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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengambil data-data yang di butuhkan dalam Skripsi yang sedang di 

laksanakan oleh Mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan Angkatan 2018, Hal ini untuk pengambilan datanya 

yaitu di Pantai Lon Malang Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. pembimbing: 

(1) Dr. Manah Tarman. M Si dan pembimbing: (2) Drs.Subandy Widjaya. M Pd.Kata-Kata Kunci: 

Pelayanan, Kepuasan Pengunjung. Penelitian ini dibuat Untuk Mengetahui apakah Pelayanan dapat 

Berpengaruh terhadap Kepuasan Pengunjung di Wisata Pantai Lon Malang.Populasi dari penelitian ini 

yaitu ada yang Sebagian dari daerah skitar Pantai Lon Malang dan Sebagian juga dari daerah luar sekitar 

Pantai Lon Malang yang berjumlah 35 resnden dengan sampel ini adalah mengambil Keseluruhan 

populasi yang di sebut total Sampling.Hasil dari penelitian yang sudah di lakukan Oleh si peneliti ini di 

ketahui bahwa pelayanan terhadap kepuasan pengunjung di katakan berpengaruh positif dan variabel 

pelayanan menunjukan Nilai Thitung pelayanan 11.200 dan nilai Ttabel sehingga Thitung >Ttabel sebesar 

11,200 > 1,678, maka disimpulkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 0,000<0,05 

persial terhadap kepuasan pengunjung. Sehingga bisa disimpulkan Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya 

variabel pelayanan berpengaruh kepuasan pengunjung. Artinya Pelayanan dapat berpengaruh Terhadap 

Kepuasan Pengunjung. 

Kata Kunci : Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Wisata Pantai Lon Malang 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to retrieve the data needed in the Thesis which is being carried out by STKIP PGRI 

Bangkalan 2018 students, this is for data collection, namely at Lon Beach Malang, Bira Tengah Village, 

Sokobanah District, Sampang Regency. supervisor : (1) Dr. Mana Tarman. M Si and supervisors: (2) Drs. 

Subandy Widjaya. M Pd.Keywords: Service, Visitor Satisfaction. This study was made to determine 

whether the service can affect visitor satisfaction at Lon Beach Malang Tourism.The population of this 

study is that some are from the surrounding area of Lon Malang Beach and some are also from outside 

areas around Lon Malang Beach, totaling 35 respondents. This sample is taking the entire population 

which is called total sampling.The results of the research that has been carried out by the researcher is 

known that the service on visitor satisfaction is said to have a positive effect and the service variable 

shows the service Tcount value of 11,200 and the Ttable value so that Tcount > Ttable of 11.200> 1.678, 
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it is concluded that the service has a positive and significant effect. 0.000 <0.05 partial to visitor 

satisfaction. So it can be concluded that Ha is accepted and Ho is rejected. This means that service 

variables affect visitor satisfaction. This means that the service can affect the satisfaction of visitors. 

Keywords: The Influence of Service on the Satisfaction of Lon Malang Beach Tourist Visitors 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terdapat 

aneka ragam hayati dan peninggalan sejarah atau budaya, Berlimpahnya sumber daya alam yang ada 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika sumberdaya harus dapat dikelola dengan baik agar 

dapat di nikmati seluruh masyarakat Indonesia, dan dapat menghasilkan Paraf hidupnya.  

Menurut Lupyoadi dalam Zelmiati (2017) “faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk 

menentukan kepuasan pelanggan adalah kualitas produk, kualitas layanan, harga, biaya dan emosional 

faktor”. Tjiptono (2004: 259) berpendapat “Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan tamu” dan 

mengidentifikasi lima indikator kualitas pelayanan yaitu: Bukti fisik, Empati, Kehandalan, Ketanggapan 

dan Jaminan. 

Obyek wisata merupakan produk jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan jasa dengan harapan agar 

wisatawan datang untuk berkunjung dan menikmati obyek wisata yang ditawarkan serta dapat memberi 

kepuasan terhadap wisatawan, pengelola harus dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk 

menciptakan suatu kepuasan wisatawan.Kepuasan pengunjung merupakan perasaan senang pengunjung 

terhadap tempat wisata yang sudahdikunjunginya (Qomariah, 2016).Kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam meningkatkan pendapatan 

jangka panjangnya adalah pada sejauh mana kemampuan perusahaan atau organisasi melayani atau 

memberi pelayanan secara maksimal kepada para pelanggannya secara sistematis dan terprogram yang 

tidak melanggar nilai-nilai etika dalam sebuah bisnis (Alfisyahrin, 2013). 

