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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Akomodasi sebenarnya dimulai sejak ribuan abad tahun yang lalu, yaitu 

sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Pada waktu itu, orang orang menempuh 

perjalanan yang sangat jauh dan karena adanya dorongan dan tujuan yang kuat 

kaitannya dengan kepercayaan dan keagamaan. Selama dalam perjalanan mereka 

telah menumukan sebuah tempat tempat untuk digunakan menginap walaupun 

tidak dikhususkan sebagai tempat penginapan. Hotel berasal dari kata “Hospes” 

yang berarti orang asing yang menginap dirumah orang lain.  

Hotel syailendra merupakan hotel yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto 

No.27 Kauman Jepara yang didirikan oleh Bapak Sarkadi dan saat ini dipegang 

oleh anaknya yang bernama eric linerdo. Pada awalnya hotel tersebut gabungan 

dengan hotel segoro yang letaknya juga di Jepara dan berdekatan. Akan tetapi, 

seiring berjalannya waktu, hotel syailendra diputuskan berdiri sendiri dan di 

pimpin oleh Bapak Eric Linerdo yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Hotel 

syailendra merupakan hotel yang berdiri kurang lebih 3 tahun. Selain itu, konsep 

dan peraturan dibuat sangat islami. Hotel tersebut hanya boleh dikunjungi orang 

yang sudah muhrim atau menginap secara individu. Selain itu, bangunan yang 

dibuat berbentuk modern, ramah lingkungan dan lain sebagainya. Hotel tersebut 

sengaja dibuat dengan konsep berbeda karena ingin menciptkan ciri khas 

tersendiri. Pelayanan yang diberikan di dalam hotel tersebut sangat baik dan 

teratur.  
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Melihat perkembangan hotel di Jepara saat ini, pihak hotel senantiasa 

berlomba lomba untuk memberikan inovasi dan pelayanan yang baik agar selalu 

di kunjungi para tamu.  

4.2.  Deskripsi Responden 

Data deskripsi ini menggambarkan tentang keadaan yang berkaitan dengan 

responden maupun konsumen berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

pendapatan. Dalam penelitian ini terdapat 97 responden yang sudah menginap di 

Hotel Syailendra baik diluar kota maupun luar negeri. Dibawah ini terdapat data 

mengenai pengembalian dan jumlah kuesioner yang telah disebar dan diterima.  

Tabel 4. 1. Tabel Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang disebar 100 

Kuesioner yang kembali 97 

Kuesioner yang digunakan 97 

Kuesioner yang tidak kembali 6 

Tingkat pengembalian kuesioner (97/100x100%) 97% 

Total Kuesioner yang diolah 97 

Sumber : Data diolah (2018)  

Berdasarkan tabel diatas bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 100 

lembar dan kuesioner yang diterima jumlahnya 97 lembar. Sehingga jumlah 

kuesioner yang dapat diolah sebanyak 97 kuesioner. Sedangkan untuk data yang 

tidak diisi oleh responden akan diterima dan tidak diolah. 
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4.2.1. Deskripsi Responden berdasarkan jenis kelamin 

Responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4. 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 46 47,4 47,4 47,4 

2 51 52,6 52,6 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Sumber: Data Primer (diolah)  

Jadi di atas dapat dilihat responden  paling dominan adalah  perempuan  

sebesar  51 Responden.  

4.2.2. Deskripsi Responden berdasarkan usia  

Responen berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4. 3. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 17-20 tahun 3 3,1 3,1 3,1 

21-24 tahun 45 46,4 46,4 49,5 

25-28 tahun 22 22,7 22,7 72,2 

29-32 tahun 20 20,6 20,6 92,8 

>32 tahun 7 7,2 7,2 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Sumber :Data Primer (diolah) 

Berdasarkan data diatas bahwa, jumlah terbanyak yang menginap di hotel 

adalah berusia 21-24 tahun atau sebesar 46,4%, dan usia 25-28 tahun berjumlah 

22 atau 22,7%, usia 29-32 tahun berjumlah 20 atau 20,6% sedangkan sisanya 

dalam kisaran usia >32 tahun berjumlah 7 orang atau 7,2% dan usia 17-20 tahun 

berjumlah 3 orang atau 3,1%. 
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4.2.3. Deskripsi Responden berdasarkan pekerjaan 

Responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4. 4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Mahasiswa 6 6,2 6,2 6,2 

PNS/Dosen 8 8,2 8,2 14,4 

Ibu Rumah 

Tangga 

15 15,5 15,5 29,9 

Pegawai Swasta 62 63,9 63,9 93,8 

Lain Lain 6 6,2 6,2 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Sumber : Data Primer (diolah) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan yang paling 

mendominasi yaitu kelompok pekerjaan pegawai swasta sebanyak 62 responden 

atau sebesar 63,9%. Kelompok Ibu rumah tangga sebanyak 15 responden atau 

sebesar 15,5%. Kelompok PNS/Dosen sebanyak 8 responden atau sebesar 6,2%. 

