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JURNAL ILMIAH 

ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN (7P) TERHADAP KEPUTUSAN 

KONSUMEN UNTUK MENGINAP DI KAMAR SUPERIOR DI HOTEL 

ORCHARDZ GAJAH MADA PONTIANAK 

 

Andi Mugiantoro 

A. Latar Belakang  

Hotel merupakan salah satu kebutuhan bagi para pelancong, baik daerah tersebut 

maupun luar daerah. Kebutuhan akan hotel harus dipenuhi sesuai dengan syarat-syarat 

sebagai hotel yang dapat menunjang lingkungan yang bersih, indah, dan teratur sehingga 

penghuninya merasa aman serta tenteram untuk tinggal di hotel tersebut. Dalam membangun 

hotel harus dapat memenuhi setiap kebutuhan  yang diinginkan masyarakat serta di lokasi 

yang strategis. 

Pesatnya perkembangan pembangunan hotel banyak mempengaruhi pola pikir, sikap 

dan perilaku konsumen untuk mendapatkan hotel yang layak, aman dan serasi dengan 

lingkungan serta terjangkau oleh daya beli masyarakat dengan memberikan perhatian khusus 

pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, sedang, dan tinggi. 

Persaingan dalam dunia perhotelan di Pontianak semakin tajam. Dengan semakin 

majunya teknologi dalam era globalisasi ini, setiap perusahaan berusaha untuk selalu 

meningkatkan kualitasnya dengan tujuan memaksimalkan keuntungan sesuai target yang 

diinginkan. 

Semakin tinggi tingkat persaingan dalam usaha jasa akomodasi ini ditandai dengan 

makin banyaknya hotel yang menawarkan jasa sejenis serta tamu yang semakin kritis akan 

pasar. Sebelum menjatuhkan pilihan pada jasa yang ditawarkan para tamu akan 

mempertimbangan dengan matang, untuk dapat memilih jasa yang sesuai dengan harapan 

mereka. 
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Kecepatan perkembangan perekonomian ini sangat dirasakan bahwa bauran pemasaran 

merupakan salah satu ujung tombak untuk meningkatkan penjualan. Pada penjualan jasa 

akomodasi yaitu perhotelan, meningkatnya kamar sangat tergantung pada bauran pemasaran 

yang dilakukan perusahaan dimana bauran pemasaran yang dilaksanakan dapat menimbulkan 

umpan balik bagi perusahaan.  

Perusahaan harus dapat merumuskan bauran pemasaran dengan tepat, oleh karena itu 

perusahaan tidak dapat mengabaikan pendapat atau masukan dari konsumen. Hal tersebut 

menuntut perusahaan untuk perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan konsumen memilih jenis kamar 

hotel. Konsep bauran pemasaran tradisional (traditional marketing mix) terdiri dari 4P yaitu 

Product (produk), Price (harga), promotion (promosi), Place (tempat atau lokasi). Sementara 

itu, untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas (expanded marketing For 

services) dengan penambahan unsur non-traditional marketing mix, yaitu  People (orang), 

Process (proses) dan  Physical Evidence (bukti fisik), sehingga menjadi tujuh unsur (7P). 

Masing-masing dari tujuh unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan  dan 

mempunyai suatu bauran yang optimal sesuai dengan karakteristik segmennya.  

B.  Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: “Apakah Bauran Pemasaran (7P) Berpengaruh Terhadap 

Keputusan Konsumen Untuk Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada 

Pontianak”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar dalam analisis dan pembahasan yang dilakukan 

tidak menyimpang dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada variabel-variabel, yaitu:  
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1. Product (produk) 

2. Price (harga) 

3. Promotion (promosi) 

4. Place (tempat atau lokasi) 

5. People (orang) 

6. Process (proses) 

7. Physical Evidence (bukti fisik) 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran (7P) terhadap 

Keputusan Konsumen Untuk Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada 

Pontianak 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari peneliti dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan 

dalam mengambil keputusan-keputusan dalam masalah bauran pemasaran di masa yang akan 

datang. 

2. Bagi Penulis 

Pengalaman berharga dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh melalui 

perkuliahan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa yang ingin 

mengkaji lebih dalam  dan sebagai pembanding penelitian sejenisnya. 
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F.   Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antra bauran pemasaran yang terdiri 

dari variabel-variabel produk, harga, promosi, tempat, orang, proses dan bukti fisik dengan 

keputusan konsumen menginap pada Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak. Bauran 

pemasaran atau Marketing mix adalah kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti 

dari sistem pemasaran, variabel mana dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk 

mempengaruhi perilaku para pembeli atau konsumen.  

Variabel atau kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan oleh 

perusahaan seefektif mungkin dalam melakukan tugas atau kegiatan pemasarannya. Dengan 

demikian, perusahaan tidak hanya sekedar memiliki kombinasi kegiatan yang terbaik saja, 

akan tetapi dapat mengkoordinasikan berbagai variabel marketing mix tersebut untuk 

melaksanakan program pemasaran secara efektif. 

