
70 
 

BAB IV 

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Harion Hostel Syariah Bandar Lampung 

Harion Hostel Syariah Bandar Lampung beralamat di JL.Pulau 

Batam 8 No 5 Bandar Lampung, Harion Hostel Syariah Bandar Lampung 

memiliki sebuah restoran yang buka selama 24 Jam. Hal yang di 

tawarkan adalah konsep penginapan khusus dengan penekanan pada 

ajaran Syariat Islam sesungguhnya. 

2. Aturan-Aturan dan Fasilitas Pada Harion Hostel Syariah Bandar 

Lampung 

a. Peraturan non fisik 

1) Tidak menawarkan makanan dan minuman yang tidak  halal seperti 

daging dari binatang buas, babi, dan sebagainya. 

2) Selain suami istri tidak boleh menginap dalam satu kamar 

3) Dalam ruangan Hotel tidak boleh merokok. 

b. Peraturan fisik ( bangunan)Bangunan Hotel dibagi menjadi 3 yaitu: 

1) Bangunan Suami Istri ( Zaujaini) 

2) Bangunan Singel perempuan (Hawa) 

3) Bangunan Singel pria ( Adam) 

4) Jenis fasilitas penunjang 

Fasilitas penunjang dalam Harion Hostel Syariah Bandar 

Lampung ini merencanakan Hotel bintang 4, untuk itu ada beberapa 
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fasilitas penunjang yang ada di Harion Hostel Syariah Bandar Lampung 

di antaranya: Jumlah kamar standar minimum 50 kamar minimal 

berukuran 24 m
2
 dan jumlah kamar suite minimum 3 kamar berukuran 

minimal 48 m
2
 

c. Dalam hal karakter tampilan fisik ataupun style bangunan, bahwa 

karakter yang cocok ditampilkan Harion Hostel Syariah Bandar 

Lampung adalah sebuah bangunan dengan desain yang masih 

menekankan kaidah-kaidah Islami seperti geometri seni Islam. Seperti: 

1) Bentuk lengkung seperti tapal kuda yang biasa dijumpai di Negara 

Arab ( Timur Tengah) 

2) Bentuk Segi 6 dan bintang 8 merupakan bentuk geometri Islami 

3) Green Arsitektur Arsitektur hijau termasuk bagian dari islamic 

building selain dari bentuk fasad dan ornamen 

bangunan.Pertimbangan ornamen pelengkap berdasarkan pada: 

a) Tidak ada lukisan yang berupa makhluk hidup dan patung 

karena dapat menjadikan berhala atau menyekutukan Allah. 

b) Hiasan dinding Hanya berupa huruf Arab atau kaligrafi 

c) Bersih karena kebersihan merupakan sebagian dari iman 

d) Tempat tempat tidur satu arah supaya posisi tidur bisa miring 

kekanan dan posisi wajah menghadap ke Qiblat, karena pada 

saat tidur seperti orang mati. 

e) Toilet tidak menghadap ke Qiblat, karena menghadap Qiblat 

merupakan untuk orang sholat 
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f) Pada bangunan Hotel Syariah ini menekankan bangunan yang 

orientasinya menghadap ke qiblat supaya posisi Sholat bisa menghadap 

ke qiblat. 

 

B. Analisis Data Kuisioner 

1. Karakteristik Responden 

Untuk memahami hasil-hasil penelitian, peneliti memerlukan data 

deskriptif responden yang akan digunakan untuk menggambarkan keadaan 

atau kondisis responden yang dapat memberikan informasi. Dalam point 

deskriptif atau gambaran umum responden, peneliti menyajikan 3 (tiga) 

informasi penting yang dapat menggambarkan karakteristik responden. 

Untuk menjaga kerahasiaan data pribadi responden, peneliti menggunakan 

ID sebagai ganti dari nama. Dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik 

responden antara lain jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. 

a. Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin konsumen/pengunjung 

Harion Hostel Syariah Bandar Lampung yang diambil sebagai 

responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
No Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-laki 65 65% 

2 Perempuan 35 35% 

Total 100 100% 

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2016 

 

Dari tabel 4.1 diatas, diketahui bahwa jenis kelamin 

konsumen/pengunjung Harion Hostel Syariah Bandar Lampung yang 
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diambil sebagai responden didominasi laki-laki. Jenis kelamin laki-laki 

yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 65 responden atau 

65,0%. Dan sisanya sebanyak 35 responden atau 35,0% adalah berjenis 

kelamin perempuan. 

b. Usia Responden 

Data mengenai usia responden disini, peneliti mengelompokkan 

menjadi 4 (empat) kategori, yaitu umur 20-30 tahun, 31-39 tahun. 40-49 

tahun dan >50 tahun. Adapun data mengenai usiakonsumen/pengunjung 

Harion Hostel Syariah Bandar Lampung yang diambil sebagai responden 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 
No Usia Jumlah % 

1 20-30 tahun 42 42% 

2 31-39 tahun 33 33% 

3 40-49 tahun  16 16% 

4 >50 tahun 9 9% 

Total 100 100% 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.2 ini memperlihatkan bahwa 

konsumen/pengunjung Harion Hostel Syariah Bandar Lampungyang 

diambil sebagai responden sebagian besar berusia antara 20-30 tahun yaitu 

ada 42 responden atau 42%, sedangkan yang berusia antara 31-39 tahun 

sebanyak 33 reponden atau 33%, terdapat 16 responden berusia kisaran 

40-49 tahun, dan sisanya sebanyak 9 responden berusia diatas 50 tahun. 
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c. Pekerjaan Responden  

