3.1 

Variabel, Definisi Konsep dan Operasional 

VARIA 

BEL 
DEFINISI KONSEP   

DEFINISI OPERASIONAL SKALA 

PENGUKUR 

AN 
DIMENSI INDIKATOR 

Lokasi Lokasi  menurut Wood  dan 

Ivonne 

lokasi yaitu sebagai kegiatan 

perusahaan untuk membuat 

produk atau jasa yang dihasilkan 

/atau dijual terjangkau  dan 

tersedia bagi pasar-pasar. 

 

 1 Akses 1..lokasi mudah 

    Dilalui oleh 

    kendaraan  

2  Penunjuk jalan 

Rating Scale, 4 

poin : 

 

Sangat  

Setuju 

 

Setuju 
  Visibilatas 1. Gedung mudah 

dilihat 

 

2.  Gedung besar dan 

     megah 

 

 

 

Kurang setuju 

 

Tidak Setuju 

  

Sangat Tidak       

Setuju 

 
  Lalulintas 1 Kelancaran  

   Kendaraan 

2.Jalan  sehat dan tak  

   berpolusi 
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3 lalulintas aman  

   dari kejahatan 

 

4.tempat pakir luas   

  dan mudah parkir 

  Lingkuangan 

 

 

 

1.berdekatan dengan  

   Sekolah  

 2 berdekatan dengan 

    Mall. 

 

 

Kualitas 

Pelayanan 
kualitas pelayanan adalah 
keseluruhan fitur dan sifat 
produksi atau pelayanan 
yang berpengaruh pada 
kemampuannya untuk 
memuaskan kebutuhan 
yang dinyatakan atau 
yang tersirat.  

Bukti fisik 1. Gedung bersih   

    dan   sehat 
Rating Scale, 4 

poin : 

 

Sangat  

Setuju 

 

Setuju 

   2. Front liner 

berseragam rapih 
 

Kurang setuju 

 

Tidak Setuju 

  

Sangat Tidak       

Setuju 

 
   3. Riang pamer nyaman 

4. Koleksi benda 

museum yang 

dipajang terawat 

 

  Keandalan 1.Koleksi benda  

   sejarah lengkap 

2.kemampuan  

   petugas bagus   

   dalam pelayanan 

 

 

  Daya Tanggap 1.Petugas cepat  

    merespon  

    informasi 

2. Kemampuan  

    petugas memberi  

    informasi yang  

    dibutuhkan  

3. cepat merespon  

    saran 

 

 

  Jaminan 2.Rasa aman  

   Pengunjung 

 

  Empati 1.Menjaga dan  

  memperhatikan  

  koleksi museum   
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2.Memberikan  

   perhatian  akan 

   kepentingan  

   pengunjung 

3.Memberikan  

   perhatian  

   keamanan    

pengunjung   

 
Promosi Promosi adalah proses 

komunikasi suatu perusahaan 

dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan sekarang, dan 

yang akan datang serta 

masyarakat.  

 

Periklanan 

 

1.iklan Mampu 

   menarik perhatian 

2 Pesan relame  

  mudah dimengerti  

3.Brisur mearik 

Rating Scale, 4 

poin : 

 

Sangat  

Setuju 

 

Setuju 
  Penjualan 

Personal 

1.Surat dan    

   kunjungan petugas 

2.Presentasi  petugas 

 

Kurang setuju 

 

Tidak Setuju 

  

Sangat Tidak       

Setuju 

 
  Mulut ke mulut 

(word of mouth) 

1.dapat informasi  

  dari orang lain. 

2 bercerita kembali  

   pada orang lain 

 

Kepuasan kepuasan (satisfaction)   

adalah perasaan senang atau 

kecewa yang timbul karena  

ibandingkan kinerja yang 

diersepsikan  produk atau 

hasil terhadap ekspektasi 

mereka.              Kepuasan 

akan diperoleh jika dirasakan 

memiliki nilai lebih dari 

harapan konsumen 

Konfirmasi 

harapan 

Confirmation of 

expectation) 

1.Pelayanan museum  

   sesuai harapan 

2.Puas dengan  

   kunjungan ke  

   museum 

 

 

Rating Scale, 4 

poin : 

 

Sangat  

Setuju 

 

Setuju 

  Kepuasan 

keseluhan 

(overall  

satisfaction) 

1.lokasi mudah di  

   jangkau 

2.waktu menunggu  

  tiket singkat 

3.koleksi museum 

lengkap 

 

Kurang setuju 

 

Tidak Setuju 

  

Sangat Tidak       

Setuju 

 
  Kesediaan 

merekomen 

dasi(Willing 

1.saran  untuk  

   berkunjung pada  

   orang lain 
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3.7 Uji kelayakan instrumen 

3.7.1 Uji Validitas 

nstrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat 

daftar pernyataan. Agar instrumen penelitian ini memiliki kualitas dan bobot, 

maka tes yang digunakan harus memiliki kriteria tes yang baik dan harus diuji 

dengan menggunakan alat pengujian sebagai berikut: 

Uji Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Azwar (2007). 

Sama seperti yang diungkap Hadi (1994) dalam Azwar (2001) bahwa validitas 

adalah seberapa jauh alat tes dapat mengungkapkan dengan gejala atau bagian 

yang hendak diukur. Pada penelitian ini teknik korelasi yang digunakan adalah 

teknik korelasi Product Moment dari Pearson yang rumusnya sebagai berikut:

})().({})().({
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2222 YYnXXn
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rxy




  

Sedangkan syarat untuk dianggap memenuhi kriteria valid, apabila rhitung > rtabel 

(Sugiyono, 2009). Untuk melakukan pengujian validitas dapat dihitung dengan 

menggunakan program SPSS for windows versi 16. 

ness to 

recommend) 

 

2.menyampaikan 

  pesan   pelayanan   
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3.7.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan dari suatu alat ukur dalam mengukur 

suatu gejala. Untuk menguji reliabilitas dari kuesioner digunakan teknik 

Cronbach Alpha (koefisien alpha), dan hasil perhitungan dengan menggunakan 

program statistik SPSS for windows versi 16, dengan α > 0,6. Azwar (2007) 

menyatakan bahwa suatu instrumen penelitian tersebut reliabel apabila pengujian 

tersebut menunjukkan alpha > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang cukup 

memadai. Uji reliabilitas digunakan rumus KR-20 (Kuder dan Richardson 20) 

sebagai berikut: (Sugiyono 2009) 








 





2
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1
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dimana:  

r :  Reliabilitas seluruh item pernyataan 

k :  Jumlah pernyataan 

M :  Total rata-rata skor 

S2 :  Total varians 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda, karena memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu 

variabel independen (Agung, 2007). Analisis regresi pada dasarnya adalah studi 

mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih 
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variabel independen (variabel penjelas atau bebas), dengan tujuan untuk 

mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2007) 

dalam Ghozali (2009). 

Adapun persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

Y = β0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ε 

Keterangan:  

Y =  Kepuasan Pengunjung 

X1 =  lokasi 

X2 =  kualitas Pelayanan  

X3 =  Promosi 

ε =  error 

1. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah uji F (pengujian hipotesis 

secara simultan atau bersama-sama) dan uji t (pengujian hipotesis secara 

parsial/individu). 

a. Uji F (F-test) 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pengaruh lokasi 

(X1), kualitas pelayamam (X2) dan promosi (X3) terhadap kepuasan pengunjung 

(Y). 

1) Ho: 1: 2: 3 = 0, berarti tidak ada pengaruh variabel X1, X2 dan X3 

terhadap variabel Y. 
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2) Ha: 1: 2: 3 > 0, berarti ada pengaruh positif variabel X1, X2 dan X3 

terhadap variabel Y. 

 Y =  Kepuasan Pengunjung 

 X1 =  lokasi 

 X2 =  kualitas Pelayanan  

 X3 =  Promosi 

  ε =  error 

b. Uji t (Uji Secara Parsial) 

Untuk menguji secara parsial variabel pengaruh lokasi (X1), Kualitas Pelayanan  

(X2) dan Promosi  (X3) terhadap kepuasan Pengunjung (Y), maka digunakan uji t. 

Pengujian partial regresion coefeicient dilakukan sebagai berikut: 

1) Ho: bi = 0, berarti tidak ada pengaruh variabel X1 atau X2 atau X3 terhadap 

variabel Y. 

2) Ha: bi > 0, berarti ada pengaruh positif variabel X1 atau X2 atau X3 

terhadap variabel Y. 

2. Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Dalam analisis ini digunakan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa 

besar (persen)pengaruh antara variabel lokasi  (X1), kulaitas Pelayanan (X2) 

promosi(X3 ) terhadap Kepuasan Pengunjung (Y) Museum Perjuangan Bogor. 

Hasil perhitungan estimasi regresi diperoleh  nilai koefisien  dterminan  (R 

Square) dan besarnya dinyatakan dalam nilai gabungan kemudian diyatakan 

dalam persentase variabel X1,X2, dan X3 terhadap variabel Y. 
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Uji signifikansi korelasi product moment secara praktis,yang tidak perlu dihitung 

di konsultasikan pada tabel r product moment dengan ketentan bila r  hitung lebih 

kecil dari tabel,maka Ho diterima,dan Ha ditolak tetapi sebaliknya jika r hitung 

lebih besar dari r tabel maka Ha ditolak.Analisis korelasi  dapat dilanjutkan 

dengan menghitung koefisien determinasi ,dengan cara mengkuadratkan koefisien 

yang ditemukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

| 57  

 

 

 



57 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Deskripsi Tempat Penelitian 

 Penelitian dilakukan secara acak, responden mengisi data pribadi lalu 

merespon dengan cara memilih pernyataan yang sesuai dengan persepsi dari 

responden .pengevaluasian dilakukan  saat beeada di lokasi museum sebelum 

akhirnya mereka menikmati obyek museum perjuangan museum Bogor  kuesioner 

diberikan ke responden setelah selesai berkeliling lokasi/museum erjuangan 

Bogor. Penelitian awal lapangan ini dilakukan tiap hari Sabtu dan Minggu selama 

3 bulan  dengan menyebarkan angket/kuesioner, sejumlah 116 responden. Dipilih 

lokasi di pintu keluar lobby utama  dlantai 1 setelah  pengunjung berkeliling 

museum, supaya responden dapat memberikan jawaban kuesioner setelah 

mengunjungi secara langsung Museum Perjuangan Bogor.  

