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ABSTRAK 

Kota Solo sebagai Kota Budaya dengan slogan ”Solo the Spirit of Java” 

hal ini akan sangat berpengaruh terhadap berkembangnya bisnis jasa perhotelan, 

karena akan banyak wisatawan-wiasatawan baik lokal maupun mancanegara yang 

akan menjadikan Solo sebagai salah satu kota tujuan wisata bagi mereka. Grand 

Orchid sebagai salah satu hotel di kota Solo menjadi salah satu pilihan bagi 

wisatawan untuk menginap ketika mereka berkunjung ke Solo. 

Penelitian ini dilakukan di Hotel Grand Orchid dengan maksud untuk 

mengetahui strategi hotel dalam mempromosikan produk dalam membangun citra 

merek di masyarakat. 

Dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan menjelaskan 

dan menggambarkan suatu fenomena yang dialami subjek, dan dalam 

memperoleh data penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi 

kemudian hasil wawancara tersebut diolah menjadi hasil penelitian. 



Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hotel Grand Orchidtelah melakukan 

komunikasi pemasaran agar tercipta brand awareness dan brand image yang 

positif dimata masyarakat sebagai calon konsumen maupun pelanggan dari Hotel 

Grand Orchid hingga pada akhirnya dapat tercipta pula brand equity (ekuitas 

merek). 

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Brand image, Ekuitas Merek. 

 

ABSTRACT 

MOCHAMMAD FAUZI, L.100070076, INTEGRATED OF MARKETING 

COMMUNICATIONS AND BRAND EQUITY (Qualitative Descriptive 

Study in Improving Brand Equity in the Grand Orchid Hotel), Thesis of 

Communication Studies Program, Communication and Information Faculty, 

Muhammadiyah University of Surakarta, 2012. 

Solo as city of culture with slogan “Solo the Spirit of Java”, this will be 

affect to the development of hotel business, because many local tourist or foreign 

tourist interest and will be make Solo become main destination to them.  Grand 

Orchid as one of the hotels in Solo became one choice for travelers to stay when 

they visit to Solo. The research was conducted at the Grand Orchid Hotel with the 

intent to find the strategy of hotel in promoting products and building brand 

image in public. 

In this study uses descriptive qualitative research methods, the descriptive 

qualitative research is the research to explain and describe a phenomenon 



experienced by the subject and in obtaining research data using interviews and 

documentation and then the result of interview processed into research paper. 

The conclusion of this study is the Grand Orchid Hotel has done 

marketing communications in order to create brand awareness and positive brand 

image to the public as a prospective customer or customers of the Grand Orchid 

Hotel and eventually can also create brand equity. 

Keyword: Communication Strategy, Brand Image, Brand Equity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Salah satu aset untuk mencapai keadaan tersebut adalah brand (merek). Kotler 

dan Armstrong (1997:283) mengatakan bahwa merek merupakan nama, istilah, 

tanda, simbol disain, ataupun kombinasinya yang berguna untuk mengidentifikasi 

suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dan untuk 

membedakan dari produk pesaing. Pada umumnya merek berfungsi untuk 

memberikan citra khusus bagi pemakainya. 

Brand equity(ekuitas merek) adalah seperangkat aset liabilitas merek yang 

terkait dengan suatu merek, nama,  simbol yang mampu menambah atau 

mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada 

perusahaan maupun pada pelanggan (Sitinjak, 2001:4). 

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa usaha untuk 

membangun ekuitas merek adalah hal yang penting.Suatu hotel yang mempunyai 

kualitas, fasilitas dan merepresentasikan nilai yang baik secara 

potensialmempunyai ekuitas merek yang tinggi.Namun, dibutuhkan usaha 

komunikasipemasaran yang efektif dan konsisten untuk membangun dan 

mempertahankanekuitas merek. Adapun kegiatan komunikasi pemasaran yang 

dilakukan HotelGrand Orhiddalam membangun ekuitas merek diantaranyaadalah 

melalui iklan yang efektif, promosi penjualan yang menarik, sponsorshipyang 

kreatif dan bentuk-bentuk lain. 

Konsumen akan merasa puas apabila konsumen merasa mendapatkan value 

dari perusahaan. Konsumen yang puas akan berbagi rasa dan pengalaman dengan 

konsumen lainnya, ini akan menjadi referensi bagi perusahaan yang bersangkutan. 