Kelompok Mahasiswa sebanyak responden atau sebesar 6.2% dan Kelompok 

pekerjaan lain lain sebanyak 6 responden atau sebesar 6,2%. Hal tersebut dapat 

diketahui  bahwa jumlah yang paling dominan yang menginap di hotel adalah 

pegawai swasta 
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4.2.4. Deskripsi Responden berdasarkan Pendapatan 

Responden berdasarkan pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4. 5. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid <1juta 6 6,2 6,2 6,2 

1 juta-2 juta 2 2,1 2,1 8,2 

2 juta-3 juta 32 33,0 33,0 41,2 

3 juta-4 juta 34 35,1 35,1 76,3 

>4 juta 23 23,7 23,7 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Sumber :Data Primer (diolah) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pendapatan yang paling dominan 

yaitu kelompok pendapatan 3-4 juta sebanyak 34 responden atau sebesar 35,1%. 

Kelompok pendapatan 2-3 juta sebanyak 32 responden atau sebesar 33,0%. 

Kelompok pendapatan >4 juta juta sebanyak 23 responden atau sebesar 23,7%. 

Kelompok pendapatan <1 juta sebanyak 6 responden atau sebesar 6,2%. 

Kelompok pendaptan 1-2 juta sebanyak 2 responden atau sebesar 6,1%. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa pengunjung yang menginap di hotel mempunyai 

pendapatan rata rata 3 sampai 4 juta. 
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4.2.5. Deskripsi Responden berdasarkan informasi 

Responden berdasarkan pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4. 6. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan 

Informasi 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mengetahui Sendiri 9 9,3 9,3 9,3 

Media Sosial 82 84,5 84,5 93,8 

Teman/Masyarakat/Kerabat 6 6,2 6,2 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Sumber :Data Primer (diolah) 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa responden yang menginap di 

hotel syailendra adalah berdasarkan informasi secara langsung maupun secara 

online. Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa responden yang mengetahui 

sendiri akan hotel tersebut adalah sebanyak 9 responden atau 9,3%, dan yang 

paling mendominasi adalah melalui sosial media sebesar 82 responden atau 84,5% 

sedangkan melalui teman/kerabat sebesar 6 responden atau 6,2%. Hal tersebut 

dikarenakan banyak kelompok yang mengetahui tentang hotel melalui sosial 

media.  

4.3. Deskripsi Variabel 

Pada peneitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Keputusan 

Pembelian dan variabel independennya adalah Promosi, Fasilitas dan Kualitas 

Pelayanan. Untuk mengetahui data mengenai persepsi responden terhadap 

Promosi (X1), Fasilitas (X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan Keputusan Pembelian 

Jasa (Y) dalam memilih hotel berbasis green di Hotel Syailendra Jepara dengan 

memberikan pernyataan dan masing-masing pernyataan menggunakan skor 1 



47 

 

 

sampai 5.  Dengan keterangan bahwa skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, 

skor 2 untuk jawaban tidak setuju, skor 3 untuk jawaban netral, skor 4 untuk 

jawaban setuju dan skor 5 untuk jawaban sangat setuju. Hasil perhitungan 

jawaban responden dapat dilihat pada penjelasan tabel masing-masing variabel 

berikut ini : 

4.3.1. Variabel Promosi (X1) 

Variabel promosi dalam penelitian ini di ukur dengan 4 butir pertanyaan. 

Yang masing-masing pertanyaan menggunakan skor antara 1-5. Hasil jawaban 

responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan variabel promosi  

dijelaskan sebagaimana dalam tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4. 7. Tanggapan Responden terhadap Variabel  Promosi 

Pertanyaan 

Kategori Jawaban Responden 

Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

P1.1 30 

(30,9%) 

61 

(62,9%) 

6 

(6,2%) 

0 0 

P1.2 24 

(24,7%) 

53 

(54,6%) 

17 

(17,5%) 

3 

(3,1%) 

0 

P1.3 19 

(19,6%) 

56 

(57,7%) 

18 

(18,6) 

4 

(4,1%) 

0 

P1.4 16 

(16,5%) 

46 

(47,4%) 

24 

(24,7%) 

10 

(10,3) 

1 

(1,0%) 

Sumber : Data Primer (diolah),SPSS,20.0 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban yang paling 

dominan dalam item pertanyaan 1 adalah sebesar 61/62,9% dengan jawaban 

Setuju, untuk pertanyaan 2 jawaban yang paling dominan adalah 53/54,6% 

dengan jawaban Setuju, untuk pertanyaan 3 jawaban yang paling dominan adalah 

sebesar 56/57,7% dengan jawaban setuju sedangkan untuk pertanyaan 4 jawaban 
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yang paling dominan adalah 47/47,4% dengan jawaban setuju. Jadi berdasarkan 

data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden untuk pertanyaan 

variabel promosi yang paling banyak adalah butir setuju.  

4.3.2. Variabel Fasilitas (X2) 

Variabel Fasilitas dalam penelitian ini diukur dengan 5 butir pertanyaan. 