4.1.2 Deskripsi Responden 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengambil responden 

sebanyak 116 pengunjung Museum Perjuangan Bogor.  Karakteristik responden 

dalam penelitian ini meliputi Jenis Kelamin, usia, pendidikan, kunjungan, asal 

daerah dan status tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel di bawah ini. 

4.1.2.1 Responden menurut Jenis Kelamin 

Berdasarkan Jenis Kelamin responden dapat ditabulasi sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden 

 

Karakteristik  Jumlah  

Responden 

Persentase Total 

Responden (%) 

Jenis Kelamin 

1. Wanita                                               

2. Pria 

 

80 

36 

 

69  % 

31  % 

 

 116 100 % 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 



58 

 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa secara umum mayoritas responden adalah 

wanita sebanyak 80 orang dengan presentase 69% dan pria sebanyak 36 orang 

dengan persentase 31%. 

4.1.2.2 Responden menurut Usia 

Berdasarkan usia responden dapat ditabulasi sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Karakteristik Usia Responden 

 

Usia  Jumlah  

Responden 

Persentase Total 

Responden (%) 

                 15-24 80 69 % 

                 <15 26 22 % 

25-34 8 7 % 

45-54 2 2% 

35-44 - - 

>55 - - 

 116 100 

 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden usia 15-24 tahun yang paling 

banyak mengunjungi Museum Perjuangan Bogor  yaitu sebanyak 80 responden 

dengan prosentase 69%, kemudian responden usia kurang dari 15 tahun sebanyak 

26 responden dengan prosentase 30%, selanjutnya responden usia 25-34 tahun 

sebanyak 8 responden dengan prosentase 8% dan responden usia 45-54 sebanyak 

2 orang dengan prosentase 1%.  Responden usia 35-44 tahun dan responden usia 

>55 tahun tidak ada yang mengisi kuesioner saat pengambilan data selama 

sebulan tersebut yang dilakukan secara acak (prosentase 0%). Hal ini 

menunjukkan bahwa kebanyakan pengunjung adalah pelajar/mahasiswa. 

4.1.2.3 Responden menurut Pendidikan 
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Berdasarkan pendidikan responden dapat ditabulasi sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Karakteristik Pendidikan Responden 

 

Pendidikan  Jumlah  

Responden 

Persentase Total 

Responden (%) 

SMA 70 60  % 

SMP 26 23  % 

MAHASISWA 12 10% 

S 1 8 7 % 

SD - - 

 116 100 % 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 
 

 Karakteristik pendidikan responden berdasarkan tabel 4.3 adalah sebagai 

berikut: pendidikan responden SMA ada 70 orang dengan prosentase60%, 

responden pendidikan SMP sebanyak 26 orang dengan prosentase 23%, dan 

responden pendidikan setingkat mahasiswa sebanyak 12 orang dengan prosentase 

10%. Dan  S1, 8 orang atau 7 % Namun tidak ditemukan responden yang 

memiliki pendidikan hanya SD atau pendidikan tertinggi S3. Dari data diatas 

dapat dilihat bahwa pengunjung  merupakan orang-orang yang setidaknya 

memiliki pendidikan SMP. 

4.1.2.4 Responden menurut Jumlah Kunjungan 

Berdasarkan jumlah kunjungan responden dapat ditabulasi sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan 

 

Kunjungan ke  Jumlah  

Responden 

Persentase Total 

Responden (%) 

1x 90 78 % 

2-5x 20 17 % 

6-10x 6 5 % 

>10x - - 

 116 100 % 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 
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  Berdasarkan tabel 4.4 jumlah kunjungan responden adalah baru sekali 

kunjungan ada 90 responden dengan prosentase 78%, jumlah kunjungan 2-5 kali 

sebanyak 20 responden dengan prosentase 17%, dan jumlah kunjungan 6-10 kali 

sebanyak 6 orang responden dengan prosentase 5%. Selain itu tidak ada 

responden yang memiliki jumlah kunjungan lebih dari 10 kali ke Museum 

Perjuangan Bogor. Sehingga pengunjung kebanyakan baru pertama kali 

mengunjungi  Museum Perjuangan sebagai destinasi wisata. 

4.1.2.5 Responden menurut Asal Daerah Wisatawan 

Berdasarkan asal daerah responden dapat ditabulasi sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Asal Daerah 

 

Asal daerah  Jumlah  

Responden 

Persentase Total 

Responden (%) 

           Luar Bogor 72 62 

           Bogor 44 38 

 116 100 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 

 Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah responden dari luar Bogor sejumlah 

72 orang dengan prosentase 62% dan responden dari Bogor sejumlah 44 orang 

responden dengan prosentase 38%. Pengunjung terbanyak adalah dari luar kota 

Bogor dibandingkan dengan warga Bogor sendiri. 

 

4.1.2.6 Responden menurut Pekerjaan Wisatawan 

Berdasarkan pekerjaan responden dapat ditabulasi sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah  

Responden 

Persentase Total 

Responden (%) 

Pelajar/Mahasiswa 106 91 % 

Karyawan 8 7 % 

Wirausaha 2 2% 

 116 100 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 

 Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pekerjaan responden sebagai 

pelajar/mahasiswa sebanyak 106 orang responden dengan prosentase 91 %, 

pekerjaan responden sebagai karyawan adalah 8 orang dengan prosentase 7 %, 

dan pekerjaan responden adalah wirausaha ada 2 orang dengan prosentase 2%. 

Maka dapat lihat bahwa pengunjung terbanyak datang dari pekerjaan sebagai 

pelajar/mahasiswa di Museum Perjuangan Bogor 

4.1.3 DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN 

 

4.1.3.1 Tanggapan Responden terhadap Variabel Lokasi 

 Hasil rekapitulasi atas tanggapan responden terhadap variabel Produk 

dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

No 
LOKASI 

Dalam Persent 

Ss S KS TS STS Rer
ata PERNYATAAN 5 3 3 2 1 

1 Lokasi menuju ke  museum mudah di lalui   41,4 46,4 3,4   30 

2 
Banyak terdapat tanda penunjuk jalan 
menuju  museum 

13,8 41,4 43,1 1,7   33 

3 
Gedung Museum Perjuangan Bogor 

mudah dilihat dari jalan Raya 
7,8 44 48.3     17 

4 Tampilam Gedung besar dan menarik 18,1 42,2 37,1 2,8   25 

5 
Kendaraan yang melalui ke museum lancar 
sekali 

11,2 40,5 48,3     33 
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6 
Jalan menuju ke museum sehat  dan  aman  

dari  polusi udara   
9,5 50 38,7 0,9   25 

7 
Lalulintas yang melalui ke museum aman  

dari kejahatan 
18,4 50,9 20,4 4,3   24 

8 
Untuk ketertiban lalulintas museum 

memilki  tempat parkir yang luas bagi 

kendaraan pengunjung 

11,2 45,7 42,2 0,9   25 

9 

Museum Perjuangan Bogor  berdekatan 
dengan sekolah-sekolah dan  banyak siswa 
yang lebih tertarik  berkunjung ke museum 
daripada ke Mall dan tempat menarik lainnya 

  19 46,6 
33,
6 

0,9 33 

10 

Banyak masyarakat  yang  tertarik untuk 

berkunjung ke Museum sekalipun 

berdekatan dengan Mall dan tempat 

hiburan lainnya 

19,8 40,5 35,3 4,3   25 

Rerata 14 42 40 6 1 27 

  

 

Tabel 4.7 Tanggapan Responden terhadap Variabel lokasi 

 

 

 Berdasarkan Tabel 4.7 tentang tanggapan responden terhadap variabel 

lokasi sebagian besar menjawab setuju 42  %, sangat setuju 14%, ,kurang setuju 

40 % tidak setuju 6%, sangat tidak setuju 1-%.  Skor variabel ini adalah rata 27%  

atau jawaban setuju. 

Adapun perincian tanggapan responden terhadap setiap item pernyataan adalah 

sebagai berikut: 

1. Tanggapan responden terhadap pernyataan pertama tentang akses  

Museum Perjuangan Bogor sangat lengkap mendapatkan jawaban setuju 

41,6%, kurang setuju 46,4% dan sisanya tidak setuju 3,4%. Pernyataan ini 

mendapatkan rata-rata sebesar 30 yang jatuh pada kriteria setuju.  
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2. Tanggapan responden terhadap pernyataan kedua tentang penunjuk jalan 

ke Musum Perjuangan Bogor sangat setuju 13,8,%, setuju 41,4%, kurang 

setuju  43,1%. tidak setuju 1,7 % Pernyataan ini mendapatkam rata-rata 

sebesar 3,39 yang jatuh pada kriteria setuju. 

3. Tanggapan responden terhadap pernyataan ketiga tentang gedung museum 

mudah dilihat jawaban sangat setuju 7,8 %, setuju 44%, ,tidak setuju 48%.  

Pernyataan ini mendapatkam rata-rata sebesar 17 yang jatuh pada kriteria 

sangat setuju. 

4. Tanggapan responden terhadap pernyataan keempat tentang tampilan 

gedung mendapatkan jawaban sangat setuju 18,1%, setuju 42,2 %,Kurang 

setuju  37,1 %,tidak setuju 2,8%, Pernyataan ini mendapatkan rata-rata 

sebesar 25 % yang jatuh pada kriteria setuju. 