Deskripsi data responden dalam point pekerjaan, peneliti membagi 

dalam 4 (empat) kategori, yaitu PNS, wiraswasta, pegawai swasta, dan 

lain-lainnya. Adapun data mengenai pekerjaan konsumen/pengunjung 

Harion Hostel Syariah Bandar Lampung yang diambil sebagai responden 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah % 

1 PNS 42 42% 

2 Wiraswasta 6 6% 

3 Pegawai Swasta 38 38% 

4 Lain-lain  14 14% 

Total  100 100% 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa 

sebagian besar dari pekerjaan konsumen/pengunjung Harion Hostel 

Syariah Bandar Lampung yang diambil sebagai responden adalah PNS 

sebanyak 42 responden atau 42%, 6 atau 6% responden memiliki profesi 

wiraswasta, sedangkan pegawai swasta sebanyak 38 responden atau 38%, 

dan sisanya lain-lain (petani) ada sebanyak 14 responden atau 14%. 

d. Gambaran Jawaban Responden 

Penyajian data deskriptif variabel penelitian bertujuan agar dapat 

dilihat tanggapan-tanggapan responden dalam penelitian tersebut. 

Distribusi hasil jawaban responden yang diperoleh dari penyebaran 

kuesioner adalah sebagai berikut : 
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1) Variabel Bukti Fisik (Tangibles) 

Berdasarkan jawaban responden atas pernyataan-pernyataan mengenai 

variabel bukti fisik yang diberikan Harion Hostel Syariah Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Deskripsi Jawaban Responden Tentang Bukti Fisik (X1) 

No Pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1. X1.1 32 32 67 67 1 1 0 0 0 0 

2. X1. 2 22 22 72 72 6 6 0 0 0 0 

3 X1. 3 17 17 48 48 34 34 1 1 0 0 

4. X1. 4 28 28 69 69 3 3 0 0 0 0 

5. X1. 5 17 17 65 65 15 15 3 3 0 0 

Sumber:(Data diolah)dari kuesioner 

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak 

Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju) 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa jawaban 

responden mengenai pernyataan X1.1 (tempat pelayanan dan ruang tunggu 

yang bersih dan nyaman) memberikan jawaban sangat setuju (32%), setuju 

(67%), netral (1%), tidak setuju (0%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X1.2 (pegawai 

berpenampilan rapi dan menarik) memberikan jawaban sangat setuju 

(22%), setuju (72%), netral (6%), tidak setuju (0%), dan sangat tidak 

setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X1.3 (lingkungan sekitar 

Harion Hostel Syariah Bandar Lampung keseluruhan terjaga 

kebersihannya) memberikan jawaban sangat setuju (17%), setuju (48%), 

netral (34%), tidak setuju (1%), dan sangat tidak setuju (0%). 
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Jawaban responden mengenai pernyataan X1.4 (memiliki fasilitas 

yang memadai) memberikan jawaban sangat setuju (28%), setuju (69%), 

netral (3%), tidak setuju (0%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X1.5 (lokasi yang strategis 

dan mudah terjangkau) memberikan jawaban sangat setuju (17%), setuju 

(65%), netral (15%), tidak setuju (3%), dan sangat tidak setuju (0%). 

 

2) Variabel Keandalan (Reliability) 

Berdasarkan jawaban responden atas pernyataan-pernyataan mengenai 

variabel keandalan yang diberikan Harion Hostel Syariah Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Jawaban Responden Tentang Keandalan (X2) 

No Pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1. X2.1 26 26 68 68 6 6 0 0 0 0 

2. X2. 2 14 14 60 60 23 23 3 3 0 0 

3 X2. 3 8 8 78 78 13 13 1 1 0 0 

4. X2. 4 23 23 66 66 11 11 0 0 0 0 

Sumber:(Data diolah)dari kuesioner 

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak 

Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju) 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa jawaban 

responden mengenai pernyataan X2.1 (prosedur pelayanan yang cepat) 

memberikan jawaban sangat setuju (28%), setuju (68%), netral (6%), tidak 

setuju (0%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X2.2 (pegawai 

memberikan pelayanan sesuai dengan syari’ah) memberikan jawaban 



77 
 

sangat setuju (14%), setuju (60%), netral (23%), tidak setuju (3%), dan 

sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X2.3 (pegawai 

memberikan pelayanan yanga sama kepada semua pengunjung/konsumen) 

memberikan jawaban sangat setuju (8%), setuju (78%), netral (13%), tidak 

setuju (1%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X2.4 (jam pelayanan yang 

sesuai dan tepat waktu) memberikan jawaban sangat setuju (23%), setuju 

(66%), netral (11%), tidak setuju (0%), dan sangat tidak setuju (0%). 