Yang masing-masing pertanyaan menggunakan skor 1-5. Hasil jawaban 

responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan fasilitas dijelaskan 

sebagaimana tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4. 8. Tanggapan Responden terhadap Variabel Fasilitas 

Pertanyaan Kategori Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

P2.1 22 

(22,7%) 

55 

(56,7%) 

19 

(19,6%) 

1 

(1,0%) 

0 

P2.2 10 

(10,3%) 

42 

(43,3%) 

35 

(36,1%) 

10 

(10,3%) 

1 

(1,1%) 

P2.3 19 

(19,6%) 

64 

(66,0%) 

10 

(10,3%) 

4 

(4,1%) 

0 

P2.4 17 

(17,5%) 

59 

(60,8%) 

17 

(17,5%) 

4 

(4,1%) 

0 

P3.5 17 

(17,5%) 

56 

(57,7%) 

21 

(21,6%) 

3 

(3,1%) 

0 

Sumber : Data Primer (diolah),SPSS20.0 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban yang paling 

dominan dalam item pertanyaan 1 adalah sebesar 55/56,4% dengan jawaban 

Setuju, untuk pertanyaan 2 jawaban yang paling dominan adalah 42/43,3% 

dengan jawaban setuju, untuk pertanyaan 3 jawaban yang paling dominan adalah 

sebesar 59/60,8% dengan jawaban setuju, untuk pertanyaan 4 jawaban yang 

paling dominan adalah sebesar59/60,8% dengan jawaban setuju sedangkan untuk 

pertanyaan 5 jawaban yang paling dominan adalah 56/57,7 dengan jawaban 
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setuju. Jadi berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden 

untuk pertanyaan variabel promosi yang paling banyak adalah butir setuju.  

4.3.3. Variabel Kualitas Pelayanan (X3) 

Variabel viral marketing dalam penelitian ini diukur dengan 13 butir 

pertanyaan. Yang masing-masing pertanyaan menggunakan skor antara 1-5. Hasil 

tanggapan responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan viral marketing 

dijelaskan dalam tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4. 9. Tanggapan Responden terhadap variabel kualitas pelayanan 

Pertanyaan Kategori Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

P3.1 
18 

(18,6%) 

62 

(63,9) 

17 

(17,5%) 
0 0 

P3.2 
10 

(10,3%) 

58 

(59,8%) 

29 

(29,9%) 
0 0 

P3.3 
12 

(12,4%) 

65 

(67,0%) 

19 

(19,6%) 

1 

(1,0%) 
0 

P3.4 
12 

(12,4%) 

65 

(67,0%) 

19 

(19,6%) 

1 

(1,0%) 
0 

P3.5 
22 

(22,7) 

55 

(56,7) 

19 

(19,6%) 

1 

(1,0%) 
0 

P3.6 
10 

(10,3%) 

42 

(43,3%) 

35 

(36,1%) 

10 

(10,3%) 
0 

P3.7 
19 

(19,6%) 

64 

(66,0%) 

10 

(10,3%) 

4 

(4,1%) 
0 

P3.8 
15 

(15,5%) 

50 

(51,5%) 

22 

(22,7%) 

10 

(10,3%) 
0 

P3.9 
17 

(17,5%) 

59 

(60,8%) 

17 

(17,5%) 

4 

(4,1%) 
0 

P3.10 
17 

(17,5%) 

86 

(57,7%) 

21 

(21,6%) 

3 

(3,1%) 
0 

P3.11 
15 

(15,5%) 

50 

(51,5%) 

22 

(22,7%) 

10 

(10,3%) 
0 

P3.12 
27 

(27,8%) 

56 

(57,7%) 

12 

(12,4%) 

2 

(2,1%) 
0 

P3.13 
27 

(27,8%) 

46 

(47,4%) 

22 

(22,7%) 

2 

(2,1%) 
0 

Sumber : Data primer (diolah) 
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Berdasarkan data diatas bahwa jawaban responden dari pertanyaan yang 

berkaitan dengan variabel kualitas pelayanan adalah responden menjawab dengan 

setuju dengan skor 5, sedangkan untuk pertanyaan lain jawaban yang paling 

rendah terletak pada jawaban dengan skor 2 atau dengan jawaban tidak setuju.  

4.3.4. Variabel keputusan pembelian Jasa (Y) 

Variabel keputusan pembelian jasa dalam penelitian ini diukur dengan 4 

item pertanyaan. Yang masing-masing pertanyaan menggunakan skor antara 1-5. 

Hasil jawaban responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan Keputusan 

Pembelian dipaparkan dalam tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4. 10.  