5. Tanggapan responden terhadap pernyataan kelima tentang kelancaran 

kendaraan masuk museum mendapatkan jawaban sangat setuju 11,2%, s 

setuju 40,5 %, kurang setuju 48,3%. Pernyataan ini mendapatkan rata-rata 

33 % yang jatuh pada kriteria kurang setuju. 

6. Tanggapan responden terhadap pernyataan keenam tentang jalan yang 

sehat atau tak berpolusi mendapatkan jawaban sangat setuju 9,5%,  setuju 

50 %, kurang setuju 38,7%. Tidak setuju  0,9 %Pernyataan ini 

mendapatkan rata-rata 25% yang jatuh pada kriteria setuju. 

7. Tanggapan responden terhadap pernyataan ketujuh  tentang keamanan dari 

tindak kejahatan di jalan menuju museum dapatkan jawaban sangat setuju 
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18,4 %, setuju 50,9 %, lkurang setuju 20,4%. Tidak setuju 4,3 % 

Pernyataan ini mendapatkan rata-rata 24% yang jatuh pada kriteria  setuju. 

8. Tanggapan responden terhadap pernyataan tentang ketetiban lalulintas  

mendapatkan jawaban sangat setuju 11,,2%, setuju 45,7%, kurang setuju 

42,2%. Tidak setuju 0,9 % Pernyataan ini mendapatkan rata-rata 25 % 

yang jatuh pada kriteria  setuju. 

9. Tanggapan responden terhadap pernyataan tentang berdekatan denagan 

sekolah mendapat jawaban ,setuju 19%, kurang setuju 46,6%, tidak setuju 

33,6%, sangat tidak setuju 0,9%. Pernyataan ini mendapatkan rata-rata 

33% yang jatuh pada kriteria kurang setuju. 

10. Tanggapan responden terhadap pernyataan tentang Banyak masyarakat 

yang tertarik untuk berkunjung ke museum mendapatkan jawaban sangat 

setuju 19,8%, setuju 40,5%, kurang setuju 35,5% tidak setuju 4,3%. 

Pernyataan ini mendapatkan rata-rata 25 yang jatuh pada kriteria setuju. 

 

 

4.1.3.2 Tanggapan Responden terhadap Variabel Kualitas Pelayanan 

 Tanggapan responden terhadap variabel kualitas pelayanan  dapat 

ditabulasikan sebagai berikut: 

NO 
KUALITAS PELAYANAN Ss S KS TS STS Rerat

a PERNYATAAN 5 3 3 2 1 

1 Gedung Museum Museum Perjuangan Bogor 
sangat megah  

8,6 41,4 46,6 3,4 25,0 
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 2 
Gedung Museum Perjuangan bersih dan 

sehat. 
13,8 41,4 43,1 1,7 

 
25,0 

3 
Museum Perjuangan Bogor memiliki  ruangan  
pamer yang nyaman dan tempat penataan  
yang serasi. 

7,8 44 48,3 
  

33,4 

4 Museum Perjuangan Bogor sangat terawat 18,1 42,2 37,1 2,8 
 

25,1 

5 
Koleksi benda-benda  sejarah ( senjata dan  
dokumen) di Museum  Perjuangan sangat 
lengkap 

11,2 40,5 48,3 
  

33,3 

6 
Kemampuan petugas dalam memberikan 

pelayanan sangat memuaskan 
8,5 50 39,7 0,9 

 
24,8 

7 
Petugas Museum Perjuangan Bogor  

dengan cepat memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh pengunjung 

16,4 50,9 28,4 4,3 
 

25,0 

8 
Kemampuan petugas dalam mermberikan 
Iinformasi yang dibutuhkan  sangat 
memuaskan  

11,2 45,7 42,2 0,9 
 

25,0 

9 
Petugas pelayanan cepat merespon 

terhadap saran dan masukan . 
19.0 46,6 33,6 0,9 

 
27,0 

10 
Petugas Museum Perjuangan Bogor sangat 
memahami pengetahuan tentang  koleksi – 
koleksi yang ada di Museum Bogor 

19,9 40,5 35,3 4,3 
 

25,0 

11 
Saya merasa aman melakukan kunjungan 
wisata di Museum Bogor 

16,4 45,7 37,9 
  

33,3 

12 

Petugas Museum  Perjuangan Bogor 

sangat menjaga koleksi koleksi  museum 

demi kepentingan pengunjung 
16,5 50,9 32,8 0,9 

 
25,3 

13 
Petugas Museum  Perjuangan Bogor 

sangat menjaga koleksi koleksi  museum 

demi kepentingan pengunjung 

12,1 42,2 45,7 
  

33,3 

14 
Petugas Museum Bogor memberikan 

perhatian keamanan secara individual 

kepada para  pengunjung 
 

39,7 53,4 1,7 
 

31,6 

Rerata 
13,8
09 

42,0
6 

40,5
1 

6,5 3,4 28,0 

 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

 

Tabel 4.8 Tanggapan Responden terhadap Variabel Kualitas Pelayanan 

Ulasan 
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 Berdasarkan Tabel 4.8 tentang tanggapan responden terhadap variabel  

Kualitas Pelayanan sebagian besar menjawab setuju 42,06%, sangat setuju 

13,81%, kurang setuju 40,51% tidak setuju 6,5%, sangat tidak setuju 3,4%.  Skor 

variabel ini adalah 28% atau jawaban setuju. 

4.1.3.3 Tanggapan Responden terhadap Variabel Promosi 

 Tanggapan responden terhadap variabel kualitas pelayanan  dapat 

ditabulasikan sebagai berikut: 

NO 
PROMOSI Ss S KS TS STS Re 

rata PERNYATAAN 5 3 3 2 1 

1 Iklan Museum Perjuangan Bogor  mampu 
menarik perhatian saya 7,8 43,1 48,1     33,0 

2 
Pesan yang disampaikan dipapan reklame 
mengenai Museum Perjuangan mudah 
dimengerti 10,3 48,3 41,5 0,9   25,3 

3 
Desain dan isi brosur yang disediakan 

sangat menanarik 21,6 46,6 29,3 2,6   25,0 

4 
Saya mendapatkan informasi melalui surat atau 
presentasi dari petugas Museum Perjuangan 
Bogor 8,6 48,3 41,4 1,7   25,0 

5 

Saat melakukan  presentasi petugas 

museum menyampaikan informasi  tentang 

manfaat berkunjung ke museum dengan  

menarik 16,7 47,4 32,8 2,6 0,9 20,1 

6 
Saya mendapatkan informasi mengenai 

Museum Perjuangan Bogor dari orang lain 12,1 44 44     33,4 

7 
Saya akan bercerita mengenai Museum 

Perjuangan kepada orang lain 14,7 48,1 35,3 0,9   24,8 

Rerata 13,1 46,5 38,9 1,74 0,9 26,6 

 

Tabel 4.9 Tanggapan Responden terhadap Variabel  Promosi  

         Berdasarkan Tabel 4.9 tentang tanggapan responden terhadap variabel  

Promosi sebagian besar menjawab setuju 46,5%, sangat setuju 13,1%, kurang 
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setuju 38,9% tidak setuju 1,74%, sangat tidak setuju 0,9 %.  Skor variabel ini 

adalah 26,6% atau jawaban setuju. 

4.1.3.4 Tanggapan Responden terhadap Variabel Kepuasan pengunjung 

Tanggapan responden terhadap variabel kepuasan pengunjung ditabulasikan 

sebagai berikut: 

NO 
KEPUASAN PENGUNJUNG Ss S KS TS STS 

Rerata 
PERNYATAAN 5 3 3 2 1 

1 
Saya akan bercerita mengenai Museum 

Perjuangan kepada orang lain 21,6 48,3 30,2     33,4 

2 Saya mendapatkan pelayanan di Museum  
Perjuangan Bogor  sesuai dengan harapan 13,8 55,2 31     33,3 

3 
Saya merasa puas dengan kunjungan yang 

saya lakukan di Museum Perjuangan 

Bogor 18 59 39     38,7 

4 
Lokasi Museum  Perjuangan mudah 

dijangkau  20,7 44 34,5 0,9   25,0 

5 
Waktu menunggu untuk mendapatkan tiket 

di pintu masuk tidak terlalu lama 25,9 44 30,2     33,4 

6 

Koleksi koleksi museum sangat lengkap 
sehingga memudahkan dalam mencari 
semua informasi pengetahuan  yang  saya 
perlukan 9,5 47,4 43,1     33,3 

7 
Saya merasa puas dan akan menyarankan 

pada orang lain untuk berkunjung ke 

Museum Perjuangan Bogor 19,8 45,7 32,8 1,7   25,0 

Rearata 18,5 49,1 34,4 1,3   31,7 
 

     Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

Tabel 4.10 kepuasan pengunjung 
 

 Berdasarkan Tabel 9.10 di atas tentang tanggapan responden terhadap 

variabel kualitas pelayanan sebagian besar menjawab setuju 4919%, disusul 

jawaban kurang setuju 34,4%, sisanya menjawab tidak setuju 1,3%. Rata-rata skor 

adalah 31,7 jatuh pada kriteria jawaban setuju. 

 



68 

 

4.1.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

4.1.4.1 Uji Validitas 

Sebuah angket atau kuesioner valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Oleh karena itu, tinggi rendahnya validitas kuesioner menunjukan sejauh mana 

data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus product 

moment. 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi (α) 5%, sedangkan nilai 

kritis untuk pengujian dengan sampel (n) =106 apabila nilai signifikansi <0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang digunakan dalam penelitian 

bersifat valid. 