Oleh karena itu, baik pelanggan maupun perusahaan akan sama-sama diuntungkan 

apabila kepuasan terjadi. Dengan melihat hubungan ini, jelas bahwa kepuasan 

pelanggan haruslah menjadi salah satu tujuan dari setiap perusahaan. 

 

Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya adalah : 

- Bagaimana aktivitas Komunikasi Pemasaran Terpadu yang dilakukan di Hotel 

Grand Orchid dalam meningkatkan ekuitas merek? 

Metode Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif.Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang 

sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.Pemahaman 

tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan 

analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian 

ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan 

tersebut (Ruslan, 2006: 215). 

Pada penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, peneliti 

telahmenentukan kasus yang diteliti, terarah pada satu karakteristik, dilakukan 

pada satu sasaran atau lokasi atau subyek. 

Penulis menggunakan metode deskriptif karena untuk meneliti penelitian 

di Hotel Grand Orchid penulis membutuhkan berbagai informasi yang nyata 

sehingga penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk 



mendapatkan data kemudian menganalisis hingga mendapatkan kesimpulan dari 

sebuah penelitian. 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling.Teknik sampling 

purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel dengan kecenderungan 

peneliti untuk memilih informannya berdasarkan posisi dengan akses tertentu 

yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahannya secara 

mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (Ruslan, 

2006: 64) 

Penelitian ini akan memilih informan yang mengetahui segala bentuk 

aktifitas komunikasi pemasaran yang dilakukan di Hotel Grand Orchid. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini memilih informan yang dianggap 

menegetahui informasi dan permasalahannya secara mendalam dan dapat 

dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.Data penelitian ini diperoleh 

dari informan internal di Hotel Grand Orchid, yaitu Front Office Manager dan 

Sales Marketing Hotel Grand Orchid. Sedangkan dari informan eksternal di Hotel 

Grand Orchid yaitu konsumen yang menginap di hotel tersebut sebanyak lima 

belas responden. 

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka peneliti tidak 

menentukan berapa besarnya sampel atau informan, karena jumlahinforman 

tergantung dari kualitas data dan kelengkapan data yangdiperlukan. 

Untuk melengkapi keterbatasan pengetahuan peneliti makadimungkinkan 

menggunakanpurposive sampling, terutama terhadap informanyang berada diluar 

jangkauan pemahaman peneliti. 



 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Aktivitas Hotel Grand Orcid Menciptakan Brand Awareness Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Brand awareness merupakan kesanggupan konsumen mengingat merek 

Hotel Grand Orchid sebagai kategori produk tertentu melalui media promosi yang 

membedakan dengan pesaing. 

1. Pengenalan produk 

Produk adalah pelayanan seperti apa yang ditawarkan.Produk merupakan 

pemilihan barang atau jasa yang ditawarkan secara nyata kepada calon konsumen. 

Dalam hal ini dibutuhkan beberapa strategi yang tepat agar produk dari hotel 

Grand Orchid dapat diterima dengan baik oleh konsumen seperti pengembangan 

produk terhadap tingkat kualitas yang mendukung posisi produk di Grand Orchid 

memiliki kualitas yang sangat baik. 

2. Media Iklan 

Media iklan dimanfaatkan oleh Grand Orchid untuk menawarkan produk 

produk yang dimiliki oleh Grand Orchid itu sendiri. Media yang biasa dipakai 

oleh Grand Orchid untuk beriklan diantaranya adalah media cetak di surat kabar, 

media elektronik seperti mengirimkan penawaran-penawaran produk yang 

dimiliki dalam bentuk brosur atau flyer kepada calon konsumen melalui fax, 

internet maupun email. 

3. Media Elektronik 



Media Elektronik yaitu TA TV promosi gabungan dari semua Group PT. 

Sritex. Hotel Grand Orchid selaku anak perusahaan dari Group PT. Sritex 

mempromosikan produknya di stasiun televisi lokal di kota Solo dengan gabungan 

promosi yang dilakukan Group PT. Sritex itu sendiri. 

4. Media Outdoor dan Indoor 

Hotel Grand Orchid menggunakan media out door seperti pemasangan 

baliho, spanduk, dan lain sebagainya di tempat strategis. Untuk media Outdoor 

mempunyai tiga titik billboard yang berada di sekitar kota Solo yang semuanya 

dikelola sendiri oleh Hotel Grand Orchid untuk mempromosikan produknya. 

