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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH  

            Pengertian pariwsata menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 

tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah “Berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama 

wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Menurut Undang-

Undang No. 10  tahun 2009  pasal 1 ayat 1, Pariwisata merupakan “Kegiatan 

perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi , pengembangan pribadi atau 

mempelajari keunukan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 

sementara”. Industri pariwisata menjadi salah satu sector yang potensial di Negara 

Indonesia, salah satu penggerak roda ekonomi nasional. Banyaknya minat dari 

wisatawan domestik maupun internasional untuk mengexplore indonesia ini lah 

yang membuat pemerintahan memperbaiki sarana dan prasarana di tempat wisata. 

Jika tidak segera di tindak lanjuti oleh pemerintah akan meresahkan wisatawan 

yang tujuan mereka mencari suatu baru yang lebih nyaman. Pariwisata akan 

mengalami kenaikan signifikan dari tahun ketahun apabila dalam pengolahan 

suatu atraksi wisata pada daerah di indonesia ini akan lebih baik dari sebelumnya. 

 Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia No. PM 53/HM.001/MPEK/2013 dalam undang-undang Nomor 10  

1
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tahun 2009 adalah “usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar didalam 

suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, 

kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan 

memperoleh keuntungan”. Hotel sendiri berasal dari kata hostel dalam bahasa 

perancis kuno yang berarti bangunan berkamar banyak yang disewakan. Seiring 

dengan bertambahnya  tahun jasa akomodasi harusnya di perbaiki sesuai dengan 

kebutuhan wisatawan. Hotel mulai memperbaiki fasilitas, pelayanan dan 

kenyamanan bagi tamunya. Kenyamanan dan kepuasan seorang tamu adalah 

kunci kesuksesan hotel, semakin banyak tamu yang puas dengan pelayanan di 

hotel tersebut akan membuat tamu nyaman. Manajemen di hotel harus selektif 

dalam memilih karyawan yang akan bekerja di hotel tersebut, karena skill seorang 

karyawan yang belum memiliki background pariwisata akan berbeda.  

Perhotelan dapat menjadi suatu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah 

mengelolah pariwisata yang ada, semakin banyak hotel berbintang di kota 

tersebut, banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung. Hotel 

dibagi menjadi dua jenis hotel resort dan bussines, hotel resort merupakan jenis 

hotel yang melayani penyewaan kamar dengan memiliki banyak fasilitas yang 

langsung menyatu dengan alam, hotel ini selalu berdekatan dengan objek-objek 

wisata seperti di kota ( Malang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, Pacitan dll ) 

sedangkan hotel bussines merupakan hotel yang melayani penyewaan kamar 

dengan fasilitas dekat dengan kota atau perkantoran, hotel ini digunakan oleh 

orang pekerja, kota yang banyak dengan hotel bussines ini seperti ( Surabaya, 
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DKI Jakarta ) karena tempat pusat pemerintahan, di daerah hotel akan dengan 

mudah dilihat pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. 

Masuknya era globalisasi di indonesia ini membuat perkembangan dari 

kepariwisataan sangat maju, diberbagai kota pariwisata mulai berkembang pesat. 

Kota yang dulu belum diketahui oleh masyarakat, dengan masuknya era 

globalisasi ini kota kecil yang mempunyai atraksi wisata menarik ada di indonesia 

menjadi terkenal di nusantara maupun mancanegara. Kota Surabaya adalah ibu 

kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di 

provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah 

DKI Jakarta. Kota yang mempunyai banyak sekali sejarah ini memiliki atraksi-

atraksi dalam dunia pariwisata yang menarik, mulai dari museum ( Kapal Selam ), 

Wisata religi ( Sunan Ampel ), Wisata air ( Pantai Ria kenjeran ), Wisata sejarah ( 

Tugu pahlawan, Makam WR. Supratman,  Jembatan Merah )  atau tempat-tempat 

perbelanjaan seperti ( Delta Plaza, Tunjungan Plaza, Cito ) wisatawan condong 

akan memilih tempat wisatanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Kota 

Surabaya mayoritas nya lebih condong ke hotel bussines, karena letak Surabaya 

yang stategis untuk para pembisnis menginap di hotel.   

Dalam keputusan pembelian hotel oleh konsumen memiliki banyak 

variasi. Ada yang memilih sederhana dan kompleks. Produk yang sudah dibeli 

bisa menjadi suatu pengambilan keuputusan pasca pembelian pada waktu lain. 