Tabel 4.11 Pengujian Validitas 

No Keterangan Signifikansi Signifikansi 

Standar 

Keterangan 

 X1=lokasi    

1 Pernyataan 1 0,000 0,05 Valid 

2 Pernyataan 2 0,000 0,05 Valid 

3 Pernyataan 3 0,000 0,05 Valid 

4 Pernyataan 4 0,000 0,05 Valid 

5 Pernyataan 5 0,000 0,05 Valid 

6 Pernyataan 6 0,000 0,05 Valid 

7 Pernyataan 7 0,000 0,05 Valid 

8 Pernyataan 8 0,000 0,05 Valid 

9 Pernyataan 7 0,000 0,05 Valid 
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10 Pernyataan 8 0,000 0,05 Valid 

     

 X2=Kualitas 

Pelayanan 

   

1 Pernyataan 1 0,000 0,05 Valid 

2 Pernyataan 2 0,000 0,05 Valid 

3 Pernyataan 3 0,000 0,05 Valid 

4 Pernyataan 4 0,000 0,05 Valid 

5 Pernyataan 5 0,000 0,05 Valid 

6 Pernyataan 6 0,000 0,05 Valid 

7 Pernyataan 7 0,000 0,05 Valid 

8 Pernyataan 8 0,000 0,05 Valid 

9 Pernyataan 9 0,000 0,05 Valid 

10 Pernyataan 10 0,000 0,05 Valid 

11 Pernyataan 11 0,000 0,05 Valid 

12 Pernyataan 12 0,000 0,05 Valid 

13 Pernyataan 13 0,000 0,05 Valid 

14 Pernyataan 14 0,000 0,05 Valid 

     

 X3=Promosi    

1 Pernyataan 1 0,000 0,05 Valid 

2 Pernyataan 2 0,000 0,05 Valid 

3 Pernyataan 3 0,000 0,05 Valid 

4 Pernyataan 4 0,000 0,05 Valid 

5 Pernyataan 5 0,000 0,05 Valid 

6 Pernyataan 6 0,000 0,05 Valid 

7 Pernyataan 7 0,000 0,05 Valid 

     

 Y= Kepuasan 

Pengunjung 

   

1 Pernyataan 1 0,000 0,05 Valid 



70 

 

2 Pernyataan 2 0,000 0,05 Valid 

3 Pernyataan 3 0,000 0,05 Valid 

4 Pernyataan 4 0,000 0,05 Valid 

5 Pernyataan 5 0,000 0,05 Valid 

6 Pernyataan 6 0,000 0,05 Valid 

7 Pernyataan 7 0,000 0,05 Valid 

8 Pernyataan 8 0,000 0,05 Valid 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa seluruh butir-butr pernyataan yang memiliki 

signifikasin <0,05 sehingga dinyatakan valid dan dapat dipergunakan dan. 

dapat mengukur keadaan yang sebenarnya. 

4.1.4.2 Uji Reliabilitas 

4.1.4.3 Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat 

kemampuan suatu instrumen sehingga dapat menghasilkan data yang 

konsisten dan bebas dari kesalahan. 

Teknik yang digunakan untuk menentukan reliabilitas penelitian ini 

alat pengukurnya adalah teknik alpha cronbach, dimana indeks reliabilitas 

dinyatakan reliabel jika harga r yang diperoleh paling tidak 0,60. Nilai-

nilai yang ada dimasukkan ke dalam rumus, dan menghasilkan nilai 

koefisien reliabilitas berikut ini. 
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Tabel 4.12 Pengujian Reliabilitas 

No Variabel 

 

Alpha Alpha 

Standar 

Keterangan 

1. Lokasi(X1) 0,702 0,6 Reliabel 

2. Kualitas Pelayanan 

(X2) 

0,648 0,6 Reliabel 

3. Promosi (X3) 0,605 0,6 Reliabel 

4. Kepuasan Pengunjung 

(Y) 

0,68 0,6 Reliabel 

 

Dari perhitungan indeks reliabilitas instrumen yang diuji cobakan 

dapat ditafsirkan nilai atau harga r yang diperoleh mencapai 0,60 keatas. 

Maka seluruh skala yang disusun adalah reliabel.  

4.1.5 Hasil Analisis data 

4.1.5.1 Persamaan Regresi Berganda 

Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh  Lokasi,Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap  

Kepuasan Pengunjung diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.103   Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,164 3,787  2,538 ,013 

X1 LOKASI ,014 ,063 ,020 -2,16 ,830 

X2PELAYANAN ,294 ,063 ,438 4,538 ,000 

X3 PROMOSI ,899 ,105 ,943 9,43 ,348 

a. Dependent Variable: YKEPUASAN 
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Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang diperoleh maka dibuat 

persamaan linear berganda sebagai berikut : 

 Y=  β1.X1+ β2.X2 + β3.X3  

 

 Y=    0,002 X1 +  0,438X2  +  0,943 X3 

   

  Dimana: 

  Y  = Kepuasn Pengunjung 

  X1  = Lokasi 

  X2 = Kualitas Pelayanan 

  X3 = Promosi 

 

  β1 , β2   =koefisien  pengaruh 

Persamaan linear berganda tersebut dapat disimpulkan:Koefisien regresi 

menujukkan bahwa variabel lokasi memiliki nilai beta negatif  -0020. Hal ini 

menunjukkan bahwa  lokasi yang berada saat sekarang saat ini tidak 

mempengaruhi pengunjujng yang datang dari segi kepuasan .pengunjung 

.Pengunjung akan lebih tertarik pada nilai koleksi benda di museum dan akan 

merasa puas saat menemukan informasi yang bermanfaat bagi pengunjung, lokasi 

tidak menjadi masalah bagi pengunjung. Pengunjung akan merasakan puas jikaa 

lokasi tersebut tidaak macet, tidak bising dan tidak berpolusi kenaikan nikai 

koefisien akan menimbulkan  kepuasan pengunjung. 
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1. Koefisien regresi menujukkan bahwa variabel kualitas pelayanan 

memiliki nilai beta positif sebesar 0,432. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin baik kualitas pelayanan akan dapat meningkatkan kepuasan 

pengunjung. 

2. Koefisien regresi menujukkan bahwa variabel promosi memiliki nilai 

beta positif sebesar 0,943. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

promosi maka akan semakin meningkatkan kepuasan pengunjung.  

 

4.1.5.2  Uji Model 

a Uji Anova (F-test) 

Uji Anova atau uji F adalah uji statistik yang fungsinya untuk 

mengetahui apakah variabel independen Lokasi, Kualitas 

Pelayanan dan Promosi merupakan model persamaan yang tepat 

untuk mengukur perubahan variabel Kepuasan Pengunjung.  Dari 

olah data diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 

      Tabel 4.1.4 ANOVAb 

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9614 3 42308 8.859 ,000a 

Residual 528,875 102 4722   

Total 655,151 116    

a. Predictors: (Constant), X3LOKASI, X2PELAYANAN, X1PRODUK 

b. Dependent Variable: YKEPUASAN 
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pengujian pada tabel tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Data di atas menunjukan bahwa F hitung sebesar 8.959 dengan nilai 

sig 0,000 < 0,05. Variabel Lokasi (X1). Kualitas Pelayanan (X2) dan 

Promosi (X3)  merupakan variabel yang baik dan tepat (fit) untuk 

mengukur perubahan dalam variabel Kepuasan Pengunjung (Y), 

sehingga membentuk persamaan yang fit. 

b. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Koefisien determinasi atau adjusted R square digunakan untuk 

mengetahui seberapa pengaruh variabel bebas (independent variabel) 

terhadap variabel terikat (dependent variabel). Hasil analisis diperoleh 

nilai koefisien determinasi seperti berikut: 

Tabel 4.11.5 Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

 

 

Dari tabel 4.15 tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

Hasil perhitungan estimasi regresi diperoleh nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R square) sebesar 0,172.  Atauuu 17,2 % 

perubahan pada variabel dependen Kepuasan Pengunjung (Y) dapat 

dijelaskan oleh perubahan dalam variabel independen  Lokasi (X1), 

Kualitas Pelayanan (X2) dan  Promosi (X3) sedangkan sisanya sebesar   

Model Summary 

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

1 ,440a ,194 ,172 2,173 

a. Predictors: (Constant), X3LOKASI, X2PELAYANAN, X1PROMOSI 
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82,8.% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan atau 

dijelaskan dalam model penelitian ini. 

4.1.6 Pengujian Hipotesis (Uji-t) 

Uji parsial digunakan untuk menguji hipotesis adanya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri. Dengan 

taraf signifikansi a = 0,05 

a. Pengujian hipotesis pertama 

Hipotesis pertama menguji pengaruh  Lokasi terhadap Kepuasan 

Pengunjung. Diperoleh nilai koefisien beta  sebesar 0,020 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,001  <  dari 0,05. Hal ini mengindikasikan  

hipotesis pertama diterima. Artinya  Lokasi mempunyai pengaruh  

yang dan signifikan terhadap Kepuasan Pengunjung Museum 

Perjuangan Bogor.  

b. Pengujian Hipotesis kedua 

Hipotesis kedua menguji pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Pengunjung. Diperoleh koefisien beta positif sebesar 0,428 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05, hal ini 

mengindikasikan  hipotesis kedua diterima. Artinya Kualitas 

Pelayanan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan 

Pengunjung Museum Perjuangan Bogor 

c. Pengujian hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga menguji pengaruh Promosi terhadap Kepuasan 

Pengunjung. Diperoleh koefisien beta positif sebesar 0,82 dengan  
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nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Hal ini mengindikasikan  

hipotesis ketiga diterima. Artinya Lokasi mempunyai  berpengaruh  

positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pengunjung Museum 

Perjuangan Bogor. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pengaruh lokasi Museum Perjuangan Bogor terhadap Kepuasan  

        Pengunjung 

 

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa Lokasi berpengaruh  signifikan 

terhadap kepuasan pengunjung. Semakin mudah diakses maka akan  yang 

ditampilkan akan semakin meningkatkan kepuasan pengunjungnya sebaliknya 

semakin semakin sulit dijangkau maka  semakin tidak puas  pengunjung datang ke 

museum Pengunjung yang bekunjung akan mrasa puas  saat mendapatkan 

kemudahan dalam berkunjunh ke museum . yang mudah dijangkau dengan alat 

transportasi akan memjadikan daya tarik nagi pengunjung untuk untuk berkunjung 

ke museum. semakin strategis lokasi akan berdampak terhadap kepuasan 

pengunjung. Lokasi museum  yang mudah dijangkau, lokasi dekat dengan 

berbagai daya tarik wisata lain, kegiatan bisnis lain akan menyebabkan kepuasan 

pengujung meningkat.  
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Namun tempat yang strategis menjadi berkurang strategisnya saat disisi 

lain dibarengi dengan tingkat polusi kendaraan dan kebisingan.Tingkat kemacetan 

lalulintas masih menjadi kendala namun masih bisa diatasi dengan menggunakan 

alternatif kendaraan lain seperti naik kereta bagi yang pengunjng yang berasal dari 

luar Bogor. Alternatif lain yang bisa dilakukan yang berkunjung di waktu selain 

jam sibuk atau saat liburan. 