Untuk pemilihan media itu sendiri didasarkan kepada program apa yang ingin 

ditawarkan, karena setiap program punya media tersendiri yang dirasa cukup 

efektif untuk memasarkannya. Di bandara Adi Sumarmo terdapat satu baliho 

berukuran besar, di stasiun Balapan ada satu billboard dan satu baliho besar di 

depan Hotel Grand Orchid. 

5. Kegiatan promosi 

Promosi yang dilakukan Grand Orchid menyangkut pemasangan iklan, 

penjualan personal, publisitas, serta sales promotion. Promosi seperti ini sangat 

berpengaruh terhadap poses peningkatan penjualan produk yang ditawarkan. 

 

B. Aktivitas Hotel Grand Orcid Menciptakan Brand association 

Terhadap Keputusan pembelian 

1. Harga produk 



Menyangkut penetapan harga, hotel Grand Orchid menetapkan tarif harga 

sesuai dengan kualitas kamar dan dapat dijangkau oleh konsumen sehingga 

konsumen tidak beralih ke pesaing yang lainnya. Hotel ini memiliki total enam 

puluh kamar dengan klasifikasi kategori hotel berbintang dua (**). Empat puluh 

sembilan kamar Superior dengan harga Superior Room Rp. 550.000, tujuh kamar 

Deluxe dengan harga kamar Deluxe Room Rp. 600.000, tiga kamar Suite dengan 

harga Suite Room Rp. 1.000.000, dan satu kamar President Suite dengan harga 

President Suite Room Rp. 2.000.000. Harga kamar belum termasuk 11% pajak 

pemerintah serta 10% pajak pelayanan.Harga Kamar khusus tidak berlaku pada 

waktu – waktu tertentu. Harga kamar dapat berubah sewaktu waktu  tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu. 

2. Lokasi Hotel Grand Orchid 

Hotel Grand Orchid terletak di pusat kota yaitu berdekatan dengan pusat 

perbelanjaan, perkantoran, dan bank. Akses yang mudah untuk menuju kesegala 

penjuru kota lima menit menuju Stasiun Balapan Solo, lima belas menit menuju 

ke Bandara Adi Sumarmo Solo. 

 

C. Aktivitas Hotel Grand Orcid MenciptakanPerceived quality Terhadap 

Keputusan pembelian 

1. Personal selling 

Penjualan tatap muka adalah salah satu alat promosi yang paling ampuh 

dalam mempromosikan sebuah produk kepada calon konsumen atau konsumen 

dengan berkomunikasi secara langsung.Dalam hal ini marketing dituntut untuk 



memberikan kemampuan dalam menarik konsumen.Dengan demikian personel 

selling dapat memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan. 

2. Pemasaran luar 

Dilakukan mengirimkan melalui surat, Fax, E mail tentang produk-produk 

hotel kepada calon konsumen dengan tujuan agar mereka merespon dengan baik 

produk yg  kita tawarkan. 

3. Kegiatan spontan  

Yaitu salah satu bentuk personel sellingyang dilakukan melalui sebuah 

event atau pameran. Dalam setiap event atau pameran, bagian marketing yang 

bertugas menjaga stand pameran akan menjelaskan tentang produk kepada calon 

konsumen yang menanyakan produk dari hotel Grand Orchid. Tim marketing 

menawarkan produk kepada setiap calon konsumen yang melewati stand 

pameran. 

4. Direct marketing 

Seperti telah dituliskan bila periklanan berupaya memberitahu dan 

mempengaruhi pelanggan, personal selling berupaya mendekati pembeli, promosi 

penjualan berupaya mendorong pembelian, dan publikasi membangun dan 

memelihara citra perusahaan, maka dalam direct marketing ini memadatkan 

semua bauran promosi tersebut dalam penjualan langsung tanpa perantara dan 

merupakan komunikasi yang bersifat interpersonal dan interaktif untuk 

menimbulkan respon yang terukur. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh 

marketing Hotel Grand Orchid adalah seperti dengan sales call yang disampaikan 



oleh marketing. kegiatanDirect marketing Grand Orchid memanfaatkan media-

media internal yang ada. 