Produk jasa yang layak diterima oleh konsumen sangat dipengaruhi oleh penilaian 

konsumen terhadap produk jasa yang telah diterimanya dan variabel-variabel yang 
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memperngaruhi keputusan pembeliannya. Variabel-variabel yang memperngaruhi 

keputusan pembelian antara lain, produk, harga, promosi, layanan dan lokasi. 

Usaha di bidang perhotelan pada era saat ini semakin ketat dalam usaha 

meningkatkan tingkat hunian kamar yang dimiliki masing-masing hotel. Untuk itu 

pengusaha yang bergerak dibidang perhotelan dituntut untuk mampu bersaing 

dalam penjualan hotel yang semakin ketat.  

Jumlah Tamu Asing dan Tamu Domestik yang Menginap di Provinsi Jawa 

Timur (kunjungan), 2017 

Bulan Tamu Asing Tamu Domestik 

Januari 25 431 1 321 487 

Februari 37 307 1 152 395 

Maret 28 716 1 188 912 

April 29 251 1 182 201 

Mei 33 081 1 095 625 

Juni 25 062 1 008 032 

Juli 42 475 1 284 442 

Agustus 34 842 993 618 

September 33 368 1 099 113 

Oktober 29 671 1 039 326 

November 24 977 1 118 776 

Desember 22 653 1 359 475 

Jumlah 366 835 13 843 403 

 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
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Tabel 1.0 

 Data Jumlah Tamu Asing dan Tamu Domestik yang Menginap di Provinsi 

Jawa Timur (kunjungan) tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 

Timur menunjukkan tamu asing 366.835 dan domestic 13.843.403. Tamu asing di 

bulan januari sampai juli mengalami kenaikan dan di bulan juli sampai desember 

mengalami penurunan. Tamu domestic mengalami penurunan dari bulan per bulan 

paling banyak di bulan juli ke agustus.  

 Klasifikasi hotel Menurut Bagyono (2014), hotel dapat diklasifikasikan 

menjadi 8 kategori, yaitu: 

a).Luas dan jumlah kamar 

1). Hotel kecil (smallhotel), adalah hotel yang memiliki lebih 25 kamar atau 

kurang dari 100 kamar. 

2). Hotel menengah (aboveaveragehotel), ialah hotel yang memiliki lebih dari 100 

kamar dan kurang dari 300 kamar 

3). Hotel besar (largehotel) yaitu hotel yang memiliki lebih dari 300 kamar. 

 

b). Jenis tamu yang menginap 

1). Hotel keluarga (familyhotel), hotel yang dirancang untuk keluarga. 

2). Hotel bisnis (bisnis hotel), adalah hotel yang dirancang oleh para usahawan. 

3). Hotel transit(transithotel), adalah hotel yang dirancang khusus untuk orang-

orang yang melakukan persinggahan sementara dalam suatu perjalanan. 
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4). Hotel perawatan kesehatan (curehotel),adalah hotel yang dirancang untuk 

orang-orang yang sedang menginginkan kesembuhan dari suatu penyakit atau 

meningkatkan kesehatan. 

5). Hotel konvensi (conventionhotel), adalah hotel yang dirancang untuk orang-

orang yang menyelenggarakan konvensi. 

 

c).Lama tamu yang menginap  

1). Transienthotel, yaitu hotel dimana para tamunya menginap hanyauntuk satu 

atau dua malam. 

2). Semi-recidentialhotel, yaitu hotel dimana para tamunya menginap lebih dari 12 

malam sampai 2 minggu. 

3). Recidentialhotel, yaitu hotel dimana para tamunya menginap untuk jangka 

waktu lama, lebih satu minggu. 

 

d). Lokasi  

1). Mountainhotel, adalah hotel yang terletak di pegunungan. 

2). Beachhotel, adalah hotel yang terletak di tepi pantai. 

3) Cityhotel, adalah hotel yang berlokasi di perkotaan. 

4). Highwayhotel, adalah hotel yang terletak ditepi jalan bebas hambatan dan 

biasanya diantara dua kota. 

5). Airporthotel, adalah hotel yang terletak tidak jauh dari airporthotel. 

6). Resorthotel, adalah hotel yang terletak di kawasan wisata.  
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e). Lamanya buka dalam setahun 

1). Seasonalhotel, yaitu hotel yang hanya buka pada waktu-waktu tertentu dalam 

setahun (3 bulan, 6 bulan, 9 bulan). 