Bangunan Museum terletak menghadap jalan raya dan bagi pengunjung 

yang berasal dari Bogor sangat mudah sekali tampak dibagian depan namun 

kepadatan lalulintas yang melalui museum pada  lokasi   

 

        Lokasi museum yang berada berdekatan dengan statsiun kereta dan 

berdekatan dengan terminal angkot menjadikan akses menuju ke museum mudah 
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juga pengunjung merasakan bahwa dengan berkunjung ke temat yang mudah 

transportasinya akan memberikan kepuasan ini memberikan liburan yang 

bermanfaat. Dampaknya terhadap kepuasan .pengunjung antara lain: 

memutuskan akan datang berkunjung kembali, memberikan informasi kepada 

teman atau orang lain,  pengunjung terutama anak-anak/pelajar. melewati dan 

butuh waktu untuk Lalu lintas yang relatif padat masih menjadi kendala untuk 

mengunjung tempat tersebut selain dan mengenal bangunan selain letak museum 

yang berdekatan deangan pusat bisnis bisa memudahkan banyak orang melihat 

bangunan museum perjuangan Bogor Lokasi Museum Perjuangan.  sangat 

mudah dicapai menggunakan mobil pribadi,  atau angkutan umum yang masuk 

ke terminal angkot Merdeka   Angkutan umum lain yang bisa digunakan yaitu 

03,05,07,02.12  liburan sekolah, sehingga masih kurang bisa memfasilitasi 

pengunjung. Hal ini sangat penting karena lokasi berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan (Lupiyoadi, 2001). 

 

Sebagai tempat penyimpanan onjek sejatah Museum Perjuanan harus terus 

berinovasi dalam mengembangkan . Hal ini akan sangat bermanfaat dan 

membantu masyarakat karena Museum perjuangan sebagai tempat. 

pengunjung. Artinya puas tidaknya pengunjung bisa disebabkan oleh jauh 

dekatnya lokasinya maupun pelayanan. Hal ini dikarenakan orang datang utuk 

menonton koleksi museum. 
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4.2.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Museum Perajuangan Bogor  terhadap  

        Kepuasan Pengunjung   

 

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung.  Tinggi rendahnya kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan pada kepuasan pengunjung. 

Pelayanan yang dibeikan Museum Perjuangan Bogor harus berkualitas 

pelayanan yang baik diharapkan bisa memotivasi pengunjung khususnya para 

pelajar berpikir inovatif, serta semakin berperan dalam mengenalkan budaya dan  

sejarah perjuangan Bogor. 

Indikator kualitas pelayanan yang sudah dinilai baik oleh pengunjung 

adalah bahwa staf memiliki sopan santun yang baik termasuk dalam 

berkomunikasi dengan pengunjung. Pengunjung akan merasa puas jika 

mereka mendapatkan pelayanan yang memuaskan hati, dihargai serta 

dihormati oleh para staf Museum Perjuangan. 

 Indikator kualitas pelayanan yang belum dinilai baik oleh pengunjung 

adalah dalam hal  membiarkan pengunjung menunggu, hal ini bisa terjadi saat 

liburan sekolah sehingga jumlah pengunjung melonjak, sementara jumlah staf 

yang bertugas terbatas. Hal ini bisa diatasi dengan cara mengantisipasi 

melonjaknya pengunjung saat liburan sekolah dengan menugaskan lebih 

banyak staf, sehingga pengunjung bisa segera mendapatkan kualitas pelayanan 

yang baik tanpa harus menunggu lama ataupun mengantre panjang. Karena 

kualitas pelayanan akan berdampak terhadap kepuasan pelanggan (Lupiyoadi, 

2001). 
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Parasuraman (2013:, bahwa terdapat lima dimensi pokok sebagai berikut: 

(1)Keandalan (reliability) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus 

sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepantan waktu, pelayanan 

yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik 

dan dengan akurasi yang tinggi,  

(2) Ketanggapan (responsiveness) yaitu suatu kebijakan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat 

kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi jelas.Membiarkan 

konsumen menunggu persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan, 

(3)Jaminan dan Kepastian (assurance) yaitu pengetahuan, kesopan 

santunandan kemampuan 

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pada 

pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain 

komunikasi (communication),kredibilitas (credibility), keamanan (security), 

kompetensi (competent), dan sopan santun (courtesy), (4) Empati (empathy) 

yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahamikeinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan 

memiliki pengertian dan pengatahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian 

yang nyaman bagi pelanggan, (5) Berwujud (tangible) yaitu kemampuan 

suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. 
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Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarasa fisik perusahaan dan 

keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, an 

lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan teknologi, 

serta penampilan pegawainya. 

4.2.3 Pengaruh Promosi Museum Perjuangan Bogor terhadap Kepuasan   

        Pengunjung 

 

            Hasil uji hipotesa menunjukkan adanya pengaruh positif dari 

promosi/ Promosi merupakan unjung tombak untuk menarik pengunjung 

datang ke museum .Promosi yang dilakukan oleh Manajemen Museum 

Perjuangan Bogor akan berhasil dan berfampak positifmelonjaknya 

pengunjung saat liburan sekolah dengan menugaskan lebih banyak staf, 

sehingga pengunjung bisa segera mendapatkan kualitas pelayanan yang baik 

tanpa harus menunggu lama ataupun mengantre panjang. Karena kualitas 

pelayanan akan berdampak terhadap kepuasan pelanggan (Lupiyoadi, 2001).  

     Promosi merupakan ujung tombak yang dikemas dengan baik  melalui 

iklan,brosur, membantu dalam namun harus dibarengi dengan dukungan SDM 

yang menguasai kemuseuman dan harus mempunyai monat yang kuat  yang se 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lokasi berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung 

2. Kualitas pelayanan petugas Museum perjuangan Bogor berpengaruh terhadap 

kepuasan pengunjung 

3. Lokasi Museum Perjuangan Bogor  berpengaruh terhadap kepuasan 

pengunjung 

4. Kulaitas Pelayanan mempunyai nilai koefisien beta yang paling tinggi artinya 

mempunyai pengaruh paling besar dari ketiga variabel tersebut di atas.  

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pihak pengelola Museum 

Perjuangan Bogor sebagai berikut: 

1. Lokasi  saat ini mudah dilihat terutama bagi mereka yang sudah pernah 

berkunjung namun dengan kondisi lingkungan sekitar , Museum harus bisa 

menunjukkan makna dan fungsinya yang mengedepankan bukti sejarah dan 

berkunjung namun nagi yang belum arti pnting sejarah bagi generasi 

penerus.agar lokasi isi menjadi daya tarik yang kuat maka sebaiknya bagian 

depan gedung museum ditata kembali untuk memberikan kesan positif akan 

museum  
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2. Kualitas pelayanan sebaiknya lebih ditingkatkan terutama saat liburan 

sekolah karena lonjakkan jumlah pengunjung, diharapkan pihak pengelola 

Museum Perjuangan Bogor sudah dapat mengantisipasi hal tersebut, 

sehingga kualitas pelayanan yang baik dapat diterima oleh pengunjung. 

3. Dalam menjalankan program peragaan sebaiknya Museum Perjuangan Boor 

terus berinovasi dan menekankan daya tarik kegiatan dengan cara menggali 

sejaah secara langsung 

4. Untuk memenuhi kepuasan pengunjung sebaiknya juga dipikirkan sarana 

tempat parkir  yang tertib dibuatkan disamping dan tidak menutup bagian 

depan museum. 

 

5.3   KETERBATASAN PENELITIAN 

1. Jumlah sampel terbatas hanya pada sebagaian dari populasi pengunjung 

Museum Perjuangan Bogor saja, belum meliputi seluruh populasi penelitian, 

dan penelitian ini hanya mengambil sampel satu tempat penelitian saja yaitu 

Museum Perjuangan Bogor 

2. Variabel yang dipergunakan untuk mengukur kepuasan pengunjung masih 

terbatas pada kualitas Lokasi, kualitas layanan dan Promosi saja. Dimana 

ketiga variabel ini baru mempengaruhi 17,2 % kepusasn sehingga masih 

terdapat peluang untuk memasukan variabel-variabel lain yang belum 

diperhtungkan dalam penelitian ini  
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5.4 PENELITIAN YANG AKAN DATANG 

1. Menambah jumlah sampel dari populasi dengan cara memperpanjang masa 

pembagian kuesioner, dan dilakukan tidak hanya di lokasi pintu utama , tetapi 

juga dapat dilakukan  di lantai dua. 