 

3) Variabel Daya Tanggap (Responsiveness) 

Berdasarkan jawaban responden atas pernyataan-pernyataan mengenai 

variabel daya tanggap yang diberikan Harion Hostel Syariah Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Deskripsi Jawaban Responden Tentang Daya Tanggap (X3) 

No Pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1. X3.1 9 9 74 74 16 16 1 1 0 0 

2. X3.2 15 15 66 66 17 17 2 2 0 0 

3 X3.3 9 9 49 49 37 37 4 4 1 1 

4. X3.4 12 12 69 69 18 18 1 1 0 0 

5. X3.5 6 6 63 63 26 26 5 5 0 0 

Sumber: (Data diolah) dari kuesioner 

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak 

Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju) 

 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa jawaban 

responden mengenai pernyataan X3.1 (kesiapan dan kecepatan dalam 



78 
 

memberikan pelayanan) memberikan jawaban sangat setuju (9%), setuju 

(74%), netral (16%), tidak setuju (1%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X3.2 (pegawai tepat 

waktu dan konsisten dalam memberikan pelayanan) memberikan jawaban 

sangat setuju (15%), setuju (66%), netral (17%), tidak setuju (2%), dan 

sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X3.3 (pegawai merespon 

keluhan konsumen yang disampaikan kepada manajemen dengan cepat) 

memberikan jawaban sangat setuju (9%), setuju (49%), netral (37%), tidak 

setuju (4%), dan sangat tidak setuju (1%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X3.4 (pegawai terampil 

dalam tugasnya) memberikan jawaban sangat setuju (12%), setuju (69%), 

netral (18%), tidak setuju (1%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X3.5 (memiliki keinginan 

untuk melayani konsumen atau pengunjung) memberikan jawaban sangat 

setuju (6%), setuju (63%), netral (26%), tidak setuju (5%), dan sangat 

tidak setuju (0%). 

4) Variabel Jaminan (Assurance) 

Berdasarkan jawaban responden atas pernyataan-pernyataan 

mengenai variabel jaminan yang diberikan Harion Hostel Syariah Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.7 

Deskripsi Jawaban Responden Tentang Jaminan (X4) 

No Pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1. X4.1 14 14 71 71 13 13 2 2 0 0 

2. X4.2 26 26 72 72 2 2 0 0 0 0 

3 X4.3 18 18 71 71 9 9 2 2 0 0 

4. X4.4 9 9 68 68 21 21 2 2 0 0 

5. X4.5 16 16 75 75 8 8 1 1 0 0 

Sumber:(Data diolah)dari kuesioner 

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak 

Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju) 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa jawaban 

responden mengenai pernyataan X4.1 (pegawai bersikap sopan, ramah, 

hormat dan penuh perhatian) memberikan jawaban sangat setuju (14%), 

setuju (71%), netral (13%), tidak setuju (2%), dan sangat tidak setuju 

(0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X4.2 (menjaga keamanan 

dan kenyamanan pengunjung/konsumen) memberikan jawaban sangat 

setuju (26%), setuju (72%), netral (2%), tidak setuju (0%), dan sangat 

tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X4.3 (dapat dipercaya dan 

bertanggung jawab) memberikan jawaban sangat setuju (18%), setuju 

(71%), netral (9%), tidak setuju (2%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X4.4 (berkomunikasi 

dengan baik) memberikan jawaban sangat setuju (9%), setuju (68%), 

netral (21%), tidak setuju (2%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X4.5 (tersedia pegawai 

costumer service atau help desk) memberikan jawaban sangat setuju 
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(16%), setuju (75%), netral (8%), tidak setuju (1%), dan sangat tidak 

setuju (0%). 

5) Variabel Empati 

Berdasarkan jawaban responden atas pernyataan-pernyataan 

mengenai variabel  empati yang diberikan Harion Hostel Syariah Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Deskripsi Jawaban Responden Tentang Empati (X5) 

No Pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1. X5.1 8 8 42 42 48 48 2 2 0 0 

2. X5.2 6 6 64 64 28 28 1 1 1 1 

3 X5.3 15 15 76 76 9 9 0 0 0 0 

4. X5.4 17 17 66 66 16 16 1 1 0 0 

Sumber:(Data diolah)dari kuesioner 

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak 

Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju) 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa jawaban 

responden mengenai pernyataan X5.1 (pegawai memberikan perhatian 

khusus terhadap keluhan konsumen) memberikan jawaban sangat setuju 

(8%), setuju (42%), netral (48%), tidak setuju (2%), dan sangat tidak 

setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X5.2 (pegawai 

memberikan panduan tentang tata cara dan peraturan hotel) memberikan 

jawaban sangat setuju (6%), setuju (64%), netral (28%), tidak setuju 

(1%), dan sangat tidak setuju (1%). 
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Jawaban responden mengenai pernyataan X5.3 (memberikan rasa 

keadilan dan kepastian hukum) memberikan jawaban sangat setuju 

(15%), setuju (76%), netral (9%), tidak setuju (0%), dan sangat tidak 

setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan X5.4 (pegawai penuh 

perhatian dalam melayani) memberikan jawaban sangat setuju (17%), 

setuju (66%), netral (16%), tidak setuju (1%), dan sangat tidak setuju 

(0%). 

6) Variabel Kepuasan Konsumen/Pengunjung 

Berdasarkan jawaban responden atas pernyataan-pernyataan 

mengenai variabel kepuasan konsumen yang diberikan Harion Hostel 

Syariah Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 

Deskripsi Jawaban Responden Tentang Kepuasan 

Konsumen/Pengunjung Hotel (Y1) 

No Pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1. Y1 32 32 46 46 18 18 4 4 0 0 

2. Y2 36 36 55 55 8 8 1 1 0 0 

3 Y3 41 41 58 58 1 1 0 0 0 0 

4. Y4 30 30 59 59 9 9 2 2 0 0 

Sumber:(Data diolah)dari kuesioner 

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak 

Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju) 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa jawaban 

responden mengenai pernyataan Y1 (responden merasa puas terhadap 

pelayanan Harion Hostel Syariah Bandar Lampung) memberikan 
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jawaban sangat setuju (32%), setuju (46%), netral (18%), tidak setuju 

(4%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan Y2 (responden akan 

memberikan informasi kepada orang lain tentang pelayanan Harion 

Hostel Syariah Bandar Lampung) memberikan jawaban sangat setuju 

(36%), setuju (55%), netral (8%), tidak setuju (1%), dan sangat tidak 

setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan Y3 (responden 

merekomendasikan pelayanan Harion Hostel Syariah Bandar Lampung 

kepada orang lain) memberikan jawaban sangat setuju (41%), setuju 

(58%), netral (1%), tidak setuju (0%), dan sangat tidak setuju (0%). 