2). Year-roundhotel, yaitu hotel yang buka sepanjang tahun. 

 

f). Berdasarkan tarif kamar 

1). Economy class hotel, ialah hotel yang memiliki tarif kamar kelas ekonomi 

(harga kamar relatif murah). 

2). Firstclasshotel, yaitu hotel dengan tarif kamar mahal. 

3). Deluxe/ Luxuryhotel, yaitu hotel yang memiliki harga kamar yang sangat 

mahal. 

 

g). Berdasarkan bintang (Star)Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubugan 

No. PM. 10/P.V.301/Pht/77 tanggal 22 desember 1977 tentang Peraturan Industri 

Perhotelan dan Klasifikasi hotel antara lain ditentukan menurut bintang, yaitu 

mulai bintang satu hingga lima. Perbedaan  

7bintang tersebut ada pada fasilitas, peralatan dan mutu serta standar pelayanan. 

Penentuan kelas atau bintang diadakan setiap tiga tahun sekali dan ditetapkan oleh 

Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata dalam bentuk sertifikat. 

 

h).Unsur atau komponen harga kamar (Type of Plan) 

1). European Plan hotel(EP), ialah hotel yang menetapkan harga kamar hanya 

untuk kamar saja. 
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2). Continental Plan hotel (CP), ialah hotel yang menetapkan bahwa harga kamar 

termasuk makan pagi. 

3). ModifiedAmerican Plan hotel (MAP), ialah hotel yang menetapkan bahwa 

harga kamar termasuk dua kali makan (makan pagi, siang atau malam).4). Full 

American Plan hotel (FAP), ialah harga kamar termasuk tiga kali makan.  

 

Dengan adanya klasifikasi hotel tersebut dapat melindungi konsumen 

dalam memperoleh fasilitas yang sesuai dengan keinginan.Memberikan 

bimbingan pada pengusaha hotel serta tercapainya mutu pelayanan yang baik. 

Konsumen datang ke jawa timur sangat mempertimbangkan beberapa aspek. 

Seperti lokasi yang stategis, Surabaya mempunyai letak yang strategis untuk 

melakukan liburan atau bisnis, hotel yang sering di minati oleh wisatawan 

mancanegara atau wisatawan domestic di Surabaya yaitu hotel bintang 3. 

Menurut Swastha dan Handoko (2011) berpendapat bahwa lima peran 

individu dalam sebuah keputusan membeli, yaitu: Pengambilan inisiatif (initiator): 

individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu atau yang 

mempunyai kebutuhan atau keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk 

melakukan sendiri. Orang yang mempengaruhi (influencer): individu yang 

mempengaruhi keputusan untuk membeli baik secara sengaja maupun tidak 

sengaja. Pembuat keputusan (decider): individu yang memutuskan apakah akan 

membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan 

dimana membelinya. Pembeli (buyer): individu yang melakukan pembelian yang 

sebenarnya. Pemakai (user): individu yang menikmati atau memakai produk atau 
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jasa yang dibeli. Sebuah perusahaan perlu mengenai peranan tersebut karena 

semua peranan mengandung implikasi guna merancang produk, menentukan 

pesan dan mengalokasikan biaya anggaran promosi serta membuat program 

pemasaran yang sesuai dengan pembeli. 

 Peningkatan jumlah wisatawan nusantara maupun wisatawan 

mancanegara, serta orang-orang yang melakukan bisnis yang membutuhkan jasa 

penginapan inilah yang membuat perhotelan di indonesia sangat ketat 

persaingannya. Hal ini mengakibatkan kegiatan pemasaran pada bisnis perhotelan 

perlu dikelola sebaik mungkin dan agresif. Aktifitas pemasaran akan menjadi 

kegiatan yang dilakukan hotel untuk menjual kamar atau fasilitas lainnya dengan 

suatu stretegi pemasaran sehingga dapat menarik konsumen sebanyak mungkin.   

1.1 RUMUSAN MASALAH 

1. Apa saja pertimbangan konsumen dalam memilih hotel brava by zia 

Surabaya? 

2. Bagaimana pendapat konsumen tentang hotel brava by zia Surabaya? 

  

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT  

 

1.3.1 TUJUAN 

1. Untuk mengetahui pertimbangan konsumen dalam memilih hotel brava by 

zia Surabaya 
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2.  Untuk mengetahui pendapat konsumen tentang hotel brava by zia 

Surabaya. 