2. Mengganti atau menambah jumlah variabel penelitian misal promo, biaya dan 

lain sebagainya. 
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Bogor , 6 Juli 2017  

 

Kepada  

Yth. Bapak/Ibu/Saudara  

Pengunjung Objek Wisata Museum Perjuangan Bogor 

Di Bogor  
 

 

Dengan Hormat,  

 

Saya seorang mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonimi Pariwisata STIEPARI 

Semarang. Dengan identitas sebagai berikut:  

Nama : Latif  

NPM : 1561.1535   

Jurusan : Manajemen Pariwisata S2  

 

Bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

Bapak/Ibu/Saudara berkunjung di Objek Wisata Museum Perjuangan Bogor, kemudian dari 

jawaban-jawaban tersebut itu akan dianalisis,disimpulkan mengenai kepuasan pengunjuang 

Bapak/Ibu/Saudara terhadap Objek Wisata Museum Perjuangan  Bogor. 

  

Saya mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk bersedia mengisi instrument penelitian ini 

sesuai hati nurani Bapak/Ibu/Saudara . 

Data ini tidak dipublikasikan, dimohon Bapak/Ibu/Saudara mengisi dengan apa adanya atas 

pernyataan yang diberikan. 

 

Demikian atas kerjasamanya, tak lupa saya ucapkan banyak terimakasih  

 

 

 

Peneliti  

 

 

 

 

Latif 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENELITIAN PENGUNJUNG OBJEK WISATA MUSEUM 

PERJUANGAN BOGOR 

 A. Identitas Responden  

Isilah identitas Anda di bawah ini.  

1.  NAMA: ……………………………………………  

      2. JENIS KELAMIN 

     (  ) laki-laki       (  ) perempuan 

      3. UMUR  __________(diisi dengan angka )  

     ( )  <    15  tahun               (  ) 26 –  35  tahun    ( ) 46 – 55  tahun 

     ( )  16 - 25 tahun    (  ) 36 -  45  tahun              ( )     > 55  tahun 

4.  ALAMAT: 

          Tampat tinggal; 

          (  ) Jakarta    ( ) Bogor    ( ) Depok   ( ) Tanggerang   ( ) Bekasi   (  )  Banten   

          (  ) kota lain………..  

     5.  Pekerjaan  ( ) Pelajar :   SD , SMP,  SMA (lingkari sesuai dengan pendidikan ) 

          (  )  Mahasiswa           (  )  karyawan/wati         (  ) Wirausaha   

 6. FREKWENSI KUNJUNGAN  

          Ini merupakan kunjungan yang ke________ (isi dengan angka) 

B. Petunjuk Pengisian  

Silahkan memberikan tanda ( √ ) pada kolom yang sesuai penilaian Anda. Tidak ada jawaban 

yang benar atau salah, dan jawaban yang Anda berikan 

merupakan persepsi Anda mengenai wisata Museum Perjuangan Bogor.  

Keterangan:  

SS : Sangat Setuju  

S : Setuju  

KS : Kurang Setuju  

TS : Tidak Setuju  

STS : Sangat Tidak Setuju 



VARIABEL LOKASI 

1.AKSES (Access) 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

1 Lokasi menuju ke  museum mudah di lalui      

2 Banyak terdapat tanda penunjuk jalan menuju  

museum 

     

 

2.VISIBILITAS (Visibility) 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

3 Gedung Museum Perjuangan Bogor mudah dilihat 

dari jalan Raya 

     

4 Tampilam Gedung besar dan menarik      
 

3. LALULINTAS ( Traffic) 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

5 Kendaraan yang melalui ke museum lancar sekali      

6 Jalan menuju ke museum sehat  dan  aman  dari  

polusi udara   

     

7 Lalulintas yang melalui ke museum aman  dari 

kejahatan 

     

8 Untuk ketertiban lalulintas museum memilki  

tempat parkir yang luas bagi kendaraan 

pengunjung 

     

 

4..LINGKUNGAN (Environment) 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

9 Museum Perjuangan Bogor  berdekatan dengan 

sekolah-sekolah dan  banyak siswa yang lebih 

tertarik  berkunjung ke museum daripada ke Mall 

dan tempat menarik lainnya 

     

10 Banyak masyarakat  yang  tertarik untuk 

berkunjung ke Museum sekalipun berdekatan 

dengan Mall dan tempat hiburan lainnya  

     

 

VARIABEL KUALITAS PELAYANAN  

4. BUKTI  FISIK (Tangible) 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

11 Gedung Museum Museum Perjuangan Bogor 

sangat megah 

     

12 Gedung Museum Perjuangan bersih dan sehat.        

13 Museum Perjuangan Bogor memiliki  ruangan  

pamer yang nyaman dan tempat penataan  yang 

serasi. 

     

14. Museum Perjuangan Bogor sangat terawat      

 

2. KEANDALAN (Reliability)  
NO Pernyataan SS S KS TS STS 

15 Koleksi benda-benda  sejarah ( senjata dan  

dokumen) di Museum  Perjuangan sangat lengkap 

     

16 Kemampuan petugas dalam memberikan 

pelayanan sangat memuaskan 
     



 

3. DAYA TANGGAP (Responsiveness) 
NO Pernyataan SS S KS TS STS 

17 Petugas Museum Perjuangan Bogor  dengan cepat 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

pengunjung 

     

18 Kemampuan petugas dalam mermberikan 

Iinformasi yang dibutuhkan  sangat memuaskan  

     

19 Petugas pelayanan cepat merespon terhadap saran 

dan masukan . 
     

 

4. JAMINAN  (Assurance) 
NO Pernyataan SS S KS TS STS 

20 Petugas Museum Perjuangan Bogor sangat 

memahami pengetahuan tentang  koleksi – koleksi 

yang ada di Museum Bogor 

     

21 Saya merasa aman melakukan kunjungan wisata di 

Museum Bogor 
     

 

5. EMPATI (Emphaty) 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

22 Petugas Museum  Perjuangan Bogor sangat 

menjaga koleksi koleksi  museum demi 

kepentingan pengunjung 

     

23 Petugas Museum Perjuangan Bogor sangat 

memperhatikan kepentingan pengunjung selama 

berkunjung di Museum Perjuangan Bogor 

     

24 Petugas Museum Bogor memberikan perhatian 

keamanan secara individual kepada para 

pengunjung  

     

 

 

VARIABEL PROMOSI  

1.PERIKLANAN (Advertisement) 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

25 Iklan Museum Perjuangan Bogor  mampu menarik 

perhatian saya 

     

26 Pesan yang disampaikan dipapan reklame 

mengenai Museum Perjuangan mudah dimengerti 
     

27 Desain dan isi brosur yang disediakan sangat 

menanarik 

     

 

2.PROMOSI DENGAN  PENJUALAN  PERSONAL (Personal Selling)) 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

28 Saya mendapatkan informasi melalui surat atau 

presentasi dari petugas Museum Perjuangan Bogor 

     

29 Saat melakukan  presentasi petugas museum 

menyampaikan informasi  tentang manfaat 

berkunjung ke museum dengan  menarik 

     

 

 



2.PROMOSI DARI MULUT KE MULUT  (Word of Mouth) 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

30 Saya mendapatkan informasi mengenai Museum 

Perjuangan Bogor dari orang lain 

     

31 Saya akan bercerita mengenai Museum 

Perjuangan kepada orang lain 

     

 

VARIABEL KEPUASAN PENGUNJUNG 

1. PEMENUHAN  HARAPAN (Fulfilment of  Expectation) 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

32 Saya mendapatkan pelayanan di Museum  

Perjuangan Bogor  sesuai dengan harapan 

     

33 Saya merasa puas dengan kunjungan yang saya 

lakukan di Museum Perjuangan Bogor 
     

 

2. KEMUDAHAN DALAM MEMPEROLEH SELURUH KEPUASAN  (Overall Satisfaction) 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

34 Lokasi Museum  Perjuangan mudah dijangkau       

35 Waktu menunggu untuk mendapatkan tiket di pintu 

masuk tidak terlalu lama 
     

36 Koleksi koleksi museum sangat lengkap sehingga 

memudahkan dalam mencari semua informasi 

pengetahuan  yang  saya perlukan 

     

 

 

2.. KESESUAI  DENGAN  YANG  IDEAL   ( Compare with ideal) 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

37 Saya merasa puas dan akan menyarankan pada orang 

lain untuk berkunjung ke Museum Perjuangan 

Bogor 

     

38 Saya akan menginformasikan pelayanan yang 

memuaskan pada orang lain 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



RELIABILITY 

  /VARIABLES=Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 Prnytn9 Prnytn10 Prnyn11 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability 

variabel Lokasi (X1) 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 116 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 116 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.700 11 

 

 

 

 

 



RELIABILITY 

  /VARIABLES=Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 Prnytn9 Prnytn10 Prnytn11 Prnytn12 Prnytn13 Prnytn1

4 Pr 

   nytn15 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability 

 

Variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 116 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 116 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.646 15 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

Reliability 

Variabel Promosi (X3) 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 116 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 116 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.605 8 

 

 
 



RELIABILITY 

  /VARIABLES=Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability 

 

Variabel kepuasan Pengunjung (Y) 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 116 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 116 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.681 8 

 
 

 

 

 

 

 

 



  REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER X1 X2 X3. 

