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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis pada sektor wisata semakin meningkat saat ini, 

perkembangan ini dapat diamati pada aktifitas sehari-hari dimana sebagian 

besar aktifitas tersebut tidak bisa lepas dari peranan sektor wisata.  Salah satu 

sektor wisata yang memiliki peranan yang cukup bagus untuk olahraga dan 

bersantai adalah wisata kolam renang. Wisata kolam renang umum biasanya 

adalah bagian dari pusat kebugaran jasmani, atau taman rekreasi dengan 

fasilitas-fasilitas lainnya meliputi water boom, fiberglass, tempat bermain 

anak, tempat bersantai, ruang pertemuan, kantin dan lain-lain. Pentingnya 

wisata kolam renang  tersebut tercermin pada meningkatnya kebutuhan akan 

tempat kolam renang  bagi semua orang dari kalangan anak-anak sampai orang 

tua serta pertumbuhan penduduk yang semakin pesat pada saat ini. 

Seiring berjalannya waktu di Kota Sintang semakin bertambah 

penduduk, secara tidak langsung semakin banyak juga kegiatan atau aktifitas 

masyarakat. Saat ini di Kota Sintang aktifitas yang berkembang mulai dari 

pendidikan, pembangunan infrastruktur, perdagangan dan pariwisata, oleh 

sebab itu orang-orang tiap harinya di sibukkan oleh kegiatan. Disela-sela 

kesibukan tersebut banyak orang mencari tempat untuk menenangkan diri, 

pada saat libur tanggal merah atau sore hari ketika pulang beraktifitas. Maka 

dari itu khusunya Kota Sintang paling tidak harus ada tempat khusus untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut yang ingin rekreasi menyehatkan 
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badan dan menghilangkan rasa lelah dan beban pikiran. Kolam Renang 

Balliomoro adalah salah satu alternatif untuk melayani kebutuhan masyarakat, 

umumnya kalangan bawah sampai kalangan atas, mulai dari pelajar, petani, 

karyawan, pegawai, pengusaha dan masyarakat umum lainnya. Tujuan utama 

di bentuknya kolam renang tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani 

juga untuk memuaskan para pengunjungnya yang datang dari berbagai daerah 

maupun kota dengan fasilitas yang ada. 

Kolam Renang Baliomoro merupakan kolam renang milik pribadi yang 

dikelola langsung oleh Bapak H. Sumarno, SH, MH yang memiliki beberapa 

tipe kolam yaitu, kolam balita, kolam anak-anak, kolam remaja, kolam dewasa 

dan kolam pemencingan. Berikut spesifikasi kolam yaitu : Kolam Balita 

dengan luas panjang 15 cm x 15 cm dengan kedalaman 35 cm, Kolam Anak-

anak dengan luas 10 cm x 20 cm dengan kedalaman 120 cm, Kolam Remaja 

dengan luas 20 cm x 30 cm dengan kedalaman 140 cm, Kolam Dewasa dengan 

luas 10 m x 20 dengan kedalaman 160 cm, Kolam Pemancingan dengan luas 

25 cm x 25 cm dengan kedalaman 4 meter. Selain itu Kolam Renang 

Balliomoro juga sudah menetapkan kartu member yang baru dibentuk pada 

bulan Agustus 2017  yang mana sudah tercatat ada tiga orang pengunjung yang 

sudah mendapatkan dan menggunakan kartu member tersebut. Dengan fasilitas 

yang ada Kolam Renang Balliomoro mengenakan tarif harga tiket masuk untuk 

mandi sangat terjangkau mulai dari Rp 15.000,00 hari biasa dan Rp 20.000,00 

hari libur, tetapi disisi lain harga tiket tersebut masih dianggap mahal oleh 

konsumen. Promosi yang dilakuakan menggunkan media massa seperi koran, 
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spanduk dan google maps. Kolam Renang Balliomoro adalah salah satu tempat 

wisata kolam renang yang ada di Kabupaten Sintang yang menyediakan 

berbagai fasilitas didalamnya yang berlokasi di Jl Kelam Tugu Bujang Beji 

Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Berikut strategi marketing mix Kolam 

Renang Balliomoro kabupaten sintang dapat diuraikan sebagai berikut: 

Strategi produk Kolam Renang Balliomoro dapat berupa pengelolaan 

unsur produk yang lebih sempurna, supaya lebih tertata rapi sampai siap 

dipasarkan seperti menyediakan tempat duduk yang nyaman, selalu 

memperindah lingkungan kolam, menyediakan fasilitas barang kualitas baik, 

menjaga nama baik kolam renang, merek label dan sebagainya. 