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di wisata Pantai Lon Malang untuk 

mengetahui tentang pelayanan, harga tiket yang ada di dalamnya dan kepuasan para wisatawan yang 

berkunjung ke Pantai Lon Malang tersebut.  

Rumusan masalah 

Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan di wisata pantai Lon Malang terhadap kepuasan pengunjung? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

Pengaruh  pelayanan di wisata Lon Malang terhadap kepuasan pengunjung. 

Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah: 1. Bersifat 

Teoritis Bagi pengelola, penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan 

jasa terutama dalam hal kualitas pelayanan jasa sehingga kepuasan pengunjung dapat terwujud. 2.Bersifat 
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Praktis 1).Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan tentang pemasaran jasa dan masalah yang 

dihadapinya, terutama tentang pengaruh pelayanan dankepuasan pengunjung. 2).Bagi peneliti lain 

penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan dipakai sebagai dasar untuk penelitian 

lebih lanjut terutama tentang hal-hal yang menciptakan kepuasan terhadap pengunjung wisata. 3).Bagi 

penulis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

penerapan ilmu yang berkaitan. 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Kualitas Pelayanan 

harapan” (tjiptono, 2005:110). Kualitas layanan dibangun atas adanya sebuah perbandingan dua faktor 

utama, yaitu persepsi pengunjung atas layanan yang nyata ketika di terima ( perceived service) dengan 

layanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan ( expecred service). Apabila sebuah 

kenyataan kurang lebih dari yang diharapkan maka layanan tersebut bermutu, akan tetapi jika layanan 

kurang dari yang diharapkan maka layanan tersebut tidak bermutu dan apabila sebuah layanan sama 

dengan yang diharapkan maka layanan tersebut memuaskan. Kualitas layanan ( service quality) dapat 

didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan 

yang mereka terima atau peroleh, Lupiyoadi(2001) dalam skripsi (leni lasmiansi, 2018:8-9) 

Dimensi kualitas layanan 

 Menurut Philip Kotler (2000) dalam buchari Alma(2007:284) terdapat lima determinan kualitas jasa 

disingkat dengan TERRA yaitu: 1).Tangible ( berwujud), yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, 

peralatan dan berbagai materi komunikasi yang baik, menarik dan terawat lancar.2).Epham yaitu 

kesediaan karyawan dan penguasaan untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada 

pelanggan.3).Responsiveness ( cepat tanggap) yaitu kemauan dari karyawan dan pegusaha untuk 

membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan dari 

pelanggan.4). Reliability (keandalan) yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang 

dijanjikan, terpercaya, konsisten dan akurat.5).Assurance (kepastian) yaitu berupa kemampuan karyawan 

untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan pada konsumen. 

Kesenjangan Kualitas Pelayanan 

Dalam rambat Lupiyoadi(2006) dalam skripsi Leni Lasmiansi(2018:10) dalam penelitiannya mengenai 

customer –perceived uality pada industri jasa, mengidentifikasi lima kesenjangan (gap) yang dapat 

menyebabkan kegagalan dalam penyampaian jasa, yaitu: 

 1.Kesenjangan persepsi manajemen Yaitu, dengan adanya perbedaan antara penilaian pelayanan menurut 

pengguna jasa dan persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa. 

 2.Kesenjangan Spesifikasi KualitasYaitu, kesenjangan antara persepsi manajemen mengenai harapan 

pengguna jasa dan spesifikasi kualitas jasa kesenjangan terjadi antara lain, karena tidak memadainya 

komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, persepsi mengenai ketidaklayakan, tidak memadai 

standarisasi tugas, dan tidak adanya penyusunan tujuan. 
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3).Kesenjangan Menyampaian jasa Kesenjangan ini disebabakan oleh faktor – faktor :(1) ambigus peran, 

yaitu sejauh mana karyawan dapat melakukan tugas sesuai dengan  harapan yaitu manajer tetapi 

memuaskan pelanngan, (2) konflik peran yaitu sejauh mana pegawai meyakini bahwa mereka tidak 