1.3.2 MANFAAT 

 Bagi Peneliti 

- Untuk mengetahui pertimbangan konsumen dalam memilih hotel brava by 

zia Surabaya      

- Mendapat pengalaman berinteraksi langsung dengan tamu  

-  Untuk mengetahui pendapat konsumen tentang hotel brava by zia 

Surabaya 

Bagi pembaca 

- Sebagai bahan informasi baru bagi pembaca 

-  Sebagai wawasan baru bagi pembaca untuk kedepannya 

-  Sebagai referensi pembuatan tugas  

-  Untuk bahan penelitian pembaca 

Bagi D3 Kepariwisataan 

- Sebagai penelitian selanjutnya untuk mahasiswa D3 Kepariwisataan 

- Sebagai sumber referensi mahasiswa D3 Kepariwisataan  

- Sebagai pembelajaran mahasiswa D3 Kepariwisataan tentang 

pengambilan keputusan konsumen  

Bagi obyek yang diteliti 
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- Untuk mengetahui pihak management hotel dalam pertimbangan 

konsumen menginap di hotel brava by zia Surabaya 

- Untuk evaluasi pihak management hotel jika ada penilaian dari konsumen 

yang negative  
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1.4 KERANGKA PEMIKIRAN  

 Untuk mengetahui perilaku konsumen pada suatu hotel dalam 

pengambilan keputusan memilih hotel brava by zia Surabaya sebagai tempat 

menginap atau tempat beristirahat. Dalam kerangka pemikiran ini dapat diketahui 

faktor faktor konsumen untuk memilih hotel  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyaknya hotel yang 

ada di Surabaya 

sehingga persaingan 

semakin ketat 

Konsumen menentukan hotel 

yang akan ditempati 

Pertimbangan 

Lokasi 

Kelengkapan, 

fasilitas yang 

ada di hotel, 

mutu bahan 

fasilitas hotel. 

Pertimbangan 

Fasilitas 

Pertimbangan 

Harga 

Diskon, Paket 

kamar atau 

paket wisata. 

Dekat destinasi 

wisata, dekat 

perkantoran, 

dekat angkutan 

wisata, poros 

kota, 
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Menurut Tjiptono (2014, h.317) fasilitas merupakan sumber daya fisik 

yang harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan kepada konsumen. Fasilitas 

merupakan sesuatu yang penting dalam usaha jasa, oleh karena itu fasilitas yang 

ada yaitu kondisi fasilitas, desaininterior dan eksterior serta kebersihan harus 

dipertimbangkan terutama yang berkaitan erat dengan apa yang dirasakan 

konsumen secara langsung. Dalam menjadikan fasilitas yang baik, yang pertama 

bentuk fasilitas di dalam hotel harus memiliki gaya yang lengkap contohnya di 

hotel harus memiliki beberapa petunjuk contohnya toilet disana nantik diberi 

petunjuk untuk toilet wanita dan pria. Kedua fungsi fasilitas, fungsi ini meliputi 

semua fasilitas yang ada di hotel mulai dari luar sampai dalam kamar hotel, 

fasilitasnya harus berfungsi dengan baik, contoh lampu di kamar harus bisa 

menyala, AC harus dingin dll. Ketiga lokasi, fasilitas di hotel harus bisa memilih 

lokasi yang tepat sehingga konsumen yang akan datang tidak kebingungan untuk 

mencari fasilitas tersebut, contoh konsumen mencari toilet di hotel yang disana 

lokasinya sulit untuk ditemukan sehingga manajemen harus membuat toilet hotel 

berdasarkan lokasi yang tepat. Keempat mutu fasilitas, untuk bahan-bahan yang 

digunakan untuk membuat fasilitas harus bahan yang bermutu tinggi sehingga 

konsumen merasa nyaman, contoh untuk lantai lobby menggunakan marmer yang 

mutu tinggi.  