Tanggapan Responden terhadap variabel Keputusan Pembelian Jasa 

Pertanyaan Kategori Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Y1 27 

(27,8%) 

57 

(58,8%) 

6 

(6,2%) 

7 

(7,2%) 

0 

Y2 24 

(24,7%) 

53 

(54,6%) 

17 

(17,5%) 

3 

(3,1%) 

0 

Y3 19 

(19,6%) 

56 

(57,7%) 

18 

(18,6%) 

4 

(4,1%) 

0 

Y4 16 

(16,5%) 

46 

(47,4%) 

24 

(24,7%) 

10 

(10,3%) 

1 

(1,0%) 

Y5 12 

(12,4%) 

52 

(53,6%) 

25 

(25,8%) 

8 

(8,2%) 

0 

Sumber : Data primer (diolah),SPSS.20.0 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa jawaban responden 

mengenai pertanyaan keputusan pembelian jasa yang paling mendominasi adalah 

jawaban responden yang memilih skor 4 atau setuju dengan nilai presentase rata 

rata sebesar 52,8% dari seluruh pertanyaan. Sedangkan untuk jawaban responden 

yang memilih skor skor paling rendah yang dipilih dengan nilai presentase pada 

kolom Sangat tidak setuju dengan nilai 1 sebesar masing-masing 1,0%. Jadi rata 
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rata pada pertanyaan variabel keputusan pembelian responden menjawab setuju 

dengan skor 4.  

4.4. Analisis Data  

4.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan yang ada pada kuesioner 

mampu mewakili sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk 

menentukan niali tersebut dapat diketahui dari nilai r hitung dengan r tabel untuk 

Degree of  freedom (Df) = n – 2, dalam hal tersebut n merupakan jumlah sampel. 

Jika r hitung dari r tabel dan nilai positif maka pertanyaan maupun Indikator tersebut 

dinyatakan Valid (Ghozali, 2016). Pada penelitian yang digunakan ini jumlah 

sampel (n) 97 dan besarnya (Df) 97-2= 95 dengan α 0,05 di dapat r tabel 0,1680. 

Nilai r hitung dapat dilihat pada tampilan output Chroncbach Alpha pada kolom 

Corrected Item – Total Correlation.  

Hasil analisis Uji Validitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 

4.11 sebagai berikut: 

Tabel 4. 11. Hasil Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan r hitung r table keterangan 

Promosi (X1) PR.1 

PR.2 

PR.3 

PR.4 

0,543 

0,775 

0,764 

0,644 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Fasilitas (X2) FS.1 

FS.2 

FS.3 

FS.4 

FS.5 

0,685 

0,563 

0,606 

0,650 

0,689 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kualitas Pelayanan (X3) KPLY.1 

KPLY.2 

0,484 

0,440 

0,1680 

0,1680 

Valid 

Valid 
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KPLY.3 

KPLY.4 

KPLY.5 

KPLY.6 

KPLY.7 

KPLY.8 

KPLY.9 

KPLY.10 

KPLY.11 

KPLY.12 

KPLY.13 

0,605 

0,605 

0,591 

0,502 

0,517 

0,800 

0,577 

0,640 

0,800 

0,595 

0,631 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Keputusan pembelian (Y) KPB.1 

KPB.2 

KPB.3 

KPB.4 

KPB.5 

0,651 

0,717 

0,650 

0,715 

0,719 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

0,1680 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Output SPSS (2018) 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan masing-masing pada tiap-tiap 

indikator pertanyaan penelitian yang digunakan memiliki r hitung > r tabel yaitu 

0,1680. Maka dapat disimpulkan dari seluruh kategori pertanyaan dapat dikatakan 

Valid/konsisten, sehingga dapat dilanjutkan sebagai analisis dalam penelitian ini.  

4.4.2. Uji Reabilitas 

Uji Reabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

sebuah indikator dalam suatu variabel. Dapat dikatakan Reliable jika jawaban dari 

responden terhadap pertanyaan yang konsisten dan stabil. Suatu variabel 

dikatakan reliable jika  nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

Hasil analisis dari uji reabilitas dapat dilihat dalam tabel 4.12 berikut ini: 

Tabel 4. 12. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 

Nilai 

Standar 
keterangan 

Promosi (X1) 0,609 0,60 Reliable/konsisten 

Fasilitas (X2) 0,630 0,60 Reliable/konsisten  

Kualitas Pelayanan (X3) 0,854 0,60 Reliable/konsisten 

Keputusan Pembelian (Y) 0,724 0,60 Reliable/konsisten 

Sumber : Output SPSS  (2018) 
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Jadi, Berdasarkan dari hasil uji Reabilitas menunjukan bahwa semua 

variabel memiliki nilai  Alpha Cronbach lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan 

bahwa indikator yang berada dalam pertanyaan kuesioner memiliki nilai 

relizble/konsisten.  

4.4.3. Uji Asumsi Klasik 

4.4.3.1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah pada model Regresi, 

variabel pengganggu  atau disebut dengan residual memiliki hasil normal. Dalam 

penelitian ini digunakan 2 cara yaitu dalam mendeteksi apakah residual memiliki 

hasil normal  maupun tidak yakni dengan analisis grafik dan uji statistik.  