 

Regression 

  

Analisa Regresi    Uji T   

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Promosi (X3), 

Kualitas 

Pelayanan(X2), 

Lokasi (X1)a 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Kepuasan (Y) 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .440a .194 .172 2.173 

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

 



 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 126.918 3 42.306 8.959 .000a 

Residual 528.875 112 4.722   

Total 655.793 115    

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

b. Dependent Variable: Kepuasan (Y)    

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.614 3.787  2.538 .013 

Lokasi (X1) -.014 .063 -.020 -.216 .830 

Kualitas Pelayanan(X2) .294 .063 .426 4.638 .000 

Promosi (X3) .099 .105 .082 .943 .348 

a. Dependent Variable: Kepuasan (Y)     

 

 



 

Uji Validitas 
Variabel Lokasi (X1) 

  Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 Prnytn9 Prnytn10 Prnytn11 

Prnytn1 Pearson 

Correlation 
1 .062 .179 -.090 .180 .077 -.060 -.008 -.172 .244** .299** 

Sig. (2-tailed)  .510 .055 .337 .053 .412 .520 .930 .065 .008 .001 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn2 Pearson 

Correlation 
.062 1 .023 .220* .143 .166 -.005 .143 .084 .100 .415** 

Sig. (2-tailed) .510  .810 .018 .125 .075 .960 .125 .372 .287 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn3 Pearson 

Correlation 
.179 .023 1 .119 .040 -.140 .081 .261** -.074 .198* .368** 

Sig. (2-tailed) .055 .810  .203 .667 .135 .385 .005 .430 .033 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn4 Pearson 

Correlation 
-.090 .220* .119 1 .188* .174 .314** .355** .117 .107 .530** 

Sig. (2-tailed) .337 .018 .203  .043 .062 .001 .000 .211 .254 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn5 Pearson 

Correlation 
.180 .143 .040 .188* 1 .273** .127 .311** .266** .241** .596** 

Sig. (2-tailed) .053 .125 .667 .043  .003 .174 .001 .004 .009 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn6 Pearson 

Correlation 
.077 .166 -.140 .174 .273** 1 .166 .140 .243** .146 .494** 

Sig. (2-tailed) .412 .075 .135 .062 .003  .075 .135 .009 .118 .000 



N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn7 Pearson 

Correlation 
-.060 -.005 .081 .314** .127 .166 1 .188* .176 .301** .468** 

Sig. (2-tailed) .520 .960 .385 .001 .174 .075  .044 .058 .001 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn8 Pearson 

Correlation 
-.008 .143 .261** .355** .311** .140 .188* 1 .156 .173 .592** 

Sig. (2-tailed) .930 .125 .005 .000 .001 .135 .044  .094 .063 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn9 Pearson 

Correlation 
-.172 .084 -.074 .117 .266** .243** .176 .156 1 .134 .400** 

Sig. (2-tailed) .065 .372 .430 .211 .004 .009 .058 .094  .151 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn10 Pearson 

Correlation 
.244** .100 .198* .107 .241** .146 .301** .173 .134 1 .538** 

Sig. (2-tailed) .008 .287 .033 .254 .009 .118 .001 .063 .151  .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn11 Pearson 

Correlation 
.299** .415** .368** .530** .596** .494** .468** .592** .400** .538** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         

 

  RELIABILITY 

  /VARIABLES=Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 Prnytn9 Prnytn10 Prnyn11 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
 



              Reliability 
 

         Variabel Lokasi  

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Uji Validitas 

Variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

Prnytn14 Prnytn15 

.101 .418** 

.280 .000 

116 116 

-.012 .420** 

.894 .000 

116 116 

.015 .423** 

.872 .000 

116 116 

.099 .270** 

.291 .003 

116 116 

.056 .531** 

.547 .000 

116 116 

-.088 .194* 

.348 .037 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.700 11 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 116 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 116 100.0 

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



N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn7 Pearson Correlation .166 -.091 .077 .062 .119 -.029 1 -.031 .094 -.053 -.003 -.156 .032 .029 .262** 

Sig. (2-tailed) .075 .330 .411 .510 .203 .759  .741 .314 .574 .976 .094 .732 .758 .005 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn8 Pearson Correlation -.019 .044 .194* .096 .073 .037 -.031 1 -.056 -.080 .159 .271** .153 -.034 .354** 

Sig. (2-tailed) .841 .636 .037 .307 .433 .696 .741  .550 .391 .089 .003 .101 .719 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn9 Pearson Correlation .126 -.036 .062 .006 .226* .108 .094 -.056 1 .107 .049 .075 -.059 .288** .408** 

Sig. (2-tailed) .177 .701 .509 .946 .015 .250 .314 .550  .252 .604 .425 .532 .002 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn10 Pearson Correlation .097 .302** .128 -.010 .088 -.112 -.053 -.080 .107 1 -.090 .132 .133 .009 .369** 

Sig. (2-tailed) .298 .001 .169 .912 .349 .229 .574 .391 .252  .334 .157 .154 .926 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn11 Pearson Correlation -.039 .081 .036 -.111 .122 .038 -.003 .159 .049 -.090 1 -.031 .029 .080 .260** 

Sig. (2-tailed) .681 .389 .698 .234 .193 .685 .976 .089 .604 .334  .744 .760 .394 .005 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn12 Pearson Correlation .056 .184* .041 -.069 .034 .076 -.156 .271** .075 .132 -.031 1 .029 .092 .347** 

Sig. (2-tailed) .552 .048 .661 .460 .718 .417 .094 .003 .425 .157 .744  .755 .325 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn13 Pearson Correlation -.009 -.031 -.036 -.056 .291** .011 .032 .153 -.059 .133 .029 .029 1 .098 .315** 

Sig. (2-tailed) .926 .742 .700 .551 .002 .908 .732 .101 .532 .154 .760 .755  .295 .001 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn14 Pearson Correlation .101 -.012 .015 .099 .056 -.088 .029 -.034 .288** .009 .080 .092 .098 1 .335** 

Sig. (2-tailed) .280 .894 .872 .291 .547 .348 .758 .719 .002 .926 .394 .325 .295  .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn15 Pearson Correlation .418** .420** .423** .270** .531** .194* .262** .354** .408** .369** .260** .347** .315** .335** 1 



Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .003 .000 .037 .005 .000 .000 .000 .005 .000 .001 .000  

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).             

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).             

RELIABILITY 

nytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 Prnytn9 Prnytn10 Prnytn11 Prnytn12 Prnytn13 Prnytn14 Pr 

     nytn15 

    ARIABLES') ALL  /MODEL=ALPHA. 

Reliability 

Kualitas Pelayanan 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 116 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 116 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.646 15 



Uji Validitas 

Variabel Promosi (X3) 

  Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 

Prnytn1 Pearson Correlation 1 .261** -.004 -.132 .104 -.067 -.054 .360** 

Sig. (2-tailed)  .005 .969 .159 .267 .476 .563 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn2 Pearson Correlation .261** 1 .020 .012 .217* -.015 .050 .530** 

Sig. (2-tailed) .005  .828 .900 .019 .870 .591 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn3 Pearson Correlation -.004 .020 1 .026 -.005 -.211* -.118 .287** 

Sig. (2-tailed) .969 .828  .778 .958 .023 .206 .002 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn4 Pearson Correlation -.132 .012 .026 1 .009 -.085 .030 .291** 

Sig. (2-tailed) .159 .900 .778  .921 .367 .752 .002 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn5 Pearson Correlation .104 .217* -.005 .009 1 .166 .169 .635** 

Sig. (2-tailed) .267 .019 .958 .921  .075 .070 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn6 Pearson Correlation -.067 -.015 -.211* -.085 .166 1 .050 .290** 

Sig. (2-tailed) .476 .870 .023 .367 .075  .598 .002 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn7 Pearson Correlation -.054 .050 -.118 .030 .169 .050 1 .400** 

Sig. (2-tailed) .563 .591 .206 .752 .070 .598  .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn8 Pearson Correlation .360** .530** .287** .291** .635** .290** .400** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .002 .000 .002 .000  



N 116 116 116 116 116 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      

 

RELIABILITY 

     /VARIABLES=Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 

    /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

     /MODEL=ALPHA. 

  

Reliability 
 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Validitas 

Variabel Kepuasan Pengunjung (Y) 

  Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 

Prnytn1 Pearson Correlation 1 .210* .128 .039 .042 -.101 .294** .486** 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.605 8 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 116 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 116 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 



Sig. (2-tailed)  .023 .170 .674 .658 .282 .001 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn2 Pearson Correlation .210* 1 .106 .016 .074 .109 .119 .461** 

Sig. (2-tailed) .023  .258 .865 .431 .242 .204 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn3 Pearson Correlation .128 .106 1 .131 -.084 .276** .212* .509** 

Sig. (2-tailed) .170 .258  .160 .373 .003 .022 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn4 Pearson Correlation .039 .016 .131 1 -.012 .142 .153 .452** 

Sig. (2-tailed) .674 .865 .160  .899 .128 .100 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn5 Pearson Correlation .042 .074 -.084 -.012 1 .078 .110 .375** 

Sig. (2-tailed) .658 .431 .373 .899  .408 .240 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn6 Pearson Correlation -.101 .109 .276** .142 .078 1 .153 .466** 

Sig. (2-tailed) .282 .242 .003 .128 .408  .100 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn7 Pearson Correlation .294** .119 .212* .153 .110 .153 1 .622** 

Sig. (2-tailed) .001 .204 .022 .100 .240 .100  .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn8 Pearson Correlation .486** .461** .509** .452** .375** .466** .622** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

 



 

RELIABILITY 

     /VARIABLES=Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 

     ARIABLES') ALL 

     /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability 
 

[      Variabel Kepuasan Pengunjung  

 

Scale: ALL VARIABLES 

  

 

 

 
 

 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 116 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 116 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.681 8 



 



Uji Validitas 
Variabel Lokasi (X1) 

  Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 Prnytn9 Prnytn10 Prnytn11 

Prnytn1 Pearson 

Correlation 
1 .062 .179 -.090 .180 .077 -.060 -.008 -.172 .244** .299** 

Sig. (2-tailed)  .510 .055 .337 .053 .412 .520 .930 .065 .008 .001 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn2 Pearson 

Correlation 
.062 1 .023 .220* .143 .166 -.005 .143 .084 .100 .415** 

Sig. (2-tailed) .510  .810 .018 .125 .075 .960 .125 .372 .287 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn3 Pearson 

Correlation 
.179 .023 1 .119 .040 -.140 .081 .261** -.074 .198* .368** 

Sig. (2-tailed) .055 .810  .203 .667 .135 .385 .005 .430 .033 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn4 Pearson 

Correlation 
-.090 .220* .119 1 .188* .174 .314** .355** .117 .107 .530** 

Sig. (2-tailed) .337 .018 .203  .043 .062 .001 .000 .211 .254 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn5 Pearson 