Strategi harga dapat berupa menyiapkan sebuah harga produk, dengan 

sistem manajemen harga tertentu yang sesuai dengan kondisi pasar. Lebih 

jelasnya perangkat ini mengatur strategi yang menyangkut tentang harga, 

seperti menetapkan harga lebih murah atau serendah mungkin. 

Strategi promosi dapat berupa melakukan kegiatan-kegiatan atau acara 

di kolam renang dengan mengundang orang banyak untuk datang ke tempat 

tersebut, selain itu promosi kepada orang banyak baik yang disampaikan 

langsung dari mulut, memasang spanduk  atau di media massa. Kegiatan 

promosi harus direncanakan dengan baik agar tercipta suasana yang kondusif 

agar konsumen dapat menjadi tahu, kemudian dapat menjadi tertarik dan 

senang dengan produk yang ditawarkan. 

Strategi distribusi merupakan suatu upaya untuk membuat agar produk 

dapat senantiasa ada di tempat dimana konsumen berada. Produk harus di 
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didistribusikan oleh seorang penyalur sedekat mungkin dengan konsumen dan 

menyediakan tempat yang nyaman, strategis, mudah di jangkau bagi 

konsumen.  

Strategi orang dapat berupa memberi kelancaran suatu perusahaan, 

dengan ada nya orang maka perusahaan dapat berjalan dengan baik apalagi 

orang tersebut dapat bekerja sama dengan baik, salah satunya memberikan 

pelayanan yang baik kepada konsumen, selalu bertindak cepat dalam hal yang 

serius, memberikan keamanan dan kelancaran transaksi dan sebagainya. 

Strategi proses dapat berupa harapan yang baik dalam proses kegiatan 

yang berlangsung berupa proses datangnya konsumen ke kolam sampai proses 

keluar, konsumen merasa senang dan puas dengan pelayanan maupun 

penyediaan barang atau jasa yang diberikan.  

Strategi bukti fisik dapat berupa memberikan tampilan yang semenarik 

mungkin, agar konsumen tertarik untuk berkunjung. Misal tampilan depan 

bangunan yang cantik dan kokoh, bersih, aman dan nyaman. Sehingga 

konsumen melakukan kunjungan secara rutin. 

Kolam Renang Balliomoro merupakan kolam wisata yang bisa 

dikatakan setiap hari nya selalu ramai konsumen yang datang dari berbagai 

daerah maupun kota, dikatakan selalu ramai karena kolam tersebut memiliki 

pesaing yang cukup jauh yaitu jarak antara keduanya 9.5 km. Tetapi kalau 

dilihat dari segi persaingan, keduanya cukup ketat atau seimbang, yang mana 

pesaing tersebut adalah  Serantung Water Park yang berlokasi di Jl. Mungguk 

Serantung, Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Jika 
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dilihat dari segi banyak kolam, Serantung Waterpark hanya ada dua kolam 

sedangkan Balliomoro menyediakan enam kolam termasuk pemancingan, 

tetapi dibalik itu Serantung Waterpark menyediakan taman yang indah dan 

berbagai macam tempat berfoto selfi dan yang lainnya yang sangat menarik 

dan unik yang bisa dinikmati oleh konsumen. Sedangkan Kolam Renang 

Balliomoro tidak menyediakan tempat tersebut dan hanya menyediakan banyak 

kolam saja. Maka dari itu, jika konsumen memilih untuk mandi lebih puas 

yaitu ke Kolam Renang Balliomoro dan jika ingin lebih kepada keindahan 

berfoto selfi dan sebagainya yaitu ke Serantung Waterpark. Sedangkan untuk 

Kolam Renang Berlian Indah dan Kolam Renang Tirta Wisata Bukit Kelam 

tidak begitu ketat, karena masing-masing keduanya berjauhan dan lumayan 

jauh dari pusat kota. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat data kolam renang 

di Kabupaten Sintang berdasarkan Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Kolam Renang Kabupaten Sintang 