Menurut Hurriyati (2005:49):  “Untuk bauran pemasaran jasa mengacu pada konsep 

bauran pemasaran tradisional yang terdiri dari 4P, yaitu produk, harga, tempat/lokasi dan 

promosi yang diperluas dengan penambahan unsur non tradisional yaitu orang, fasilitas fisik 

dan proses sehingga menjadi tujuh unsur (7P)”. 

Adapun masing-masing unsur bauran pemasaran jasa di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1.  Produk (Product)  

Menurut Kotler yang dikutip oleh Ratih (2005:50) pengertian produk adalah sebagai 

berikut: “Product (Produk) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.” 
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2.   Tarif Harga (Price) 

Harga menjadi faktor penentu dalam pembelian dan menjadi salah satu unsur penting 

dalam menentukan bagian pasar dan tingkat keuntungan perusahaan. Definisi harga menurut 

Tjiptono (2002:151): “Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk 

barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan 

suatu barang atau jasa”. 

3. Promosi (Promotion) 

Promosi digunakan untuk menginformasikan kepada orang mengenai produk-produk 

dan meyakinkan para pembeli dalam pasar sasaran suatu perusahaan, organisasi saluran, dan 

masyarakat umum untuk membeli barangnya. Alma (2000:135) mengatakan bahwa: 

“Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon 

konsumen tentang barang dan jasa”. 

4. Tempat/Lokasi Pelayanan (Place) 

Menurut Ratih Hurriyati (2005:55): “Untuk produk industri manufaktur Place diartikan 

sebagai saluran distribusi, sedangkan untuk produk industri jasa, Place diartikan sebagai 

tempat pelayanan jasa”. Menurut Carvens (1998:28) saluran distribusi itu sendiri mempunyai 

arti: “Jaringan organisasi yang melakukan fungsi-fungsi yang menghubungkan produsen 

dengan pengguna akhir”. 

5.  Orang (People) 

Ratih Hurriyati (2005:62) menyatakan bahwa: “Semua  yang memainkan peranan 

dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi pembeli”. Elemen-elemen dari People 

adalah pegawai perusahaan, konsumen dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. 

6.   Proses (Process) 

Proses menurut Zeitmal dalam Hurriyati (2005:64) adalah : “Semua prosedur aktual, 
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mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa”. Proses dalam 

jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan sering 

merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian dari jasa itu sendiri. Selain itu keputusan 

dalam manajemen operasi adalah sangat penting untuk suksesnya pemasaran jasa. 

7.   Pendukung Fisik (Physical Evidence) 

Menurut Nirwana (2004:47) : “Fasilitas pendukung merupakan bagian dari pemasaran 

jasa yang memiliki peranan cukup penting. Karena jasa yang disampaikan kepada pelanggan 

tidak jarang memerlukan fasilitas pendukung di dalam penyampaian”.Hal ini akan semakin 

memperkuat keberadaan dari jasa tersebut. Karena dengan adanya fasilitas pendukung secara 

fisik, maka jasa tersebut akan dipahami oleh pelanggan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu penelitian yang dilaksanakan pada 

populasi besar maupun kecil, tetapi data yang digunakan adalah data sampel yang 

diambil dari populasi yang ada. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama, dari individu seperti hasil 

pengisian kuisioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.  

1. Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meminta 

keterangan pada responden dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang 

telah disusun oleh penulis. 

2. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada perusahaan, 
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seperti mengamati kegiatan konsumen yang menginap di Hotel Orchardz Gajah 

Mada Pontianak. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

dari sumber-sumber lain berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen perusahaan 

dan buku-buku yang mendukung penelitian ini. 

H. Alat-alat analisis 

a. Analisis Regresi Linier  Berganda 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, analisis 

kuantitatif dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan suatu model matematis yang dapat 

digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Pola 

hubungan itu dapat bentuk persamaan estimasi yang menunjukkan hubungan sebab 

akibat antara variabel terikat (Y) dalam penelitian ini keputusan konsumen, dan variabel 

bebas (X) meliputi produk, harga, promosi, tempat, proses, orang dan yang diberi notasi 

X1, X2, X3, X4, X5, X6 dan X7. Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian 

ini dapat ditulis sebagai berikut :  

Y = a0+a1X1+a2X2+a3X3+a4X4+a5X5+a6X6+a7X7 

Keterangan:  

Y =  keputusan konsumen   

a0 =  Nilai intercept (konstanta) 

a1... a7 =  Koefesien arah regresi 

X1 =  Produk/Product 

X2 =  Harga/Price 
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X3 =  Promosi/Promotion 

X4 =  Tempat/Place 

X5 =  Orang/People 

X6 =  Proses/Process 

X7 =  Bukti Fisik/Physical Evidence 

b. Koefisien Korelasi (r) 

Koefesien korelasi (r), yaitu digunakan untuk mengukur derajat atau kekuatan 

korelasi (hubungan) antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya 

untuk menginterpretasikan nilai koefesien korelasi tersebut mengacu pada nilai (r) Tabel 

berikut ini: 