Pengambilan keputusan 

pembelihan hotel oleh konsumen 
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Menurut Tjiptono (2005), Harga adalah satuan moneter atau ukuran 

lainnya termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepimilikan atau pengguna suatu barang dan jasa.Berdasarkan beberapa 

pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa harga merupakan keseluruhan 

nilai suatu barang maupun jasa yang diberikan dalam bentuk uang. Selain itu 

Harga adalah segala sesuatu atau nilai yang ditetapkan bagi “sesuatu. Semakin 

banyak. Hotel harus bisa membuat diskon atau potongan harga dengan 

perhitungan yang matang sehingga hotel tidak mengalami kerugian. Pembuatan 

paket-paket sehingga bisa menarik minat konsumen. Industry perhotelan biasanya 

menyesuaikan harga berdasarkan jumlah kamar yang ada di hotel. Harga memiliki 

dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu 

peranan alokasi dan peranan informasi (Tjiptono, 2008) :  

 Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu 

para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau 

utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. 

Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada 

berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari 

berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi 

dana yang dikehendaki.  

 Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam ‘mendidik’ 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini 

terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami 
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kesulitan 21 untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara 

objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang 

mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. 

Dua  faktor  dalam  menentukan tempat  usaha  adalah  pemilihan  lokasi  

yang strategis dan fasilitas yang mendukung. Lokasi merupakan variabel penting 

yang dapat mengungkapkan berbagai hal tentang gejala atau fenomena yang 

dipelajari. Lokasi merupakan suatu benda atau suatu gejala dalam ruang yang 

dapat memberi kejelasan pada benda atau  gejala geografi  yang bersangkutan  

secara lebih  jauh. Semakin strategis suatu lokasi hotel akan memudahkan 

konsumen untuk melakukan kegiatan lainnya. Lokasi hotel harus dekat dengan 

destinasi wisata sehingga bisa langsung ke destinasi wisata jika konsumen bosan 

di hotel. Di tengah kota sehingga konsumen yang ingin melakukan pekerjaan 

bisnis tidak melakukan perjalanan yang jauh-jauh. Aksesbilitas yang mudah untuk 

mendapatkan angkutan umum seperti kereta,bus dll. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan lokasi usaha menurut Manullang, 2001 antara lain:  

1. Lingkungan masyarakat. 

 2. Kedekatan dengan pasar atau konsumen.  

3. Tenaga kerja.  

4. Kedekatan dengan supplier. 

 5. Kedekatan dengan fasilitas transportasi umum. 
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Lokasi yang strategis juga harus mementingkan beberapa aspek 

pendukung agar konsumen merasa kebutuhannya tercukupi di hotel tersebut. 

Lokasi parkir yang sangat luas dan aman sehingga konsumen saat berkunjung ke 

hotel tersebut merasa nyaman saat akan memarkir kendaraannya. Dekat hotel 

dengan beberapa tempat juga berpengaruh dengan minat pembelian, hotel brava 

suite by zia berdekatan dengan ciputra mall, akses toll, PTC, Restoran halim. 

1.5 Metodelogi  Penelitian 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah 

pendekatan kuantitatif yang artinya prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa angka. Metode penelitian kuantitatif  merupakan salah satu jenis 

penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan 

jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain 

menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut 

penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan 

penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, table, grafik, atau tampilan 

lainnya. Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kuantitatif adalah: "Metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantutatif atau statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 
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penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7). Pada data-data yang  

diperoleh peneliti akan menjelaskan tentang perilaku konsumen pertimbangan 

memilih hotel brava suite by zia 

1.5.1 Batasan Konsep 

 Dalam judul yang diangkat oleh peneliti yaitu perilaku konsumen 

pertimbangan dalam pemilihan hotel brava. Penulis akan membatasi konsep 

sesuai dengan judul yang akan diangkat. Perilaku yang ada dalam tulisan ini 

perilaku dari konsumen. 

 Perilaku  

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri 

yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, 

berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan 

sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang 

diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar 

(Notoatmodjo, 2003). Perilaku tersebut bisa  menjadi baik atau buruk 

tergantung dengan lingkungan.Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen menurut Kotler (2005), adalah:  

1. Faktor-faktor Kebudayaan Faktor-faktor kebudayaan berpengaruh luas dan 

mendalam terhadap perilaku konsumen.  
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a. Kebudayaan Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan 

perilaku seseorang yang paling mendasar. Jika makhluk yang 

lebih rendah perilakunya sebagian besar diatur oleh naluri, 

maka perilaku manusia sebagian besar adalah dipelajari. Anak 

yang dibesarkan dalam sebuah masyarakat mempelajari 

seperangkat nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku 

melalui sebuah proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan 

berbagai lembaga penting lainnya.  

b. Sub-budaya Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok 

sub-budaya yang lebih kecil, yang merupakan identifikasi dan 

sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. 

c. Kelas sosial Semua masyarakat menampilkan lapisan-lapisan 

sosial. Lapisan-lapisan sosial ini kadang berupa sebuah sistem 

kasta dimana para anggota kasta yang berbeda memikul 

peranan tertentu dan mereka tidak dapat mengubah 

keanggotaan kastanya. 