Jawaban responden mengenai pernyataan Y4 (responden suatu 

saat akan kembali menginap di Harion Hostel Syariah Bandar Lampung) 

memberikan jawaban sangat setuju (30%), setuju (59%), netral (9%), 

tidak setuju (2%), dan sangat tidak setuju (0%). 

 

2. Hasil Pengujian Alat Penelitian 

Untuk mengetahui instrumen penelitian ini dapat dipercaya, maka 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Suatu kuesioner 

dikatakan valid sah jika pertanyaan pada satu kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan suatuyang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Sedangkan suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban responden 

terhadap pertanyaan adalah konsisten/stabil dari waktu ke waktu. 
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a. Uji Validitas  

Arikunto mengemukakan “validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesasihan suatu 

instrumen”. Suatu instrumen yang valid/sahih mempunyai validitas 

yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid/sahih memiliki 

validitas yang rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukkan data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

Untuk mengukur tingkat validitas dalam penelitian ini 

digunakan rumus korelasi product moment dengan menggunakan 

SPSS. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan taraf signifikansi 

sebesar 0,05 dengan N=100. Kriteria uji, apabila hitungr > tabelr  maka 

pengukuran tersebut valid, tetapi apabila hitungr < tabelr  maka 

pengukuran angket tersebut tidak valid. Adapun hasil output 

perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

1) Uji Validitas Variabel Tangibles/Bukti Fisik (X1) 

Uji validitas variabel Tangibles/Bukti Fisik (X1) dapat 

ditunjukan dengan hasil sebagai berikut ini 

Tabel 4.10 

Uji Validitas Variabel Tangibles/Bukti Fisik (X1) 

Pernyataan  r hitung r tabel Keterangan 

X1.1 0,927 0,201 Valid 

X1.2 0,980 0,201 Valid 

X1.3 0,890 0,201 Valid 

X1.4 0,953 0,201 Valid 

X1.5 0,997 0,201 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.10 di atas, pernyataan X1.1 memiliki r 

hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,927>0,201, item X1.2 yaitu  

0,980>0,201, item X1.3 yaitu 0,890>0,201, item X1.4 yaitu 

0,953>0,201, dan X1.5 yaitu 0,997>0,201 sehingga dapat dinyatakan 

item pernyataan X1.1 sampai X1.5 adalah valid. 

 

2) Uji Validitas Variabel Reliability/Kehandalan (X2) 

Uji validitas variabel Reliability/Kehandalan (X2)dapat 

ditunjukan dengan hasil sebagai berikut ini: 

Tabel 4.11 

Uji Validitas Variabel Reliability/Kehandalan (X2) 
 

Pernyataan  r hitung r tabel Keterangan 

X2.1 0,968 0,201 Valid 

X2.2 0,989 0,201 Valid 

X2.3 0,989 0,201 Valid 

X2.4 0,986 0,201 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, pernyataan X2.1 memiliki r 

hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,968>0,201, item X2.2 yaitu 

0,989>0,201, item X2.3 yaitu 0,989>0,201, dan item X2.4 yaitu 

0,986>0,201 sehingga dapat dinyatakan item pernyataan X2.1 sampai 

X2.4 adalah valid. 

3) Uji Validitas Variabel Responsiveness/Daya Tanggap (X3) 

 

Uji validitas variabel Responsiveness/Daya Tanggap 

(X3)dapat ditunjukan dengan hasil sebagai berikut ini: 
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Tabel 4.12 

Uji Validitas Variabel Responsiveness/Daya Tanggap (X3) 
Pernyataan  r hitung r tabel Keterangan 

X3.1 0,933 0,201 Valid 

X3.2 1,000 0,201 Valid 

X3.3 0,858 0,201 Valid 

X3.4 0,997 0,201 Valid 

X3.5 0,962 0,201 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, pernyataan X3.1 memiliki r 

hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,933>0,201, item X3.2 yaitu 

1,000>0,201, item X2.3 yaitu 0,858>0,201, item X3.4 yaitu 

0,997>0,201, dan X3.5 yaitu 0,962>0,201 sehingga dapat dinyatakan 

item pernyataan X3.1 sampai X3.5 adalah valid. 

