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ABSTRAKSI 


Untuk mewujudkan kepuasan konsumen tidaklah mudah. Segala usaha 
yang dilakukan perusahaan untuk memuaskan konsumen ditujukan agar 
konsumennya setia terhadap produk, merek atau jasanya. Seorang konsumen yang 
merasa puas dengan jasa yang diterimanya akan memperlihatkan kecenderungan 
yang besar untuk menggunakan kembali jasa yang ditawarkan dan setia terhadap 
perusahaan. 

The Patra Bali Resort & Villas merupakan bagian dari bisnis pariwisata 
dan perhotelan terns bernpaya untuk dapat bertahan agar tetap survive di tengah 
persaingan yang cukup ketat, terlebih setelah adanya peristiwa Born Bali yang 
mengguncang Indonesia dan dunia pada 12 Oktober 2002 lalu. Untuk itu maka 
dirasa penting mengetahui kepuasan konsumen melalui dimensi kualitas ja"la yaitll 

bukti langsung (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 
(responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (empathy) yang berpengaruh 
terhadap minat penggunaan ulang jasa The Patra Bali Resort & Villas. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
"Apakah kepuasan konsumen atas kualitas jasa yang meJiputi dimensi 

bukti tangsung (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 
jaminan (assurance), dan empati (empathy) berpengaruh secara signifikan 
terhadap minat penggunaan ulang jasa The Patra Bali Resort & Villas?" 

Sedangkan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
"Kepuasan konsumen atas kualitas jasa yang meliputi dimensi bukti 

langsung (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 
jaminan (assurance), dan empati (empathy) berpengaruh secara signifikan 
terbadap minat penggunaan ulangjasa The Patra Bali Resort & Villas." 

Seteleh diuji menggunakan alat uji Regresi Linear Berganda, maka dapat 
disusun persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = -1,185 + 0,320 XI + 0,214 X2 + 0,216 Xl + 0,242 X4 + 0,369 Xs + e 
Berdasarkan analisis dan perhitungan statistik, maka dihasilkan : 

1. 	 Minat penggunaan ulang secara signifikan dipengaruhi -baik secara bersama
sarna maupun secara parsial- oleh dimensi kualitas jasa yang meliputi bukti 
langsung (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 
jaminan (assurance) dan empati (empathy). 

2. 	 Dari basil penelitian ini diketahlli R2 sebesar 0,640, ini berarti ballwa pengaruh 
minat penggunaan ulang sebesar 64% dijelaskan atau dipengaruhi oleh 
kepuasan atas dimensi kualitas jasa yang meliputi bukti Jangsung (tangibles), 
keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) 
dan empati (empathy), sedangkan 36% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 
yang tidak diikutsertakan dalarn penelitian ini. 

3. 	 Berdasarkan nilai Fhitung 33,420 yang lebih besar dari Flahcl 2,30, dan nilai 
4utung masing-masing variabel bebas yang diketahui pula lebih besar dari 
tlabel =± 1,9853, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini 
terbukti kebenarannya. 
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