memuaskan semua pihak, (3) kesesuaian pegawai dengan tugas yang harus dikerjakan,(4) kesesuaian 

teknologi yang digunakan pegawa, i(5) sistem pengendalian dari atasan, yaitu tidak memadainya sistem 

penilaian dan sistem imbalan,(6) perceived control yaitu sejauh mana pegawai merasakan kebebasan atau 

fleksibelitas untuk menentukan cara pelayanan,(7) team work yaitu sejauh mana pegawai dan manajemen 

merumuskan tujuan bersama di dalam memuaskan pelanggan secara bersama – sama dan padu. 

4. Kesenjangan komunikasi pemasaran Kesenjangan ini terjadi karena (1) tidak memadainya komunikasi 

horizontal, (2) adanya kecanduan untuk memberikan janji yang berlebihan. Yang dihadapi perusahaan 

adalah apabila janji yang diberikan tidak dapat dipenuhi. 

5. Kesenjangan dalam pelayanan yang dirasakan Yaitu perbedaan persepsi antara jasa yang dirasakan dan 

yang diharapkan oleh pelanggan/ jika keduanya terbukti sama, maka perusahaan akan memperoleh citra 

dan dampak positif. Namun bila yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kesenjangan ini 

akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan 

Konsep Kepuasaan Pengunjung 

harapan Kolter ( 2015) jadi  kepuasaan merupakan suatu tanggapan emosional terhadap evaluasi ,  

pengalaman komsumsi suatu produk atau jasa.  Sedangkan  menurut Qomariah (2016) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan perbandingan antara kinerja suatu produk atau jasa dengan harapan dari konsumen 

bisa dikatakan sebagai kepuasan pelanggan. skripsi leni lesmianti (2018:13) mengemukakan beberapa 

penyebab utama tidak terpenuhinya harapan pelanggan, yaitu : 1).Tidak sesuai harapan dengan 

kenyataan.2).Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan.3).Perilaku personil kurang 

memuaskan.4).Suasana dan kondisi fisik lingkunagn tidak menunjang. 5).Cost terlalu tinggi, karena jarak 

terlalu jauh, banyak waktu terbuang dan harga tidak sesuai. 6).Promosi / iklan terlalu muluk – muluk, 

tidak sesuai dengan kenyataan Dengan melihat penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya 

konsep dalam pemasaran akan apa yang diharapkan konsumen dan perusahaan bisa sejalan bahkan 

konsumen merasa puas datang ke tempat kita. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis dan Rancangan Penelitian 

Menurut Sugiono (2013) di dalam Leni  Lasmiansi (2018:29) metode penelitian kuantitatif bisa diartikan 

sebagai metode penelitian yang berdasarkan kepada filsafat positivisme, yang pergunakan dalam meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan data pada umunya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan agar 

bisa menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. 

Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif ini yang menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu, Kepuasan  

Pengunjung di Desa Bira Tengah Pantai Lon Malang Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. 
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Populasi dan Sampel 

 1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2008) dalam Leni Lasmiansi (2018:40) populasi merupakan keseluruhan objek atau 

subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu dengan ditetapkan oleh peneliti agar dipelajari 

dan akhirnya ditarik kesimpulan nya. Populasi didalam penelitian ini adalah pengunjung yang datang ke 

pantai lon malang Sokobanah, Sampang. 

 2. Sampel 

metode penelitian oleh sugiyono (2012) dalam Leni Lasmiansi (2018:40-41). Metode sampel yang 

dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah quota sampling. Dimana quota sampling ini adalah 

teknik dalam menentukan sampel dari populasi jumlah (kuota) yang diinginkan bisa terpenuhi. 

Responden yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pengunjung pantai lon malang sampang  

Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono(2017) mengemukakan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti agar dipelajari sehingga didapat informasi tentang hal tersebut, kemudian di 

tarik kesimpulan. Sedangkan variabel penelitian sebagai suatu atribut, sifat dan nilai dari orang, objek  kegiatan yang 

memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti agar dipelajari sehingga bisa di dapatkan informasi berkaitan 

dengan  hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.  

Definisi Operasional 

1. Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pengunjung 

 menurut Kamsir (2017 : 47)Adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, serta atasanya, kepemimpinan. 