1. Analisis Grafik  

Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat 

grafik histogram jadi membandingkan pada data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Selain melalui grafik histogram untuk melihat uji 

normalitas, juga dapat melihat pada normal Probability plot , jadi perbandingan 

antara distribusi komulatif dengan distribusi normal. Pada distribusi normal akan 

membentuk suatu garis lurus satu diagonal dan ploting pada data residual yang 

akan dibandingkan dengan garis diagonal. Terlihat dalam hasil penggujian 

normalitas dengan menggunakan program SPSS 20 pada gambar 4.1 Sebagai 

berikut: 
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Gambar 4. 1. Normal Probabaility Plot 

Sumber: Output SPSS (2018) 

Gambar diatas yaitu grafik normal probability plot yaitu dapat disimpulkan 

bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

oleh karena itu, model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. 

2. Analisis Statistik 

Uji Normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov test. Jika nilai signifikan yang 

dihasilkan kurang dari < 0,1 maka data tidak berdistribusi normal, dan jika pada 

nilai signifikan yang dihasilkan lebih dari > 0,1 maka data akan menunjukan 

berdistribusi normal. Berikut tabel 4.13 uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dari 

penelitian ini sebagai berikut: 
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Tabel 4. 13. Kolmogrov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 97 

Normal 

Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. Deviation ,96111153 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,123 

Positive ,068 

Negative -,123 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,213 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,106 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS (2018) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai test 

Kolmogorov-Smirnov  adalah 1,213 dan nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) 

0,106 lebih dari > 0,1. Hal tersebut menyatakan Ho diterima yang berarti data 

residual terdistribusi normal. Dengan demikian model regresi layak digunakan 

untuk penelitian. 

4.4.3.2. Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskedastistas digunakan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi terdapat atau adanya indikasi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

pada pengamatan ke pengamtan lain secara tetap, maka disebut dengan 

Homoskedastistas dan apabila berbeda disebut Heteroskedastistas. Dalam 

penelitian ini terdapat dua cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastistas: 

1. Analisis Grafik 

Dilihat dari Grafik plot antara nilai yang diprekdisi kaitanya dengan variabel 

terikat yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Adanya deteksi atau tidaknya 

heteroskedastistas dilakukan dengan cara melihat melalui pola pada grafik 



56 

 

 

Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana bahwa sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi dan pada sumbu X adalah residual yang sudah di-studentizad. 

Maka hasil dari uji heteroskedastistas menggunakan analisis grafik plot yang 

ditunjukan melalui gambar 4.2 sebagai berikut: 

 
Gambar 4. 2. Scatterplot Uji Heteroskedastistas 

Sumber: Output SPSS (2018) 

Dengan melihat Grafik Scatterplot dapat jelaskan bahwa titik-titik yang 

menyebar secara acak atau membentuk pola yang teratur dari angka 0 sumbu Y. 

hal ini dapat disimpulkan bahwa dikatakan tidak memiliki heteroskedastistas pada 

model regresi, sehingga layak untuk dipakai sebagai prediksi variabel dependen 

yang berdasarkan pada masukan variabel independen.  

2. Uji Glejser 

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan yaitu antara variabel 

independen dengan nilai absolute residual. Maka jika nilai antara variabel 

independen dengan absolute residual lebih dari sama dengan ≥ 0,1 maka tidak 
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terjadi heteroskedastisas, sedangkan jika nilai signifikan kurang dari sama dengan 

≤ 0,1 maka terjadi heteroskedastistas. Maka hasil dari uji Glejser pada tabel 4.14 

sebagai berikut:  

Tabel 4. 14. Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,530 ,659   3,842 ,000 

Promosi -,052 ,040 -,155 -1,299 ,197 

Fasilitas ,022 ,063 ,075 ,348 ,729 

Kualitas Pelayanan -,029 ,027 -,237 -1,073 ,286 

a. Dependent Variable: ABSUT 

Sumber : Data diolah (2018) 

Maka berdasarkan pada uji Glejser pada tabel diatas diperoleh  dengan hasil 

nilai signifikan dan variabel independen promosi sebesar 0,197 lebih besar dari > 

0,1. Variabel fasilitas memiliki nilai signifikan sebesar 0,729 lebih besar dari > 

0,1. Dan Variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai signifikan sebesar 0,286 

lebih besar dari > 0,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen yakni 

promosi, fasilitas dan Kualitas Pelayanan menunjukan tidak ada satupun yang 

signifikan secara statstik yang mempengaruhi variabel dependen yakni Keputusan 

Pembelian Jasa nilai absolut Ut dan dinyatakan tidak terjadi heteroskedastistas 

pada model regresi. 