 

No Nama Kolam Renang Alamat Kolam Renang 

1 Kolam Renang Balliomoro  Jl. Kelam, Tugu Bujang Beji, Sintang 

2 Kolam Renang Serantung 

Waterpark 

Jl. Mungguk Serantung Kapuas Kanan 

Hulu, Sintang 

3 Kolam Renang Berlian Indah Jl. Sintang – Pontianak Makong, 

Sintang 

4 Kolam Renang Tirta Wisata 

Bukit Kelam 

Jl. Sintang – Putussibau Kelam 

Permai, Sintang 

Sumber: Data Olahan 2018 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa terdapat empat kolam 

renang yang ada di Kabupaten Sintang yang masih beroperasi diantaranya, 

Kolam Renang Balliomoro Sintang, Kolam Renang Serantung Waterpark 

beralamat di mungguk serantung, memiliki dua kolam dewasa dan anak-anak 
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serta masing-masing satu seluncuran dan taman tempat santai maupun foto 

selfi. Sedangkan Kolam Renang Berlian Indah berlokasi di Makong, Sintang 

memiliki dua kolam dewasa dan anak-anak serta satu seluncuran dan lainnya. 

Serta Kolam Renang Tirta Wisata Bukit Kelam beralamat di Kelam Permai 

Sintang yang saat ini sudah mulai tidak beroperasi karena sepinya pengunjung. 

Berdasarkan uraian diatas harga tiket Kolam Renang Balliomoro di Kabupaten 

Sintang dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini: 

 Tabel 1.2   

Kolam Renang Balliomoro Sintang 

Harga Tiket  

Tahun 2014 – 2016 

Tahun Buka Jam 
Harga Tiket 

(Rupiah) 

2014 – 2016 
Senin - Jum’at 08:00 – 17:30  

WIB 

15.000 

Sabtu dan Hari Libur 20.000 

     Sumber : Kolam Renang Balliomoro 2018 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa harga tiket masuk Kolam 

Renang Balliomoro untuk hari biasa yaitu hari senin – jum’at seharga Rp 

15.000,00. Sedangkan untuk hari sabtu dan tanggal merah naik sebesar Rp 

5.000,00 yaitu, menjadi Rp. 20.000,00. Selain itu, tiket terjual Kolam Renang 

Balliomoro Kabupaten Sintang juga dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini: 

Tabel 1.3 

Kolam Renang Balliomoro Sintang 

Tiket Terjual 

Tahun 2014-2016 
 

Buka 
Jumlah Tiket Terjual (lembar) 

2014 2015 2016 

Hari Biasa 53.747 49.632 58.417 

Hari Libur 30.784 41.287 32.455 

Total 84.531 90.919 90.872 

Sumber : Kolam Renang Balliomoro 2018 
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Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa penjualan tiket cenderung 

mengalami kenaikan. Pada Tahun 2015 mengalami kenaikan 7,5% jika 

dibandingkan dengan Tahun 2014. Sedangkan pada Tahun 2016 cenderung 

mengalami penurunan 0,5% jika dibandingkan Tahun 2015. Berikut  

pendapatan Kolam Renang Balliomoro Kabupaten Sintang dari Tahun ke 

Tahun dapat dilihat pada Tabel 1.4 dibawah ini: 

Tabel 1.4 

Kolam Renang Balliomoro Sintang 

Pendapatan 

Tahun 2014 - 2016 

Tahun Jumlah Pendapatan Per Tahun (Rupiah) 

2014 1.425.303.000 

2015 1.673.228.000 

2016 1.530.109.000 

Sumber Data : Kolam Renang Balliomoro Sintang 2018 

 

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa pendapatan kolam renang 

cenderung mengalami kanaikan. Pada Tahun 2015 mengalami kenaikan 14,8% 

jika dibandingkan dengan tahun 2014. Sedangkan pada Tahun 2016 mengalami 

penurunan 8,5% jika dibandingkan dengan Tahun 2015.  