2. Faktor Sosial Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial, seperti kelompok referensi, keluarga, status dan peranan sosial.  

A. Kelompok Referensi  

Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai kelompok. 

Sebuah kelompok referensi bagi seseorang adalah kelompok-
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kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak 

langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang.  

B. Keluarga  

Para anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat 

terhadap perilaku pembeli. Keluarga dalam kehidupan membeli 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni keluarga sebagai 

sumber orientasi yang terdiri dari orang tua dan keluarga sebagai 

sumber keturunan, yakni pasangan suami-istri beserta anak-

anaknya. Keluarga adalah organisasi konsumen pembeli yang 

terpenting dalam masyarakat dan telah diteliti secara luas.  

C. Status dan Peran  

Kedudukan seseorang dapat dijelaskan melalui pengertian peranan 

dan status. Setiap peranan membawa satu status yang 

mencerminkan penghargaan umum yang diberikan oleh 

masyarakat.  

3. Faktor Pribadi Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri 

kepribadiannya, termasuk usia dan daur hidupnya, pekerjaannya, kondisi 

ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.  

a. Usia dan tahap daur hidup  

Seseorang membeli suatu barang dan jasa yang berubah-ubah 

selama hidupnya. Para pemasar sering menetapkan pasar sasaran 

mereka berupa kelompok-kelompok dari tahap kehidupan tertentu 
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dan mengembangkan produk dan rencana pemasaran yang tepat 

bagi kelompok tersebut.  

b. Pekerjaan 

Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaannya. Para 

pemasar mencoba mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerjaan 

atau jabatan yang memiliki kecenderungan minat di atas rata-rata 

dalam produk dan jasa mereka.  

c. Kondisi Ekonomi  

Keadaan ekonomi seseorang akan besar pengaruhnya terhadap 

pilihan produk. Keadaan ekonomi seseorang terdiri dari 

pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan milik kekayaan, 

kemampuan meminjam dan sikapnya terhadap pengeluaran 

dibanding menabung.  

d. Gaya Hidup Orang hidup yang berasal dari sub-budaya 

kelas sosial, bahkan dari pekerjaan yang sama, mungkin 

memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang 

adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-

hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, pendapat yang 

bersangkutan. Gaya hidup melukiskan “keseluruhan 

pribadi” yang berinteraksi dengan seseorang.  

e. Kepribadian Setiap seseorang mempunyai kepribadian yang 

berbeda-beda yang akan mempengaruhi perilaku pembeli. 

Yang dimaksud dengan kepribadian adalah ciri-ciri 
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psikologis yang membedakan seseorang, yang 

menyebabkan terjadinya jawaban yang secara relatif tetap 

dan bertahan lama terhadap lingkungannya.  

4. Faktor Psikologis Pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh empat 

faktor psikologis utama yaitu motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan sikap. 

A. Motivasi  

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa 

kebutuhan bersifat biogenis, yaitu kebutuhan yang muncul dari adanya 

tekanan biologis. Dan kebutuhan lain bersifat psikogenis, yaitu kebutuhan 

yang muncul dari tekanan psikologis. Suatu kebutuhan menjadi satu 

dorongan apabila kebutuhan itu muncul hingga mencapai taraf intensitas 

yang cukup. Motif adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak 

untuk mengarahkan seseorang agar dapat mencari pemuasan terhadap 

kebutuhan tersebut. 

B. Persepsi  

Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu perbuatan. 

Bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat sesuatu adalah 

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya. Dua 

orang yang mengalami keadaan dorongan yang sama dan tujuan situasi 

yang sama mungkin akan berbuat sesuatu yang berbeda karena mereka 

menanggapi situasi secara berbeda pula.  

C. Belajar  
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Seseorang yang berbuat akan belajar. Belajar menggambarkan perubahan 

dalam perilaku seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. 