4.4.3.3. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolinearitas memiliki tujuan sebagai bentuk penggujian dari model 

regresi antar variabel bebas yakni (Promosi, Fasilitas dan Kualitas Pelayanan) 

dalam suatu model regresi. Dalam penelitian ini, cara mendeteksi ada tidaknya 
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multikolinearitas dapat dilihat berdasarkan nilai Tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Tolerance befungsi sebagai mengukur variabilitas dari variabel 

independen terpilih yang tidak dijelaskan pada variabel independen lainya. Jadi 

nilai tolerance yang rendah sama dengan  nilai VIF tinggi, karena  VIF = 1/ 

tolerance). Kemudian pada nilai cutoff yang secara umum dipakai untuk 

mengetahui atau menunjukan adanya multikolinearitas adalah VIF<10 dan nilai 

tolerance >0,10. Maka hasil uji multikolonieritas  sebagaimana tampak pada tabel 

4.15 sebagai berikut: 

Tabel 4. 15. Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -2,386 ,972  -2,454 ,016   

Promosi 1,154 ,059 ,852 19,608 ,000 ,696 1,437 

Fasilitas -,088 ,093 -,074 -,944 ,348 ,215 4,660 

Kualitas 

Pelayanan 
,102 ,040 ,207 2,576 ,012 ,203 4,933 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber : Output SPSS (2018) 

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Promosi mempunyai 

nilai tolerance sebesar 0,696, fasilitas mempunyai nilai tolerance sebesar 0,215 

dan kualitas pelayanan mempunyai nilai tolerance sebesar 0,203.. Maka hal 

tersebut menunjukan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki nilai dibawah 10. 

Kemudian hasil dari perhitungan nili VIF juga menunjukan tidak adanya nilai dari 

variabel independen yang melebihi atau lebih dari angka 10. Maka dapat 
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disimpulkan bahwasanya tidak terjadi Multikolinearitas antara variabel 

independen di dalam model regsresi. 

4.4.4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bahwa 

besarnya pengaruh  variabel promosi, fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian jasa. Hasil perhitungan pada analisis regresi linear berganda 

dapat dilihat dalam tabel 4.16 sebagai berikut: 

Tabel 4. 16. Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2,386 ,972  -2,454 ,016 

Promosi X1 1,154 ,059 ,852 19,608 ,000 

Fasilitas X2 -,088 ,093 -,074 -,944 ,348 

Kualitas Pelayanan X3 ,102 ,040 ,207 2,576 ,012 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian Y 

Sumber :Output Spss (2018) 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat persamaan pada Regresi Linier 

Berganda sebagai berikut: 

Y = 2,386 + 1,154X1 -  0,088X₂ +  0,102Xᴈ + e 

Dari koefisian regresi masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. α = 2,386 menunjukan bahwa jika variabel bebas Promosi (X1), Fasilitas 

(X2), dan Kualitas Pelayanan (X3) tidak ada kenaikan maupun konstan, 

maka nilai dari variabel terikat terhadap keputusan pembelian Jasa (Y) 

adalah 2,386. 
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2. βˡ = 1,154 variabel Promosi bernilai positif yang menunjukan hubungan 

yang searah terhadap keputusan pembelian jasa dengan asumsi nilai variabel 

lainya adalah konstan. Maka hal ini menunjukan jika promosi (X1) 

meningkat sebesar satu-satuan maka keputusan pembelian jasa (Y) akan 

meningkat sebesar 1,154 satuan. 

3. β₂ = -0,088, variabel fasilitas bernilai negatif menunjukan hubungan yang 

tidak searah terhadap keputusan pembelian dengan asusmsi nilai variabel 

lainya adalah konstan. Maka hal ini menunjukan jika fasilitas (X2) 

meningkat sebesar satu-satuan maka keputusan pembelian jasa (Y) akan 

menurun sebesar -0.088 satuan. 

4. βᴈ = 0,102, variabel kualitas pelayanan bernilai positif menunjukan 

hubungan yang searah terhadap keputusan pembelian dengan asumsi nilai 

variabel lainya adalah konstan. Maka hal ini menunjukan jika kualitas 

pelayanan (X3) meningkat sebesar satu-satuan maka keputusan pembelian 

jasa (Y) akan meningkat sebesar 0,102 satuan. 

4.4.5. Uji Hipotesis 

4.4.5.1. Koefisien Determinasi  

Koefisien Determinasi (R2) adalah tentang seberapa jauh mengukur secara 

terpisah adanya dampak variabel bebas yaitu Promosi, Fasilitas dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Variabel Terikat, yaitu keputusan pembelian Jasa dalam 

Memilih Hotel Berbasis Green (Studi Pada Hotel Syailendra Jepara)”. Setelah 

melakukan uji regresi linier berganda maka diperoleh output seperti tabel 4.17 

berikut: 
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Tabel 4. 17. Nilai Koesifien Determinasi 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,937a ,878 ,874 ,97649 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan X3, Promosi X1, 

Fasilitas X2 

Sumber : Output SPSS (2018) 

 

Tabel diatas menunjukan nilai Koefisien determinasi adalah sebesar 0,874. 

Hal tersebut menunjukan bahwa 87,4% variasi dari keputusan pembelian dapat 

dijelaskan melalui model regresi ini. Sedangkan pada sisanya yaitu sebesar 12,6% 

dijelaskan oleh variabel lain dari penelitian ini. 

4.4.5.2. Uji Signifikan Parsial (Uji-t) 

Uji parsial digunakan untuk menunjukan seberapa jauh atau parsial 

pengaruh antar masing-masing variabel independen yakni Promosi, Fasilitas dan 

Kualitas Pelayanan terhadap variabel dependen yakni keputusan pembelian jasa 

Dalam Memilih Hotel Berbasis Green (Study Pada Hotel Syailendra Jepara). 