4) Uji Validitas Variabel Assurance/Jaminan (X4) 

 

Uji validitas variabel Assurance/Jaminan (X4)dapat 

ditunjukan dengan hasil sebagai berikut ini: 

 

Tabel 4.13 

Uji Validitas Variabel Assurance/Jaminan (X4) 
Pernyataan  r hitung r tabel Keterangan 

X4.1 0,997 0,201 Valid 

X4.2 0,959 0,201 Valid 

X4.3 0,991 0,201 Valid 

X4.4 0,989 0,201 Valid 

X4.5 0,990 0,201 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, pernyataan X4.1 memiliki r 

hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,997>0,201, item X4.2 yaitu 

0,959>0,201, item X4.3 yaitu 0,991>0,201, item X4.4 yaitu 

0,989>0,201, dan X4.5 yaitu 0,990>0,201 sehingga dapat dinyatakan 

item pernyataan X4.1 sampai X4.5 adalah valid 
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5) Uji Validitas Variabel Emphaty/Empati (X5) 

 

Uji validitas variabel Assurance/Jaminan (X4)dapat 

ditunjukan dengan hasil sebagai berikut ini: 

 

Tabel 4.14 

Uji Validitas Variabel Emphaty/Empati (X5) 

 
Pernyataan  r hitung r tabel Keterangan 

X5.1 0,682 0,201 Valid 

X5.2 0,959 0,201 Valid 

X5.3 0,992 0,201 Valid 

X5.4 1,000 0,201 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, pernyataan X5.1 memiliki r 

hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,682>0,201, item X5.2 yaitu 

0,959>0,201, item X5.3 yaitu 0,992>0,201, dan item X5.4 yaitu 

1,000>0,201 sehingga dapat dinyatakan item pernyataan X5.1 sampai 

X5.4  adalah valid. 

6) Uji Validitas Variabel Kepuasan Pelanggan/Konsumen (Y) 

Uji validitas variabel Kepuasan Pelanggan/Konsumen (Y) 

dapat ditunjukan dengan hasil sebagai berikut ini: 

Tabel 4.15 

Uji Validitas Variabel Kepuasan Pelanggan/Konsumen (Y) 

 
Pernyataan  r hitung r tabel Keterangan 

Y1 0,965 0,201 Valid 

Y2 0,999 0,201 Valid 

Y3 0,993 0,201 Valid 

Y4 0,991 0,201 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, pernyataan Y.1 memiliki r 

hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,965>0,201, item Y2 yaitu 
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0,999>0,201, item Y3 yaitu 0,993>0,201, dan item Y.4 yaitu 

0,991>0,201 sehingga dapat dinyatakan item pernyataan Y1 sampai 

Y4  adalah valid. 

b. Uji Reliabilitas  

Suatu alat ukur dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya,  

apabila alat ukur yang digunakan stabil, dapat diandalkan, dan dapat 

digunakan dalam peramalan. Artinya data yang dikatakan reliabilitas 

adalah alat ukur yang digunakan bisa memberikan hasil yang sama 

walaupun digunakan berkali-kali oleh peneliti yang berbeda. Dalam  

penelitian  ini  pengujian  reabilitas  akan  dilakukan dengan 

menggunakan metode Cronbach Alpha pada  program SPSS. Suatu 

variabel dikatakan reliable jika memberikan Cronbach Alpha 

Coeficcient lebih dari 0,60. Adapun hasil outputperhitungan tersebut 

dapatdilihat dibawah ini : 

1) Uji Reliabilitas Bukti Fisik/Tangibles (X1) 

Tabel 4.16 

Uji Reliabilitas Bukti Fisik/Tangibles (X1) 

 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2016 

Hasil uji reliabilitas variabel bukti fisik dapat dilihat pada 

output Reliability Statistics. Dimana hasil yang diperoleh dari nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,978 dan karena hasil tersebut lebih dari 
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nilai Cronbach Alpha Coeficcient sebesar 0,60 maka dapat 

disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut reliabel. 

2) Uji Reliabilitas Keandalan/Reliability (X2) 

Tabel 4.17 

Uji Reliabilitas Keandalan/Reliability (X2) 

 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2016 

Hasil uji reliabilitas variabel keandalan dapat dilihat pada 

output Reliability Statistics. Dimana hasil yang diperoleh dari nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,986 dan karena hasil tersebut lebih dari 

nilai Cronbach Alpha Coeficcient sebesar 0,60 maka dapat 

disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut reliabel. 

3) Uji Reliabilitas Daya Tanggap/Responsiveness (X3) 

Tabel 4.18 

Uji Reliabilitas Daya Tanggap/Responsiveness (X3) 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2016 

Hasil uji reliabilitas variabel daya tanggap dapat dilihat pada 

output Reliability Statistics. Dimana hasil yang diperoleh dari nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,987 dan karena hasil tersebut lebih dari 
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nilai Cronbach Alpha Coeficcient sebesar 0,60 maka dapat 

disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut reliabel. 

4) Uji Reliabilitas Bukti Jaminan/Assurance (X4) 

Tabel 4.20 

Uji Reliabilitas Jaminan/Assurance (X4) 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2016 

Hasil uji reliabilitas variabel jaminan dapat dilihat pada 

output Reliability Statistics. Dimana hasil yang diperoleh dari nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,995 dan karena hasil tersebut lebih dari 

nilai Cronbach Alpha Coeficcient sebesar 0,60 maka dapat 

disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut reliabel. 

5) Uji Reliabilitas Empati/Emphaty (X5) 

Tabel 4.21 

Uji Reliabilitas Empati/Emphaty (X5) 

 

 

 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2016 

Hasil uji reliabilitas variabel empati dapat dilihat pada output 

Reliability Statistics. Dimana hasil yang diperoleh dari nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,950 dan karena hasil tersebut lebih dari 

nilai Cronbach Alpha Coeficcient sebesar 0,60 maka dapat 

disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut reliabel. 
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c. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah data memiliki 

persebaran data yang normal atau tidak. Penggunaan uji normalitas 

karena pada analisis statistik parametik, asumsi yang harus dimiliki 

oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. 

Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan 

mengikuti bentuk distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji ”Normal P-P 

Plot”. 