Kebanyakan perilaku manusia diperoleh dengan mempelajarinya.   

D. Kepercayaan dan Sikap  

Melalui perbuatan dan belajar, orang memperoleh kepercayaan dan sikap. 

Hal ini selanjutnya mempengaruhi tingkah laku membeli mereka. 

Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut seseorang 

tentang sesuatu. Sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik 

maupun yang tidak baik, perasaan-perasaan emosional, dan 

kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap 

beberapa obyek atau gagasan. 

 Konsumen  

Menurut Dewi (2013:1), konsumen adalah seseorang yang 

menggunakan produk  dan atau jasa yang dipasarkan. Sedangkan kepuasan 

konsumen adalah sejauh mana harapan para pembelian seorang konsumen 

dipenuhi atau bahkan dilebihi oleh sebuah produk. Jika harapan konsumen 

tersebut dipenuhi maka ia akan merasa puas, dan jika melebihi harapan 

konsumen, maka konsumen akan merasa senang. Konsumen yang dibahas 

adalah konsumen yang ingin membeli hotel moscha Surabaya, dalam 

sector Surabaya jawa timur. 

 Hotel  
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Suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, 

disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan 

berikut makan dan minum. (Sujatno, 2006:29). Hotel yang diteliti adalah 

hotel yang berada di kota Surabaya yaitu hotel Moscha. Hotel moscha 

memiliki banyak konsumen dalam maupun luar negeri. Hotel ini memiliki 

tempat yang strategis sehingga perkembangannya semakin pesat dan 

banyak diminati oleh konsumen.  

Keputusan pembelian menurut Schiffman, Kanuk (2004) adalah pemilihan 

dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa 

seseorang dapat membuat keputusan, haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. 

Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada bagaimana proses dalam 

pengambilan keputusan tersebut itu dilakukan. Banyak faktor yang menjadi 

pertimbangan konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Oleh 

karena itu pengusaha harus jeli dalam melihat faktor-faktor apa saja yang harus 

diperhatikan untuk menarik konsumen. Ada beberapa tipe perilaku keputusan 

dalam membeli. Semakin kompleks keputusan biasanya akan melibatkan semakin 

banyak pihak yang terkait dan semakin banyak pertimbangan. Empat jenis 

perilaku pembelian menurut Kotler (2005) antara lain:  

1. Perilaku pembelian yang rumit Konsumen terlibat dalam perilaku 

pembelian yang rumit bila mereka sangat terlibat dalam pembelian dan sadar akan 

adanya perbedaan besar antarmerek. 
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 2. Perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan Kadang-kadang 

konsumen sangat terlibat dalam pembelian namun melihat sedikit perbedaan 

antarmerek. Keterlibatan yang tinggi disadari oleh fakta bahwa pembelian tersebut 

mahal, jarang dilakukan, dan berisiko. 

 3. Perilaku pembelian karena kebiasaan Banyak produk dibeli pada 

kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan tidak adanya perbedaan antarmerek 

yang signifikan.  

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi Beberapa situasi pembelian 

ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah tetapi perbedaan antarmerek 

signifikan. Dalam situasi ini, konsumen sering melakukan peralihan merek. 

Peralihan merek terjadi karena mencari variasi dan bukannya karena 

ketidakpuasan. 

1.5.2 Teknik penentuan lokasi 

 Lokasi suatu penelitian harus dengan tahap-tahap perencanaan yang 

matang, agar disaat melakukan penelitian penulis tidak akan bingung untuk 

mencari sumber-sumber data atau informasi. Pada penelitian ini penulis telah 

menetapkan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitiannya yaitu Hotel brava 

suite by zia Jl. Mayjen Sungkono No.212-214, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, 

Kota SBY, Jawa Timur 60256 dengan alasan sebagai berikut : 
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 Banyak konsumen yang datang ke hotel brava suite by zia sehingga 

memudahkan penulis untuk mencari informasi mengenai penelitian 

yang sedang dilakukan dengan tepat dan akurat. 

 Hotel brava suite by zia merupakan hotel bisnis dengan lokasi di 

daerah perkotaan jadi sangat menarik pengunjung yang akan 

berbisnis. 

 Hotel brava suite by zia memiliki lokasi di dekat gate tol sehingga 

banyak tamu yang menginap di hotel tersebut. 