Hasil output SPSS perhitungan t hitung ditunjukan dalam tabel 4.18 sebagai berikut: 

Tabel 4. 18. Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2,386 ,972  -2,454 ,016 

Promosi X1 1,154 ,059 ,852 19,608 ,000 

Fasilitas X2 -,088 ,093 -,074 -,944 ,348 

Kualitas Pelayanan X3 ,102 ,040 ,207 2,576 ,012 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian Y 

Sumber : Output SPSS (2018) 
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Hasil analisis uji statistik t dalam tabel diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Promosi 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada nilai t hitung untuk variabel 

promosi sebesar 19,608, untuk mengetahui t tabel dari variabel promosi dapat dicari 

dengan menggunakan rumus df= n-k. Dimana (n) adalah jumlah sampel , dan (k) 

adalah jumlah variabel  dan tingkat signifikansi = 0,5 jadi df = 97-4= 93, maka 

diperoleh t tabel sebesar 1,986. Jadi nilai t hitung (19,608) > t tabel (1,986) dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,1 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel promosi positif dan berpengaruh  terhadap keputusan pembelian 

Jasa Dalam Memilih Hotel Berbasis Green (Studi Pada Hotel Syailendra Jepara). 

Berikut adalah gambar 4.3 Uji parsial antara variabel promosi terhadap 

keputusan pembelian Jasa 

 

-1,986  1.986     19,608  

Gambar 4. 3. Daerah Penerimaan Uji Hipotesis 1 

2. Fasilitas 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai t hitung  variabel Fasilitas 

sebesar -0,944. Dengan sampel = 93, nilai tingkat signifikansi 0,5 sehingga 

diperoleh t tabel sebesar 1,986. Nilai t hitung (-0,944) < t tabel (1,986) dengan nilai 

signifikansi 0,348 > 0,1 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan 
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bahwa variabel Fasilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian jasa Dalam Memilih Hotel Berbasis Green (Studi Pada 

Hotel Syailendra Jepara). Berikut adalah gambar 4.4 Uji parsial antara Fasilitas 

terhadap keputusan pembelian jasa. 

 

-1,986               -0.944                     1.986 

Gambar 4. 4. Daerah Penerimaan Uji Hipotesis 2 

3. Kualitas Pelayanan  

Berdasarkan tabel diatas  diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel 

Kualitas Pelayanan sebesar (2,576) , untuk mengetahui t tabel dari variabel Kualitas 

Pelayanan dapat dicari dengan rumus df = n-k dimana (n) adalah jumlah sampel, 

dan (k) adalah jumlah variabel dan tingkat signifikansi = 0,5. Jadi df = 97 - 4 = 93, 

maka diperoleh t tabel sebesar 1,986. Jadi nilai t hitung (2,576) > t tabel (1,986) dan 

nilai signifikan 0,012 < 0,1, maka Ho ditolak Ha diterima. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian jasa Dalam Memilih Hotel Berbasis Green (Studi Pada 

Hotel Syailendra Jepara). Berikut adalah gambar 4.5 Uji parsial antara variabel 

kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian jasa.  
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     -1,986   1.986       2,576 

Gambar 4. 5. 

Daerah Penerimaan Uji Hipotesis 3 

4.4.5.3. Uji Signifikan Simultan (Uji-F) 

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel Promosi (X1), Fasilitas (X2) 

dan Kualitas Pelayanan (X3) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat yakni keputusan pembelian jasa (Y). Hal tersebut dilakukan dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Berikut merupakan hasil Output  SPSS 

uji F pada tabel 4.19 sebagai berikut:  

Tabel 4. 19. Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 39,790 3 13,263 66,966 ,000b 

Residual 18,618 94 ,198   

Total 58,408 97    

a. Dependent Variable: keputusan pembelian 

b. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan, Fasilitas, Promosi 

Sumber : Output SPSS (2018) 

Penulisan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Ho:  Tidak ada pengaruh secara simultan antara promosi, fasilitas dan  kualitas 

pelayanan terhadap keputusan pembelian jasa Dalam Memilih Hotel Berbasis 

Green (Studi Pada Hotel Syailendra Jepara). 
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Ha: Terdapat pengaruh secara simultan antara promosi, fasilitas dan  kualitas 

pelayanan terhadap keputusan pembelian jasa Dalam Memilih Hotel Berbasis 

Green (Studi Pada Hotel Syailendra Jepara). 

Maka dari tabel tersebut dapat diketahui dengan nilai F hitung sebesar 66,966 

dengan  nilai F tabel 2,70. Jadi nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel  yaitu 66,966 

> 2,70  dan untuk nilai signifikan 0,000 < 0,1. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Maka dapat disimpulkan bahwa promosi, fasilitas dan kualitas pelayanan secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian jasa Dalam Memilih Hotel Berbasis Green (Study Pada Hotel 

Syailendra Jepara). Gambar hasil Uji F dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini: 

 

2,70 66,966 

Gambar 4. 6. Daerah Penerimaan Uji F 

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Dalam 

Memilih Hotel Berbasis Green (Studi Pada Hotel Syailendra Jepara) 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel Promosi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Jasa Dalam Memilih Hotel 

Berbasis Green (Studi Pada Hotel Syailendra Jepara). Dilihat dari pengujian 

statistik t menunjukan bahwa t hitung (19,608) > t tabel (1,986) dan nilai signifikansi 

2,70 66,966 
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0,000 < 0,1. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka Ho ditolak Ha diterima. 