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apakah bauran pemasaran berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen Kolam Renang Balliomoro di Kabupaten Sintang ? 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan 

dibahas, maka dalam penelitian ini di batasi pada permasalahan yang  berkaitan 

dengan:  

1. Apakah bauran pemasaran seperti produk, harga, promosi, tempat, orang, 

proses, dan bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. 

2. Apakah konsumen loyal dengan penerapan bauran pemasaran 7P tersebut.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada permasalahan yang ditetapkan, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh bauran 

pemasaran terhadap loyalitas konsumen Kolam Renang Balliomoro di 

Kabupaten Sintang. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi pihak-pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna mempraktekkan teori 

dan ilmu pengetahuan praktis yang diperoleh dibangku perkuliahan, 

khususnya dalam bidang pemasaran. 

2. Bagi Almamater 

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu para 

peneliti selanjutnya yang tertarik dalam bidang pemasaran, terutama 

bauran pemasaran hubungannya dengan loyalitas konsumen.  
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3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak Kolam 

Renang Balliomoro di Kabupaten Sintang untuk menjadikan bauran 

pemasaran dalam rangka mempengaruhi pembelian konsumen, sehingga 

mampu menghadapi persaingan usaha, meningkatkan  pendapatan, dan 

menghasilkan laba yang maksimal. 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan intisari dari teori yang telah 

dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah 

dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan 

pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan 

pembahasan teoristis. 

Menurut Sofjan Assauri (2011 : 198) ”Marekting mix merupakan 

kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, 

variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi 

para pembeli atau konsumen”. Jadi, marketing mix terdiri dari himpunan 

variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk 

mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya.  

Sedangkan pengertian loyalitas menurut Griffin dalam Etta Mamang 

Sungadji & Sopiah (2005 : 104) “Loyalty is defined as non random purchase 

expressed over time by some decision making unit”. Berdasarkan definisi 

tersebut dapat dijelaskan bahwa loyalitas lebih mengacu pada wujud prilaku 
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dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara terus-

menerus terhadap barang atau jasa dari suatu perusahaan yang dipilih. 

Menurut Hasil penelitian Arifin Septiawan, M. Ali Ramadhan dan 

Andry Ikhwan (2015) menyatakan bahwa bauran pemasaran secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan Taman Air 

Panas Darajat Pass Garut. Secara konseptual pengaruh bauran pemasaran 

terhadap loyalitas pengunjung Kolam Renang Balliomoro Kabupaten Sintang 

dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini: 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Variabel bebas adalah X = Bauran pemasaran, yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat (Y). 

2. Variabel terikat adalah Y = Loyalitas Konsumen. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengetahui 

dan menganalisis pengaruh bauran pemasaran terhadap loyalitas konsumen 

Kolam Renang Balliomoro di Kabupaten Sintang. Menurut Suharsimi 

Bauran  

Pemasaran 

(X) 

Loyalitas  

Pengunjung  

(Y) 



11 
 

 
 

Arikunto (2013 : 14) “Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan”. 

2. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Menurut Syofian Siregar (2014 : 37) “Data primer adalah data 

yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama 

atau tempat objek penelitian dilakukan”. Data primer dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1) Wawancara 

Menurut Danang Sunyoto (2012 : 32) “Wawancara merupakan 

metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara 

langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual”. Pada 

penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan 

tanya jawab secara lisan kepada pemilik Kolam Renang 

Balliomoro Kabupaten Sintang untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan. 

2) Observasi 

Menurut Freddy Rangkuti, (2016 : 42) ”Observasi adalah seluruh 

kegiatan pengamatan terhadap suatu obyek atau orang lain. 