Pada Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik 

atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan 

keputusan: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regres imemenuhi asumsi normalitas. 

2) J

ika data menyebar jauh dar igaris diagonal dan atau tidak mengikuti 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

3) Jika nilai uji kolmogorov-smirnov memiliki nilai signifikansi >0,05 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas 

4) Jika nilai uji kolmogorov-smirnov memiliki nila isignifikansi <0,05 

maka model regres itidak memenuhi asumsi nomalitas. Diagram 
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grafik dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2016 

Dari tabel 4.21 diatas, nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov 

sebesar 0,140. Nilai tersebut lebih besar dari pada taraf nilai 

signifikansi 0,05 sehingga model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

2) Uji Multikolinieritas 

Penggunaan uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya satu atau lebih variabel bebas mempunyai hubungan 

dengan variabel beba slainnya.Uji multikolinieritas dilakukan dengan 

melihat tolerance value atau dengan menggunakan Variance Inflation 

Factors (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Gejala 

multikolinearitas dapat dilihat dari Variance Inflation Faktor (VIF) 

dan nilai tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variable 

independen manakah yang dijelaskan variable independen lainnya. 

Tolerance mengukur variabilitas variable independen yang terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variable independen lainnya. Nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan 
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adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama 

dengan VIF ≥ 10.  

Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh hasil  

Uji Multikolinearitas sebagai berikut: 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2016 

Dari tabel 4.22 diatas, nilai VIF variabel tangibles 

menunjukkan nilai sebesar 1,031 dan tolerance sebesar 0,970. 

Sedangkan nilai VIF variabel Reliability sebesar 1,149 dan tolerance 

sebesar 0,870. Nilai VIF variabel Responsiveness sebesar 1,165 dan 

tolerance sebesar 0,858 dan nilai VIF variabel Assurance sebesar 

1,007 dan tolerance sebesar 0,993 serta nilai VIF variabel Emphaty 

sebesar 1,078 dan tolerance sebesar 0,928.  

Oleh karena itu, dari kelima variabel diatas nilai VIF kurang 

dari 10 dan tolerance lebih besar dari 0,01 yang berarti bahwa regresi 

tidak mengandung Multikolinieritas. 
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3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan kepengamatan  lain, jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah varian residualnya 

bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji 

Glejser. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan 

membandingkan nilai signifikasi variable independen dengan nilai 

tingkat kepercayaan (α = 0,05). Apabila nilai signifikasi lebih besar 

dari nilai α (sig > α), maka dapat disimpulakan bahwa pada model 

regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas (uji Glejser) dapat dilihat pada Tabel 4.23 dibawah 

ini: 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2016 

Berdasarkan tabel diatas variabel Tangibles memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,667, variabel Reliability memiliki nilai 
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signifikansi 0,956, variabel Responsiveness memiliki nilai signifikansi 

0,881, variabel Assurance memiliki nilai signifikansi 0,275, dan 

variabel Emphaty memiliki nilai signifikansi sebesar 0,739. Hal ini 

menunjukan bahwa nilai variable independen tersebut memiliki nilai 

signifikansi di bawah nilai (α = 0,05). Oleh sebab itu dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas. 

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi  bertujuan  menguji apakah dalam model 

regresi ada korelasi   antara   kesalahan   pengganggu   pada   periode   

tdengan kesalahan  pengganggu   pada  periode  t-1  atau  

sebelumnya.Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linier ada data korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya (t-1). Konsekuensi dari adanya autokorelasi adalah 

peluang keyakinan menjadi besar serta varian dan nilai kesalahan 

standar akan ditaksir terlalu rendah. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat 

pada Tabel 4.24 di bawah ini: 

Tabel 4.24 

Hasil Uji Autokorelasi 
 

 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2016 
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Dari pengujian Durbin-Watson dalam penelitian ini dihasilkan nilai  

DW sebesar 2,655, Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan 

nilai signifikansi 0,05 atau 5%,dengan jumlah sampel 93 (n) dan jumlah 

variabel independen (k= 5),  menghasilkan nilai dl dan du sebesar 1,551 dan 

1,777 sedangkan nilai 4-dl dan 4-du adalah 2,449 dan 2,223. Nila itersebut 

memberi penjelasan bahwa pada uji autokorelasi tidak memiliki gejala 

autokorelasi ditunjukkan dengan du < dw < 4-du ( 1,777 < 1,939 < 2,223 ). 

Jadi secara keseluruhan dari hasil asumsi klasik yang 

digunakan, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian 

ini memenuhi semua persyaratan uji asumsi klasik 

3. Uji Hipotesis 

a. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda 

Model analisis yang digunakan untuk menganalisis dalam 

penelitian ini adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda 

merupakan metode pengembangan dari model regresi sederhana yang 

ditujukan untuk melakukan prediksi nilai variabel dependen (Y) 

dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen (X1,X2,X3, 

dan seterusnya). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

menggambarkan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan 

dependen.Regresilinier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.26 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2016 

Dari analisis regresi linier berganda tersebut diketahui 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

Y= 21,353 +0,053 X1 + 0,010 X2 + 0,017 X3 + 0,114 X4 +0,044 X5 + e 

Berdasarkan regresi di atas, dapat di intrepretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta 21,353 menunjukan besarnya kepuasan konsumen 

adalah 21,353 jika variabel Tangibles (X1), Reliability (X2), 

Responsiveness (X3), Assurance (X4), dan Emphaty (X5) adalah 0 

(nol) 

2. Berdasarkan persamaan regresi menunjukan bahwa variable 

Tangibles (X1) mempunyai arah koefisien regresi positif dengan 

kepuasan konsumen yaitu b1= 0,053 yang berarti bahwa apabila 

Tangibles mengalami peningkatan 1% maka kepuasan konsumen 

akan meningkat sebesar 5,3% dengan asumsi variable independen 

yang lain konstan. 