Instrumen Penelitian 

jawaban alternatif yang disiapkan melalui angket adalah sebagai berikut: 

Skor 1 apabila jawaban responden” Sangat tidak setuju” 

Skor 2 apabila jawaban responden” Tidak setuju” 

Skor 3 apabila jawaban responden “ Kurang setuju” 

Skor 4 apabila jawaban responden “ Setuju” 

Skor 5 apabila jawaban responden “ sangat setuju” 

Teknik Pengumpulan Data 

 1.Wawancara  

Menurut Sugiono (2017, 194) Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apbila peneliti 

ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan di teliti, dan juga 
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peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari 

respondentersebut. 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiono (2016, Hlm. 240 ) mendefenisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan pada saat 

wawancara kepada responden dan pada saat sponden menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

3. Angket 

Menurut Sugiono (2018:2019) angket atau kuessoner merupakan tehnik pengumpulan data yang di 

lakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada responden 

untuk menjawabnya.Dalam teknik ini, responden tingganl menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti. Dimana responden hanya bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan jawaban yang disediakan 

peneliti, dengan cara mencentang (√). 

Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas 

 (Sudaryono, 2017: 301). Suatu tes atau instrumen bisa dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila 

alat tersebut melakukan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai. Data dikatakan valid 

jika r hitung > dari r tabel dan mempunyai nilai positif (Ghozali,2013: 52). Uji reliabilitas merupakan 

ketetapan alat dalam mengukur apa yang diukurnya (Riyanto, Slamet dkk 2020: 75). Secara eksternal 

pengujian dapat dilakukan dengan test. Secara internal reliabilitas instrumen dapat di uji dengan 

menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. 

2. Uji Reabilitas 

Keterangan: R11= Realibilitas instrumen n = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal ∑ = jumlah 

varians butir = varians total Kriteria pengujian : Apabila > dengan taraf signifikansi 0,05 maka alat ukur 

tersebut adalah realibel dan sebaliknya jika < maka alat ukur tersebut tidak realibel Arikunto (2010).  

 3.Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui gejala – gejala yang diteliti, apakah mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Perhitungan yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan SPSS. Dengan kriteria 

interprestasi jika koefisien kolmogrof smirnof tersebut memiliki signifikan (p) lebih besar dari 0,05 maka 

data tersebut normal, akan tetapi jika koefisien kolmogrof smirnof memiliki signifikan (p) lebih kecil dari 

0,05 maka data tersebut tidak normal 

4. Analisi Regresi Linier Sederhana 

 (Sugiyono,2017:275). Regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur intensitas hubungan antara dua 

variabel atau lebih. 

5. Hipotisi 

 (Santoso 2019: 271). Selain itu uji t merupakan koefisien (parameter) hasil estimasi terhadap suatu hal 

nilai tertentu. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara parsial 

atau tidak terhadap variabel dependen. 
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PEMBAHASAN 

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No. Kategori Frekuensi Presentase 

1. 18-20 Tahun 15 2,63 

2. 21-23Tahun 15 3,33 

3. 24-27 Tahun 5 3,12 

Total Responden 35 100,0 

  Berdasarkan table di atas bisa diketahui berusia 18-20 tahun sebanyak 15 orang (2,63%) diikuti berusia 

diantara 21-23 tahun sebanyak 15 orang (3,33%) dan berusia 24-27 diketahui sebanyak 15 orang (3,12%). 

Dalam hal ini menunjukkan bahwa pada usia yang masih muda ini mereka masih cukup produktif 

sehingga di harapkan mendapat pendidikan yang lebih baik. Pendidikan di kehidupan yang akan datang 

seiring berjalannya perubahan zaman. 

2. Jenis kelamin Deskripsi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Kategori Frekuensi Presentase 

1. Perempuan 15 40,0 

2. Laki – laki 20 60,0 

Total Responden 35 100,0 

 

Berdasarkan tabel di atas memberitahukan bahwa jenis kelamin perempuan sebesar 15 orang (40,0%) 

diikuti menggunakan jenis kelamin pria sebesar 20 orang (60,0%). Pada hal ini memberitahukan bahwa di 

antara pengunjung perempuan dan laki-laki yaitu sama-sama banyak untuk berkunjung ke wisata Pantai 

Lon Malang. namun laki-laki lebih terpengaruh oleh wisata wahananya.  