Seperti, ciri-ciri, motivasi, perasaan-perasaan dan iktikad orang 

lain. Kesemuanya ini merupakan salah satu bentuk observasi 

prilaku manusia”. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 
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observasi untuk mengetahui mengenai pelayanan yang diberikan 

pihak Kolam Renang Balliomoro Kabupaten Sintang kepada 

semua konsumen. 

3) Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2014 : 230) “Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya”. Kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang 

akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup dan 

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau 

dikirim melalui pos atau internet. Responden dalam penelitian ini 

adalah semua konsumen Kolam Renang Balliomoro Kabupaten 

Sintang. 

b. Data Sekunder 

Menurut Syofian Siregar (2014 ; 37) “Data sekunder adalah 

data yang diterbitkan atau di gunakan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya”. Data sekunder dalam penelitian ini adalah catatan-

catatan atau dokumen Kolam Renang Balliomoro Kabupaten Sintang 

dan buku-buku yang mendukung penelitian ini. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014 : 148) “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetepkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Jadi populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lainnya. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subjek atau objek lain. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh konsumen Kolam Renang Balliomoro di Kabupaten 

Sintang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2014 : 149) “Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin meneliti semua yang ada 

pada populasi, (misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu) 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

refsentatif (mewakili)”. Sedangkan menurut Sugiyono (2012 : 124) 

“Purpose Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu”. Penelitian ini menggunakan rumus yang 
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dikutip oleh (Sugiyono 2008 : 85) dikarenakan jumlah populasi tidak 

dikatahui dengan rumus berikut:  

   
     

 
 

keterangan: 

n : jumlah sampel 

Z : harga standar normal (1,976) 

p : estimator proporsi populasi (0,5) 

d : interval atau penyimpangan (0,10) 

q : 1-p 

jadi jumlah sampel dapat dihitungg sebagai berikut: 

  
               

      
    

 = 97,6 dibulatkan mejadi 100 responden. 

Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diteliti sebanyak 100 

responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

purpose sampling artinya penarikan sampel berdasarkan pertimbangan 

mengingat adanya keterbatasan dana, waktu, dan tenaga. Kriteria yang 

dipilih sebagai responden adalah  

1. Responden adalah orang yang berkunjung ke Kolam Renang 

Balliomoro Kabupaten Sintang. 

2. Berusia 18 – ke atas. 

3. Pernah mandi minimal tiga kali. 
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c. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dengan mengacu kepada pokok permasalahan yang 

telah dikemukakan, maka variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan variabel bebas dan variabel terikat, yang 

antara variabel satu dengan lainnya akan saling mempengaruhi. 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini, 

diidentifikasikan sebagai berikut:  

a. Variabel bebas (X), yaitu bauran pemasaran, yang terdiri dari 

produk (X1), harga (X2), promosi (X3), tempat (X4), orang (X5), 

proses (X6), bukti fisik (X7). 

b. Variabel terikat (Y), yaitu loyalitas konsumen pada Kolam Renang 

Balliomoro di Kabupaten Sintang. 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert,  adalah untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap 

pertanyaan pernyataan atau yang diajukan. Dengan melihat jawaban 

dari responden melalui kuesioner yang disebarkan, kemudian 

dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing. 
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4. Teknik Analisis Data 

a. Skala Likert 

Skala pengukuran yang digunakan adalah Likert. Skala Likert 

ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap 

sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, dan baik-

baik. Dengan skala Likert ini semua variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator variabel 

tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item instrumen yang 

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Untuk keperluan analisis 

dalam penelitian ini, maka jawaban diberi skor sebagai berikut: 

a. Jawaban sangat setuju diberi skor    5 

b. Jawaban setuju diberi skor     4 

c. Jawaban kurang setuju diberi skor   3 

d. Jawaban tidak setuju diberi skor   2 

e. Jawaban sangat tidak setuju diberi skor  1 

5. Teknik Analisis Data 

a. Uji Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas Data 

Uji yang dilakukan untuk mengukur apakah instrumen yang 

digunakan adalah penelitian benar-benar mampu mewakili semua 

aspek yang dianggap sebagai kerangka konsep. Pengujian validitas 

akan  digunakan uji korelasi produck moment pearson dengan 
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bantuan SPSS. Apabila nilai r hitung instrumen lebih besar dari 

nilai r tabel maka dinyatakan valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. 

3) Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau 

variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau 

tidak. 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan regresi linier sederhana. Analisis regresi sederhana 

merupakan analisis hubungan yang melibatkan variabel bebas 

(indevenden) dengan variabel terikat (devenden). Dari hubungan 

tersebut akan dicari bentuk hubungannya dengan tujuan prediksi 

mengenai nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang 

diketahui atau ditentukan. Adapun persamaan regresi linier sederhana 

dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut: 
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Y= a + b X 

Dimana : 

a = Intercept 

b = Koefisien Regresi 

X = Variabel Bebas (indevenden) 

Y = Variabel Terikat (devenden) 

c. Uji Korelasi (R) 

Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui pola dan keeratan 

hubungan antara bauran pemasaran dan loyalitas konsumen Kolam 

Renang Balliomoro Kabupaten Sintang. Koefisien korelasi sering 

dilambangkan dengan huruf (r). Korelasi dinyatakan dengan bilangan, 

bergerak antara 0 sampai +1 atau 0 sampai -1. Notasi positif (+) 

berarti hubungan antara kedua variabel searah (positive correlation),  

jika variabel satu naik maka variabel yang lain juga naik. Notasi (-) 

berarti kedua variabel berhubungan terbalik (negative correlation), 

artinya kenaikan satu variabel akan dibarengi dengan penurunan 

variabel lainnya. 

d. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur 

seberapa besar kontribusi bauran pemasaran (X) terhadap loyalitas  

(Y) sebagai variabel terikat. Nilai R
2
 berada diantara 0 ≤ R

2 
≤ 1. Jika 

R
2
 = 0, berarti tidak ada hubungan antara X dan Y, atau model regresi 

yang terbentuk tidak tepat untuk meramalkan Y. Sedangkan R
2
 = 1, 
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berarti garis regresi yang terbentuk dapat meramalkan Y secara 

sempurna. Semakin dekat nilai R
2
 kenilai 1, maka tepat (cocok) garis 

regresi yang terbebentuk untuk meramalkan. Analisis koefisien 

determinasi (R
2
) dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan 

program SPSS 19. 

e. Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi 

sederhana dapat digunakan untuk melakukan prediksi pengaruh 

bauran pemasaran terhadap loyalitas pengunjung Kolam Renang 

Balliomoro Kabupaten Sintang. Terdapat dua cara yang bisa 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengeruh signifikan 

dalam uji kelayakan model. Cara yang pertama, dengan 

membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel. Cara yang 

kedua yaitu dengan membandingkan nilai signifikan probabilitas dari 

hasil perhitungan SPSS apakah nilai signifikan tersebut lebih besar 

atau lebih kecil dari 0,05. 

Dasar pengambilan keputusan uji kelayakan model 

berdasarkan nilai F hitung dan F tabel: 

1) Jika nilai F hitung  > F tabel variabel bauran pemasaran 

berpengaruh terhadap variabel loyalitas konsumen. 

2) Jika nilai F hitung < F tabel maka variabel bauran pemasaran 

tidak berpengaruh terhadap variabel loyalitas konsumen. 
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Dasar pengambilan keputusan uji kelayakan model 

berdasarkan nilai signifikansi dari hasil SPSS: 

1) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima Ha ditolak. 

2) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak Ha diterima. 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ho  =  Model regresi linier sederhana tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi loyalitas konsumen pada Kolam Renang 

Balliomoro Kabupaten Sintang yang dipengaruhi oleh bauran 

pemasaran. 

Ha = Model regresi linier sederhana dapat digunakan untuk 

memprediksi loyalitas konsumen pada Kolam Renang 

Balliomoro Kabupaten Sintang yang dipengaruhi oleh bauran 

pemasaran. 

 