 Dekat dengan jangkauan peneliti dalam melakukan penelitian di 

hotel brava by zia Surabaya 

1.5.3 Teknik Penentuan Sampel  

 Dalam penelitian ini penulis perlu mendapatkan informasi untuk 

menunjang penelitian yang dibuatnya. Peneliti menggunakan teknik sampling 

mencari konsumen yang memenuhi syarat agar tidak lepas dari alur penelitian. 

1.5.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

berada di Surabaya.  Dengan latar belakang domisili yang berbeda. Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2018:80).  

1.5.3.2 Sampel  
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 Menurut Sugiyono (2017:81), sampel adalah sebagai berikut :"Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampelyang diambil dari populasi itu". Sampel yang baik, 

yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat 

representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.   

Menentukan sampel harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Sampel untuk di teliti memilki gender bebas 

2. Umur bebas 

3. Pekerjaan bebas 

4. Pendidikan bebas 

5. Status responden bebas 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian yang diinginkan penulis. Pada penelitian 

kali ini peneliti memilih jenis penelitian kuantitatif maka data yang diperoleh 

harus akurat, jelas dan spesifik sehingga penelitian dapat mengolah data tersebut 

dengan mudah dan dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh peneliti. 

Data yang diolah berupa angka yang kemudian oleh peneliti di deskriptifkan. 

 Wawancara  
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu kepada 

orang yang akan menjadi narasumbernya. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2010:135). Dalam melakukan wawancara yang 

harus dilakukan pertama kali menghubungi narasumber yang akan 

diwawancarai dan mempersiapkan perstanyaan-pertanyaan yang telah 

penulis buat untuk ditanyakan ke narasumber agar memperoleh informasi 

yang diinginkan. Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan data primer dari sebuah penelitian. Wawancara akan 

dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi karena konsumen terkadang 

akan menolak jika dijadikan sumber informasi. Dengan menggunakan 

pedoman wawancara dan jenis pertanyaan yang baik, akan mudah 

mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber. 

 Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati obyek penelitian dimana pengamatan ini bisa dilakukan 

secara langsung yaitu dengan mendatangi obyek penelitian serta mencatat 

perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan yang sebenarnya ( 

Moleong 2000:125). Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi adalah tempat, objek, pelaku, kegiatan, perbuatan, peristiwa, 

waktu maupun perasaan. Peneliti menggunakan observasi ini agar bisa 
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melihat gambaran realistik perilaku konsumen yang ada di hotel moscha 

ataupun melihat kejadian yang dilakukan oleh konsumen kepada karyawan 

hotel brava suite by zia. 

 Kuisioner / Angket 

Kuisioner adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun secara 

kronologis yang umum mengarah pada khusus diberikan pada responden / 

informan. Memberikan kuisioner sebelumnya melalukan ijin kepada 

informan, peneliti memberikan penjelasan dan membimbing responden 

tentang cara pengisian kuisioner. Responden akan mengisi kuisionernya di 

tempat sehingga peneliti langsung membawa kembali kuisioner yang telah 

diisi oleh responden. Peneliti segera akan mengelola dan menganalisis data 

yang telah diperoleh dengan kuisioner / angket. 

1.5.5 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini teknik analisa yang digunakan adalah analisi data 

kuantitatif yaitu data yang berupa angka. Data yang didapat dari informan diola 

dan dianalisis. 

a. Editing, data yang terkumpul melalui kuisioner , jadi editing bertujuan 

untuk memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan data. 

b. Mengkode data, memberikan kode-kode ke dalam kategori tertentu untuk 

mempermudah dalam menganalisis data. Kode pada data dapat dilakukan 
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dengan melihat jawaban dari jenis pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner dengan kategori yang telah ditentukan oleh penulis. 

c. Tabulasi data, proses pengolahan data menggunakan SPSS ( Statistical 

Package for the Social Science ), SPSS adalah program aplikasi yang 

memiliki tingkat analisis statistik tinggi.  

- Analisis data, pengolahan data dalam penelitian preferensi tidak lepas 

dari penggunaan statistik tertentu.  

- Interpretasi data, setelah data terkumpul kemudian diolah dan di 

crosstabs antara variabel satu dengan yang lain pada kerangka 

pemikiran, seperti pembedaan antara laki-laki dan perempuan.  

Setelah selesai data akan dianalisi dan di interprestasikan atau ditafsirkan 

agar kesimpulan-kesimpulan penting mudah untuk ditangkap oleh 

pembaca. 
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