3. Berdasarkan persamaan regresi menunjukan bahwa variable 

Reliability (X2) mempunyai arah koefisien yang positif dengan 
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kepuasan konsumen yaitu b2= 0,010 yang berarti bahwa apabila 

Reliability mengalami peningkatan 1% maka kepuasan konsumen 

akan meningkat sebesar 0,10% dengan asumsi variable 

independen yang lainya tetap (konstan). 

4. Hasil persamaan regresi menunjukan bahwa variable 

Responsiveness (X3) memiliki arah koefisien regresi positif 

dengan kepuasan konsumen sebesar b3= 0,017 yang berarti 

bahwa setiap kenaikan Responsiveness 1% maka kepuasan 

konsumen akan meningkat sebesar 1,7% dengan asumsi variable 

independen yang lainya constant. 

5. Berdasarkan persamaan regresi menunjukan bahwa variable 

Assurance (X4) mempunyai arah koefisien regresi positif dengan 

kepuasan konsumen yaitu sebesar b4=  0,114 yang berarti bahwa 

setiap kenaikan Assurance sebesar 1% maka kepuasan konsumen 

akan mengalami peningkatan sebesar 11,4% dengan asumsi 

variable yang lainya constant. 

6. Berdasarkan persamaan regresi menunjukan bahwa variable 

Emphaty (X5) mempunyai arah koefisien regresi positif dengan 

kepuasan konsumen yaitu sebesar b5=  0,044 yang berarti bahwa 

setiap kenaikan Emphaty sebesar 1% maka kepuasan konsumen 

akan mengalami peningkatan sebesar 4,4% dengan asumsi 

variable yang lainya constant. 
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b. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.27 

Hasil Pengujian Determinasi 

 

 

 

Sumber:Data Primer Diolah 

Pada tabel 4.27 menunjukkan bahwa bahwa koefisien determinasi 

yang ditunjukkan dari nilai adjusted R2 sebesar 0,016 hal ini berarti 1,6% 

variasi kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh variasi Tangibles(X1), 

Reliability(X2), Responsiveness(X3), Assurance(X4), dan Emphaty(X5). 

Sedangkan sisanya (100% - 1,6% =98,4 %) dijelaskan sebab yang lain 

diluar model. 

 

c. Hasil Uji-T 

Tabel 4.28 

Hasil Pengujian Uji T 

 

 

 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2016 

Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa dua 

variabel yang dimasukkan dalam model signifikan mempengaruhui 

kepuasan konsumen. Variabel tersebut adalah Tangibles (X1), Reliability 
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(X2), Responsiveness (X3), Assurance (X4), dan Emphaty (X5).  Variabel-

variabel tersebut menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan 0,000 

yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. 

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis 

secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen, sebagai berikut: 

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi 

untuk variabel kualitas pelayanan yaitu bukti fisik  (tangibles), keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan 

empati (empathy) sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat 

signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan kualitas pelayanan 

yaitu bukti fisik  (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) secara parsial 

mempengaruhi kepuasan konsumen, dan dapat disimpulkan hipotesis 1 

diterima. 

 

C. Pembahasan 

1. Analisis Hasil Regresi Berganda Pelayanan Pada Harion Hostel 

Syariah 

Pelayanan yang baik tentunya akan membuat konsumen lebih 

merasa nyaman dan memiliki rasa ingin kembali lagi, terlebih lagi 

pelayanan jasa penginapan. Pelayanan yang baik berupa pemberian 

kenyamanan merupakan faktor utama yang membuat pengunjung akan 

kembali lagi untuk menginap. Harion Hostel Syariah Bandar Lampung 

merupakan sebuah penginapan yang meyajikan sebuah konsep 
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penginapan bernuansa Islami, selain mengutamakan prinsip pelayanan 

yang syari’ah berupa pelayanan dengan konsep yang Islami hal tersebut 

dapat tercermin dari dimensi-dimensi Kualitas Pelayanan. 

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan telah terbukti 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pengunjung. Hal tersebut menunjukan bahwa kualitas 

pelayanan memiliki koefisien searah dengan kepuasan pengunjung. Jika 

kualitas pelayanan baik maka pengunjung akan merasa puas. 

Hasil Uji Regresi menunjukan pelayanan pada Harion Hostel 

Syari’ah Bandar Lampung telah baik, karena berdasarkan kuisioner yang 

telah diisi oleh para pengunjung rata-rata memberikan jawaban setuju 

dan sangat setuju jika pelayanan pada Harion Hostel Syari’ah Bandar 

Lampung telah baik. 

Dalam ekonomi Islam memberikan pelayanan terhadap 

pengunjung atau pembeli diharapkan dilakukan dengan baik, karena 

dalam Islam segala sesuatu yang dilakukan dengan baik akan 

memberikan hasil yang baik. Salah satu pelayanan yang baik dan 

menunjukan telah sesuai dengan syari’at islam dapat terlihat dari 

karyawan telah menggunakan pakaian yang rapih dan sopan, serta 

karyawan wanita telah berhijab secara syar’i. Hal tersebut tercermin 

dalam firman Allah SWT Al-Qur’an Surat Al-Azhab Ayat 59: 
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Artinya: Hai para Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, 

anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah 

mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang 

demikian itu supaya mereka mudah dikenali karena itu mereka tidak 

diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS 

Al Ahzab : 29) 

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran menutup aurat, 

bahkan dalam ayat tersebut di anjurkan untuk mengulurkan jilbab 

keseluruh tubuh para wanita.  Karyawan harion hostel menurut 

pengamatan para pengunjung telah menerapkan pakaian syar’i, 

sehingga menurut item pertanyaan yang kelima dinyatakan telah 

sesuai dengan ekonomi Islam. 