Pengujian Persyaratan Pengolahan Data 

1. Hasil Uji Validitas 

Tabel   

Hasil Uji Validitas Variabel pengaruh pelayanan (X) 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwasannya 2 item pertanyaan yang terdapat pada variabel 

pengaruh pelayanan mempunyai nilai r hitung dan r tabel. Sehingga dapat dinyatakan valid dan telah 

layak buat pengukuran variabel peneliti 

Indikator r hitung r table Keterangan 

X1.1 0,001 0,3338 Valid 

X1.2 0,000 0,3338 Valid 
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Tabel 

Hasil Uji Validitas Variabel kepuasan (Y) 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

Y1.1 0, 032 0,3338 Valid 

Y1.2 0,027 0,3338 Valid 

Y1.3 0,040 0,3338 Valid 

Berdasakan table di atas menunjukkan bahwasannya 3 item pertanyaan yang terdapat pada variabel 

kepuasan pengunjung mempunyai nilai r hitung dan r tabel. Sehingga dikatakan valid dan telah layak buat 

pengukuran variabel penelitian. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Dengan kreteria pengujian ini apabila r Alpha membandingkan dengan kategori besaran reliabilitas 

dengan a = 0,05 maka alat ukur tersebut dinyatakan reliable apabila sudah sesuai dengan kategori besaran 

reabilitas. Untuk menguji reliabilitasnya yaitu dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Sebagai tabel 

berikut: 

Uji Reliabilitas Data 

Tabel 

 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Berdasarkan table di atas bahwasannya semua variabel dapat dinyatakan reliabel. Hal ini terbukti karna 

adanya nilai cronbach’s alpha>signifikan(0,6) pada mana 0,751 > 0,6, hasil  reabilitas ini dinyatakan 

reliabel. 

Uji Normalitas 

Tabel 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.806 31 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 35 100.0 
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 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

       

x_1 .322 35 .000 .712 35 .000 

x_2 .288 35 .000 .790 35 .000 

x_3 .307 35 .000 .698 35 .000 

x_4 .281 35 .000 .781 35 .000 

x_5 .281 35 .000 .781 35 .000 

x_6 .307 35 .000 .698 35 .000 

x_7 .319 35 .000 .744 35 .000 

x_8 .462 35 .000 .546 35 .000 

x_9 .287 35 .000 .760 35 .000 

x_10 .285 35 .000 .738 35 .000 

x_11 .292 35 .000 .759 35 .000 

x_12 .375 35 .000 .630 35 .000 

x_13 .306 35 .000 .765 35 .000 

x_14 .395 35 .000 .682 35 .000 

x_15 .272 35 .000 .762 35 .000 

x_16 .395 35 .000 .682 35 .000 

y_1 .307 35 .000 .753 35 .000 

y_2 .266 35 .000 .779 35 .000 

y_3 .271 35 .000 .803 35 .000 

y_4 .324 35 .000 .770 35 .000 

y_5 .215 35 .000 .809 35 .000 

y_6 .306 35 .000 .765 35 .000 
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y_7 .292 35 .000 .759 35 .000 

y_8 .307 35 .000 .698 35 .000 

y_9 .424 35 .000 .639 35 .000 

y_10 .409 35 .000 .668 35 .000 

y_11 .292 35 .000 .759 35 .000 

y_12 .375 35 .000 .630 35 .000 

y_13 .306 35 .000 .765 35 .000 

y_14 .307 35 .000 .698 35 .000 

VAR00002 .187 35 .003 .912 35 .008 

 

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan tabel kolmogrov-smirnov pada yang atas bisa diperoleh dari nilai signifikansinya 

sebanyak 0,200 berarti hal ini menerangkan  bahwa contoh regresi berdistribusi Normal di karenakan 

Nilai Signifikansinya >0,05 sebagai akibatnya Nilai residual berdistribusi Normal. 