Sehingga promosi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Jasa Dalam Memilih Hotel Berbasis Green (Studi Pada Hotel 

Syailendra Jepara). Maka dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 

(Ho ditolak dan Ha diterima).  

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Junnifer & Yuliana 

(2016) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Promotion Mix Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Di Artotel Butik Hotel Surabaya” bahwa 

variabel promosi berpengaruh positif.  

4.5.2. Pengaruh Fasilitas Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Dalam 

Memilih Hotel Berbasis Green (Studi Pada Hotel Syailendra Jepara) 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel Fasilitas berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap Keputusan Pembelian Jasa Dalam Memilih 

Hotel Berbasis Green (Studi Pada Hotel Syailendra Jepara). Dilihat dari pengujian 

statistik t menunjukan bahwa t hitung (-0,944) < t tabel (1,986) dan nilai signifikansi 

0,348 > 0,1. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka Ho diterima Ha ditolak. 

Sehingga fasilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Jasa Dalam Memilih Hotel Berbasis Green (Studi Pada Hotel 

Syailendra Jepara). Maka dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H2 

(Ho diterima dan Ha ditolak). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ruslin (2016) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, 

Fasilitas, dan Harga Terhadap Keputusan Pelanggan Untuk Menggunakan Jasa 

Hotel Oval Surabaya” bahwa variabel Fasilitas berpengaruh negatif.  
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4.5.3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Jasa 

Dalam Memilih Hotel Berbasis Green (Studi Pada Hotel Syailendra 

Jepara) 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel Kualitas Pelayanan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Jasa Dalam 

Memilih Hotel Berbasis Green (Studi Pada Hotel Syailendra Jepara). Dilihat dari 

pengujian statistik t menunjukan bahwa t hitung (2,576) < t tabel (1,986) dan nilai 

signifikansi 0,012 < 0,1. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka Ho ditolak Ha 

diterima. Sehingga Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian Jasa Dalam Memilih Hotel Berbasis Green (Studi 

Pada Hotel Syailendra Jepara). Maka dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa H3 (Ho ditolak dan Ha diterima). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ruslin (2016) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Fasilitas Dan Harga Terhadap Keputusan Pelanggan Untuk 

Menggunakan Jasa Hotel Oval Surabaya” bahwa variabel Kualitas Pelayanan 

berpengaruh positif.  

4.5.4. Pengaruh Promosi, Fasilitas, dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Keputusan Pembelian Jasa Dalam Memilih Hotel Berbasis Green 

(Studi Pada Hotel Syailendra Jepara) 

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukan bahwa variabel Promosi, Fasilitas 

dan Kualitas Pelayanan secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian Jasa Dalam Memilih Hotel Berbasis 

Green (Studi Pada Hotel Syailendra Jepara). 
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Hasil pengujian tersebut sama dengan penelitian oleh Ruslin (2016) yang 

berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas Dan Harga Terhadap Keputusan 

Pelanggan Untuk Menggunakan Jasa Hotel Oval Surabaya. Dalam  penelitian 

tersebut variabel secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian jasa. Maka berikut merupakan hasil 

ringkas dalam pengujian secara parsial dan simultan dapat dilihat pada tabel 23 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 20. Ikhtisar variabel Penelitian 

Hipotesis Deskripsi 
Nilai 

Signifikan 
Keterangan 

H1 Variabel promosi 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Keputusan 

Pembelian Jasa Dalam 

Memilih Hotel Berbasis 

Green (Studi Pada 

Hotel Syailendra 

Jepara). 

0,000 Ho ditolak, Ha 

diterima 

H2 Variabel fasilitas 

memiliki pengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian 

Jasa Dalam Memilih 

Hotel Berbasis Green 

(Studi Pada Hotel 

Syailendra Jepara). 

0,348 Ho diterima, Ha 

ditolak 

H3 Variabel Kualitas 

Pelayanan memiliki 

pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian 

Jasa Dalam Memilih 

Hotel Berbasis Green 

(Studi Pada Hotel 

Syailendra Jepara). 

0,012 
 

 

 

 

 

Ho ditolak, Ha 

diterima 
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H4 Variabel promosi, 

fasilitas dan kualitas 

pelayanansecara 

simultan berpengaruh 

positif dan signifkan 

terhadap keputusan 

pembelian Jasa Dalam 

Memilih Hotel Berbasis 

Green (Studi Pada 

Hotel Syailendra 

Jepara). 

0,000 Ho ditolak dan Ha 

diterima 

  

 