Tabel 1. 10 

Interpretasi Koefesien Korelasi 

Nilai (r) 

Interval Koefesien 

 

Tingkat Hubungan 

 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Cukup 

Kuat 

Sangat kuat 

Sumber: Riduwan (2010:228) 

c. Koefesien Determinasi (R2) 

Analisis koefesien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui berapa besar 

kemampuan variabel bebas (X) dalam menerangkan atau menjelaskan variasi naik 

turunnya variabel terkait (Y). Nilai R2 ini berkisar antara 0 < R2 < 1. Apabila R2 mendekati 

(satu), berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan atau menjelaskan 
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variasi variabel terkait. Sebaliknya, jika R2 semakin kecil atau mendekati 0 (nol), maka 

dapat dikatakan sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. 

d. Uji Pengaruh simultan ( F test) 

 Untuk mencari pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat, 

maka digunakan uji F.   

 1


knJK

kJK
F

res

reg
 

Dimana: 

JKreg = jumlah kuadrat regresi 

JKres = jumlah kuadrat residu 

K = banyaknya variabel bebas 

n   = banyaknya subyek 

Hipotesis uji F untuk melihat pengaruh secara simultan atau serentak dari seluruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dirumuskan dalam hipotesis berikut ini. 

H0 :  X1 =  X2  = X3  = X4 = X5 = X6  = X7;  Tidak ada pengaruh Signifikan Variabel 

Produk (X1), Harga  (X2), Promosi  (X3), Tempat  (X4), Orang  (X5), 

Proses (X6), Bukti fisik (X7) terhadap Keputusan Konsumen Untuk 

Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak 

(Y) 

H1 :  X1 ≠  X2  ≠ X3  ≠ X4 ≠ X5 ≠ X6  ≠ X7; Terdapat  pengaruh Signifikan Variabel 

Produk (X1), Harga  (X2), Promosi  (X3), Tempat  (X4), Orang  (X5), 

Proses (X6), Bukti fisik (X7) terhadap Keputusan Konsumen Untuk 

Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak 
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(Y) 

e.    Uji t (Pengujian secara Parsial) 

Uji t berarti melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara  

dependent  terhadap independen dengan mengasumsikan bahwa independent lain 

dianggap konstan. Sugiyono (2010:250) merumuskan Uji t sebagai berikut: 

 

21

2

r

nr
t




  

Keterangan:  

t  =   Distribusi t  

n  =  Jumlah data 

r  =   Koefisien korelasi parsial 

r2 =   Koefisien determinasi 

t hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan ttable dengan menggunakan tingkat 

kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan sebagai berikut : 

1.   Ho diterima jika nilai  t table <  t hitung < t table 

2.   Ho ditolak jika nilai thitung > t table  atau  t hitung < -ttable 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, oleh 

sebab itu perumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat atau 

pertanyaan (Sugiyono, 2008:64). Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka ditarik 

suatu hipotesis sebagai berikut: 

a)   Pengaruh Produk 

H0 : Diduga variabel Produk tidak berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen 

Untuk Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada 
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Pontianak 

Ha :  Diduga variabel Produk berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen Untuk 

Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak 

b) Pengaruh Harga 

H0 :  Diduga variabel harga tidak berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen 

Untuk Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada 

Pontianak 

Ha :  Diduga variabel harga berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen Untuk 

Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak 

c) Pengaruh Promosi 

H0 :  Diduga variabel Promosi tidak berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen 

Untuk Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada 

Pontianak 

Ha :  Diduga variabel Promosi berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen Untuk 

Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak 

d) Pengaruh Tempat atau lokasi 

H0 :  Diduga variabel Tempat atau lokasi tidak berpengaruh Terhadap Keputusan 

Konsumen Untuk Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah 

Mada Pontianak 

H1a :  Diduga variabel tempat atau lokasi berpengaruh Terhadap Keputusan 

Konsumen Untuk Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah 

Mada Pontianak 

e) Pengaruh Orang 

H0 : Diduga variabel orang tidak berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen 

Untuk Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada 
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Pontianak 

Ha :  Diduga variabel Orang berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen Untuk 

Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak 

f) Pengaruh Proses 

H0 :  Diduga variabel Proses tidak berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen 

Untuk Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada 

Pontianak 

Ha :  Diduga variabel Proses berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen Untuk 

Menginap Di Kamar Superior Di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak 

g) Pengaruh bukti fisik 

H0 :  Diduga variabel bukti fisik tidak berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen 

Untuk Menginap Di Kamar Superior  Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak 

Ha :  Diduga variabel bukti fisik berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen 

Untuk Menginap Di Kamar Superior Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak 

Kreteria keputusan yang diambil berdasarkan nilai probabilitas:  

1.  Jika probabilitas (sig) > α, maka Ho diterima. 

2.   Jika probabilitas (sig)<α, maka Ho ditolak. 

 