Selain dilihat dari fisik luar, bentuk pelayanan yang baik 

juga dapat dilihat dari budi pekerti, sikap sopan santun serta kejujuran 

dari kayawan Harion Hostel Syari’ah Bandar Lampung. Berdasarkan 

jawaban kuisioner pengunjung menyatakan para karyawan yang 

bersifat yang Jujur. Sikap jujur yang dimaksud yaitu sikap yang tidak 

berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat serta 

tidak pernah ingkar janji. Pelayanan pada Harion Hostel Syariah Bandar 

Lampung berupaya untuk mengoptimalkan kejujuran karena dengan 

jujur pengunjung akan merasa percaya dan menilai baik pelayanan di 

Harion Hostel Syari’ah Bandar Lampung serta akan membuat 

pengunjung untuk kembali berkunjung ke Harion Hostel Syari’ah 

Bandar Lampung. Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an Surat Asy-Syu’ara 

(26): 181-183: 
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Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk 

orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 

membuat kerusakan 

 

Ayat diatas menuntut pelayanan yang bersifat jujur dan 

tidak menipu serta tidak merugikan orang lain terlebih merugikan 

konsumen atau pelanggan yang merupakan seorang yang harusnya 

diberikan pelayanan memuaskan agar imbasnya kita memperoleh 

keuntungan. 

2. Kepuasan Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Kepuasan pengunjung hotel merupakan hal yang paling penting 

dalam kelangsungan siklus hidup harion hostel syari’ah Bandar Lampung. 

Dalam variabel kepuasan pengunjung terdiri dari 4 item pertanyaan yang 

menunjukan dimensi kepuasan pengunjung yang sejalan dengan prinsip 

pelayanan Islami, keempat item pertanyaan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Karyawan Harion Hostel Syari’ah Memiliki Sifat Jujur Sehingga Saya 

Merasa Puas Saat Menginap 

Sifat jujur merupakan suatu yang mampu menumbuhkan 

kepercayaan orang lain, apalagi pengunjung hotel yang pada dasarnya 

adalah mitra yang mampu menguntungkan pihak hotel. Berdasarkan 
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100 kuisioner yang dibagikan kepada 100 orang pengunjung, 

sebanyak 78 pengunjung atau sebesar 78% menyatakan karyawan 

Harion Hostel Syari’ah memiliki sifat Jujur. 

b. Kayawan Dan Manajemen Harion Hostel Syariah Memiliki Sifat 

Amanah Sehingga Membuat Saya Merasa Nyaman 

Sifat amanah senada dengan sifat jujur, apabila di lakukan 

maka akan menumbuhkan rasa percaya dari pengunjung. Dari 

sebanyak 100 pengunjung yang menjadi sampel penelitian sebanyak 

91 orang pengunjung atau sebesar 91% pengunjung menyatakan 

karyawan Harion Hostel Syari’ah Bandar Lampung memiliki sifat 

amanah. 

c. Saya Merasa Karyawan Di Harion Hostel Syari’ah Bandar Lampung 

Selalu Mengajak Pada Kebenaran Dan Berbuat Baik 

Berupaya mengajak seseorang kepada ketaqwaan dan 

kebaikan tentunya akan membuahkan hasil yang baik pula, oleh 

karena itu pihak harion hostel syari’ah bandar lampung selalu 

berupaya untuk mengajak kepada kebaikan. Dari 100 responden yang 

menjawab kuisioner sebanyak 99 pengunjung atau sebesar 99% 

menyatakan karyawan harion hostel syari’ah bandar lampung selalu 

berupaya untuk mengajak kepada kebaikan. Sehingga pengunjung 

merasa puas karena menginap dihotel syari’ah akan menjalin tali 

persaudaraan dengan para karyawan. 
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d. Saya Merasa Karyaan Harion Hostel Syari’ah Lampung Dalam 

Melayani Tidak Menujukan Sifat Angkuh Dan Melayani Dengan 

Penuh Rendah Hati 

Tidak bertindak angkuh dan selalu bersikap rendah hati pada 

dasarnya akan menimbulkan simpatik dari orang lain. Karena orang 

lain akan merasa segan dengan orang yang bersifat rendah hati. 

Berdasarkan jawaban dari 100 pengunjung, sebanyak 89 atau sebesar 

89% pengunjung menyatakan karyawan harion hostel syari’ah Bandar 

Lampung tidak memiliki sifat angkuh dan memiliki sikap rendah hati. 

Berdasarkan uraian varabel kepuasan pengunjung dari total 4 

item pertanyaan seluruhnya menunjukan bahwa pengunjung merasa puas 

setelah menginap di Harion Hostel Syari’ah Bandar Lampung, dalam 

ekonomi Islam Kepuasan Pengunjungnya telah sesuai jika dilihat dari 

item-item pertanyaanya, selain itu keduanya yaitu antara pihak hotel 

dengan pengunjung saling memberikan keuntungan satu dengan yang lain.  