Correlation 
.180 .143 .040 .188* 1 .273** .127 .311** .266** .241** .596** 

Sig. (2-tailed) .053 .125 .667 .043  .003 .174 .001 .004 .009 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn6 Pearson 

Correlation 
.077 .166 -.140 .174 .273** 1 .166 .140 .243** .146 .494** 

Sig. (2-tailed) .412 .075 .135 .062 .003  .075 .135 .009 .118 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 



Prnytn7 Pearson 

Correlation 
-.060 -.005 .081 .314** .127 .166 1 .188* .176 .301** .468** 

Sig. (2-tailed) .520 .960 .385 .001 .174 .075  .044 .058 .001 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn8 Pearson 

Correlation 
-.008 .143 .261** .355** .311** .140 .188* 1 .156 .173 .592** 

Sig. (2-tailed) .930 .125 .005 .000 .001 .135 .044  .094 .063 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn9 Pearson 

Correlation 
-.172 .084 -.074 .117 .266** .243** .176 .156 1 .134 .400** 

Sig. (2-tailed) .065 .372 .430 .211 .004 .009 .058 .094  .151 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn10 Pearson 

Correlation 
.244** .100 .198* .107 .241** .146 .301** .173 .134 1 .538** 

Sig. (2-tailed) .008 .287 .033 .254 .009 .118 .001 .063 .151  .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn11 Pearson 

Correlation 
.299** .415** .368** .530** .596** .494** .468** .592** .400** .538** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         

 

  RELIABILITY 

  /VARIABLES=Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 Prnytn9 Prnytn10 Prnyn11 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
 
              Reliability 



 

         Variabel Lokasi  

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.700 11 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 116 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 116 100.0 

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



Uji Validitas 

Variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

  Prnytn

1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 Prnytn9 Prnytn10 Prnytn11 

Prnytn1

2 

Prnytn1

3 Prnytn14 Prnytn15 

Prnytn1 Pearson Correlation 1 .152 .273** .087 .141 -.087 .166 -.019 .126 .097 -.039 .056 -.009 .101 .418** 

Sig. (2-tailed)  .104 .003 .353 .132 .354 .075 .841 .177 .298 .681 .552 .926 .280 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn2 Pearson Correlation .152 1 .237* .105 .086 -.020 -.091 .044 -.036 .302** .081 .184* -.031 -.012 .420** 

Sig. (2-tailed) .104  .010 .264 .359 .828 .330 .636 .701 .001 .389 .048 .742 .894 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn3 Pearson Correlation .273** .237* 1 -.059 .275** -.084 .077 .194* .062 .128 .036 .041 -.036 .015 .423** 

Sig. (2-tailed) .003 .010  .527 .003 .370 .411 .037 .509 .169 .698 .661 .700 .872 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn4 Pearson Correlation .087 .105 -.059 1 .027 .053 .062 .096 .006 -.010 -.111 -.069 -.056 .099 .270** 

Sig. (2-tailed) .353 .264 .527  .776 .575 .510 .307 .946 .912 .234 .460 .551 .291 .003 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn5 Pearson Correlation .141 .086 .275** .027 1 .123 .119 .073 .226* .088 .122 .034 .291** .056 .531** 

Sig. (2-tailed) .132 .359 .003 .776  .188 .203 .433 .015 .349 .193 .718 .002 .547 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn6 Pearson Correlation -.087 -.020 -.084 .053 .123 1 -.029 .037 .108 -.112 .038 .076 .011 -.088 .194* 

Sig. (2-tailed) .354 .828 .370 .575 .188  .759 .696 .250 .229 .685 .417 .908 .348 .037 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn7 Pearson Correlation .166 -.091 .077 .062 .119 -.029 1 -.031 .094 -.053 -.003 -.156 .032 .029 .262** 

Sig. (2-tailed) .075 .330 .411 .510 .203 .759  .741 .314 .574 .976 .094 .732 .758 .005 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn8 Pearson Correlation -.019 .044 .194* .096 .073 .037 -.031 1 -.056 -.080 .159 .271** .153 -.034 .354** 



Sig. (2-tailed) .841 .636 .037 .307 .433 .696 .741  .550 .391 .089 .003 .101 .719 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn9 Pearson Correlation .126 -.036 .062 .006 .226* .108 .094 -.056 1 .107 .049 .075 -.059 .288** .408** 

Sig. (2-tailed) .177 .701 .509 .946 .015 .250 .314 .550  .252 .604 .425 .532 .002 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn10 Pearson Correlation .097 .302** .128 -.010 .088 -.112 -.053 -.080 .107 1 -.090 .132 .133 .009 .369** 

Sig. (2-tailed) .298 .001 .169 .912 .349 .229 .574 .391 .252  .334 .157 .154 .926 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn11 Pearson Correlation -.039 .081 .036 -.111 .122 .038 -.003 .159 .049 -.090 1 -.031 .029 .080 .260** 

Sig. (2-tailed) .681 .389 .698 .234 .193 .685 .976 .089 .604 .334  .744 .760 .394 .005 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn12 Pearson Correlation .056 .184* .041 -.069 .034 .076 -.156 .271** .075 .132 -.031 1 .029 .092 .347** 

Sig. (2-tailed) .552 .048 .661 .460 .718 .417 .094 .003 .425 .157 .744  .755 .325 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn13 Pearson Correlation -.009 -.031 -.036 -.056 .291** .011 .032 .153 -.059 .133 .029 .029 1 .098 .315** 

Sig. (2-tailed) .926 .742 .700 .551 .002 .908 .732 .101 .532 .154 .760 .755  .295 .001 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn14 Pearson Correlation .101 -.012 .015 .099 .056 -.088 .029 -.034 .288** .009 .080 .092 .098 1 .335** 

Sig. (2-tailed) .280 .894 .872 .291 .547 .348 .758 .719 .002 .926 .394 .325 .295  .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn15 Pearson Correlation .418** .420** .423** .270** .531** .194* .262** .354** .408** .369** .260** .347** .315** .335** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .003 .000 .037 .005 .000 .000 .000 .005 .000 .001 .000  

N 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).             

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).             

RELIABILITY 

nytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 Prnytn9 Prnytn10 Prnytn11 Prnytn12 Prnytn13 Prnytn14 Pr 



     nytn15 

    ARIABLES') ALL  /MODEL=ALPHA. 

Reliability 

Kualitas Pelayanan 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 116 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 116 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.646 15 



Uji Validitas 

Variabel Promosi (X3) 

  Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 

Prnytn1 Pearson Correlation 1 .261** -.004 -.132 .104 -.067 -.054 .360** 

Sig. (2-tailed)  .005 .969 .159 .267 .476 .563 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn2 Pearson Correlation .261** 1 .020 .012 .217* -.015 .050 .530** 

Sig. (2-tailed) .005  .828 .900 .019 .870 .591 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn3 Pearson Correlation -.004 .020 1 .026 -.005 -.211* -.118 .287** 

Sig. (2-tailed) .969 .828  .778 .958 .023 .206 .002 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn4 Pearson Correlation -.132 .012 .026 1 .009 -.085 .030 .291** 

Sig. (2-tailed) .159 .900 .778  .921 .367 .752 .002 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn5 Pearson Correlation .104 .217* -.005 .009 1 .166 .169 .635** 

Sig. (2-tailed) .267 .019 .958 .921  .075 .070 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn6 Pearson Correlation -.067 -.015 -.211* -.085 .166 1 .050 .290** 

Sig. (2-tailed) .476 .870 .023 .367 .075  .598 .002 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn7 Pearson Correlation -.054 .050 -.118 .030 .169 .050 1 .400** 

Sig. (2-tailed) .563 .591 .206 .752 .070 .598  .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn8 Pearson Correlation .360** .530** .287** .291** .635** .290** .400** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .002 .000 .002 .000  



N 116 116 116 116 116 116 116 116 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      

 

RELIABILITY 

     /VARIABLES=Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 

    /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

     /MODEL=ALPHA. 

  

Reliability 
 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.605 8 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 116 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 116 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 



Uji Validitas 

Variabel Kepuasan Pengunjung (Y) 

  Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 

Prnytn1 Pearson Correlation 1 .210* .128 .039 .042 -.101 .294** .486** 

Sig. (2-tailed)  .023 .170 .674 .658 .282 .001 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn2 Pearson Correlation .210* 1 .106 .016 .074 .109 .119 .461** 

Sig. (2-tailed) .023  .258 .865 .431 .242 .204 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn3 Pearson Correlation .128 .106 1 .131 -.084 .276** .212* .509** 

Sig. (2-tailed) .170 .258  .160 .373 .003 .022 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn4 Pearson Correlation .039 .016 .131 1 -.012 .142 .153 .452** 

Sig. (2-tailed) .674 .865 .160  .899 .128 .100 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn5 Pearson Correlation .042 .074 -.084 -.012 1 .078 .110 .375** 

Sig. (2-tailed) .658 .431 .373 .899  .408 .240 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn6 Pearson Correlation -.101 .109 .276** .142 .078 1 .153 .466** 

Sig. (2-tailed) .282 .242 .003 .128 .408  .100 .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn7 Pearson Correlation .294** .119 .212* .153 .110 .153 1 .622** 

Sig. (2-tailed) .001 .204 .022 .100 .240 .100  .000 

N 116 116 116 116 116 116 116 116 

Prnytn8 Pearson Correlation .486** .461** .509** .452** .375** .466** .622** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  



N 116 116 116 116 116 116 116 116 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

 
 

RELIABILITY 

     /VARIABLES=Prnytn1 Prnytn2 Prnytn3 Prnytn4 Prnytn5 Prnytn6 Prnytn7 Prnytn8 

     ARIABLES') ALL 

     /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability 
 

[      Variabel Kepuasan Pengunjung  

 

Scale: ALL VARIABLES 

  

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 116 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 116 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.681 8 
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