Tabel  

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

Coefficients
a
 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

13.542 4.125  3.283 .002 

.684 .061 .890 11.200 .000 

a. Dependen Variabel : Pengunjung 

 

Hasil Uji T (Parsial)  

Coefficientsa 

 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
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B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13.542 4.125  3.283 .002 

Pelayanan .684 .061 .890 11.200 .000 

a. Dependent Variable: Pengunjung 

Variabel pelayanan Terhadap Pengunjung 

Berdasarkan dari hasil uji T  menunjukan bahwa variabel Pelayanan di Wisata Pantai Lon Malang di 

peroleh  nilai  t hitung
 lebih besar dari nilai   t tabel 

 yaitu.  t hitung
  sebesar 11,200  dan  t tabel

  sebesar  1,678, 

maka disimpulkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 0,00 < 0,05 persial terhadap 

kepuasan pengunjung. Sehingga bisa disimpulkan  H
a
  diterima dan  H

o
  ditolak. 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Pantai Lon Malang 

cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari tanggapan responden terhadap jenis responden yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini, dibedakan atas usia dan jenis kelamin. Berdasarkan hasil analisis, usia dari 

18 – 20 tahun. Hal ini merupakan dimensi yang memiliki presentase terendah yaitu sebesar 2,63%, artinya 

termasuk dalam kategori kurang. hal ini didukung dengan hasil Observasi peneliti yang mengetahui dan 

merasakan secara langsung, yang terdapat beberapa wisatawan bukan dari usia 18 – 20 tahun melainkan 

usia sekitar 21 – 23 tahun. Selain hal itu peneliti juga memperhatikan tempat wisata yang mana mulai dari 

fasilitas sampai ke setiap pemandangan yang ada di wisata pantai Lon Malang. Yang mana Tentunya 

pemandangan di pantai Lon Malang sangat cocok untuk di nikmati dan di pandang wisatawan dan akan 

mengurangi tingkat kepuasan wisatawan. Hal tersebut sejalan dengan konsep dimensi fasilitas  menurut 

Parasuraman dalam Lupiyoadi (2006 : 182), yaitu “ fasilitas merupakan bentuk dari bukti nyata yang 

memiliki kemampuan untuk menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal.seperti gedung, peralatan, 

fasilitas, dan penampilan karyawan”. Sedangkan Untuk dimensi Daya Tanggap di Pantai Lon Malang 

sudah sesuai konsep Daya tanggap menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2006:182), yaitu memberikan 

pelayanan terhadap konsumen dengan cepat dan tanggap. Dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 

73,56%, termasuk dalam kategori baik. Hal ini didukung berdasarkan observasi peneliti, karyawan Pantai 

Lon Malang mampu melayani wisatawan dengan cepat ketika pembelian tiket wahana dan tanggap ketika 

wisatawan membutuhkan bantuan seperti, karyawan nampak gesit menunjukan arah jalan. Selain itu 

karyawan dapat berupaya memecahkan masalah yang berkaitan denga ketidakberesan kinerja ataupun 

manfaat dari fasilitas yang ada. Untuk dimensi jenis kelaminpengunjung di pantai Lon Malang untuk jenis 

kelamin perempuan memperoleh nilai persentase sebesar 40,0%, termasuk dalam kategori kurang baik 

sedangkan jenis kelamin laki laki 60,0% termasuk kategori baik. Hal ini didukung berdasarkan observasi 

peneliti di lapangan, para karyawan Pantai Lon Malang ramah dan sopan terhadap wisatawan, yang mana 

Wisatawan di Pantai Lon Malang paling banyak pengunjung yang dating dengan berjenis kelamin 

perempuan. Selain itu peneliti merasa aman akan wahana –wahana karena terlihat setiap wahana ekstrim 

dilengkapi dengan keaman yang lengakap, kemudian juga merasa aman dengan barang – barang berharga 

yang dimiliki. 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi  SPSS termasuk uji t 

maka dapat di tarik kesimpulan untuk menjawab hipotesis yang di ajukan dalam penelitian. Kesimpulan 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan dari hasil uji T menunjukan bahwa variabel Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pengunjung di Wisata Pantai Lon Malang di peroleh  nilai  t  hitung lebih besar dari nilai   t  

tabel yaitu.  t  hitung  sebesar 11,200  dan  t  tabel  sebesar  1,678, maka disimpulkan bahwa 
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pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 0,00 < 0,05 persial terhadap kepuasan 

pengunjung. Sehingga bisa disimpulkan  H
a
  diterima dan  H

o
  ditolak. Artinya variabel 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung di Wisata Pantai Lon Malang 

Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. 
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