5. Promosi penjualan 

Promosi penjualan merupakan satu jenis komunikasi yang sering dipakai 

oleh perusahaan. Demikian juga yang terjadi di Hotel Grand Orchid, promosi 

penjualan merupakan upaya untuk membujuk konsumen dengan alat serta metode 

yang diawasi oleh perusahaan itu sendiri. Promosi penjualan ini digunakan 

pemasar untuk peningkatan permintaan dan biasanya dilakukan dalam jangka 

waktu pendek. Salah satu caranya adalah dengan program promo yaitu program 

tawaran menarik kepada calon konsumen ataupun konsumen dengan tujuan 

menarik minat konsumen untuk segera membeli dalam waktu yang relatif cepat. 

Dengan begitu diharapkan konsumen tidak akan berpikir lebih jauh lagi tentang 

pilihan produk lain. Grand Orchid juga mengikuti kegiatan-kegiatan promosi 

pariwisata yang digelar di kota Solo dan sekitarnya (Borobudur Travel Mart). 

Biasanya diberikan dalam bentuk diskon, paket-paket bermalam dan diberikan 

beberapa bonus guna merangsang pembelian. 

6. Sponsorship 

Sponshorship saat ini marak dilakukan karena dengan media ini dapat 

membangkitkan nama sebuah produk. Melakukan media sponshorship yang tepat 

dapat membangkitkan kesadaran akan merek, hubungan dengan konsumen, dan 

para karyawan itu sendiri. Di sini Hotel Grand Orchid juga melakukan kegiatan 

sponsorship sebagai salah satu usaha guna meningkatkan jumlah penjualan seperti 

pemasangan logo Grand Orchid pada backdrop maupun di setiap media promosi 



dan penyebutan sebagai sponsor oleh pembawa acara di pembukaan acara atau 

event.Dengan media ini diharapkan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. 

7. Kerja sama 

Selain itu Hotel Grand Orchid juga menjalin kerja sama dengan beberapa 

instansi seperti travel agency yang berada di luar kota dan perusahaan, 

dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjang peningkatan jumlah konsumen 

untuk Hotel Grand Orchid. Dimana pengembangan sektor pariwisata dan 

perekonomian merupakan salah satu unggulan pembangunan di kota Solo yang 

diharapkan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan hunian di Hotel Grand 

Orchid. 

8. Public relationsatau Publisitas 

Public relation merupakan aktifitas perusahaan yang berhubungan dengan 

masyarakat. Dalam hal ini perusahaan ingin membangun citra yang baik sehingga 

dengan citra yang baik, nama perusahaan akan melekat di hati masyarakat. 

Hotel Grand Orchid selama ini melakukan dan memelihara hubungan baik 

dengan masyarakat sekitar baik di lingkungan setempat maupun di luar 

lingkungan.Adapun tindakan yang diberikan kepada masyarakat setempat seperti 

memberikan bantuan berupa sumbangan di masjid setempat pada hari Raya Idul 

Fitri ataupun Idul Adha.Selain itu bina lingkungan yang mengambil tenaga kerja 

dari lingkungan sekitar untuk dipekerjakan di Hotel Grand Orchid, dan 

memeriahkan kegiatan hari kemerdekaan Indonesia baik berupa memberikan 

berbagai macam bentuk hadiah untuk diberikan kepada masyarakat 

setempat.Kemudian Hotel Grand Orchid juga memberikan bantuan kepada 



masyarakat yang berada di luar lingkungan seperti di bencana gempa bumi di 

Jogjakarta maupun gunung meletus di Boyolali. 

Selain itu Hotel Grand Orchid juga memelihara hubungan yang baik 

dengan para konsumen agar produk yang ditawarkan dapat diterima dengan baik 

oleh para konsumen.Salah satu kegiatannya melalui media iklan, karena 

disamping mempromosikan hasil produk perusahaan yang tentunya memberikan 

keuntungan di pihak perusahaan maupun pihak konsumen. 

Hotel Grand Orchid melakukan bentuk hubungan yang baik dengan para 

karyawannya untuk menciptakan bentuk hubungan komunikasi dua arah yang 

baik. Dengan demikian para karyawan merasa nyaman dalam pekerjaannya 

sehingga akan menimbulkan semangat kerja yang baik dalam melayani setiap 

konsumen yang menginap di hotel Grand Orchid. 

 

D. Aktivitas Hotel Grand Orchid Menciptakan Brand loyalty Terhadap 

Keputusan pembelian 

Brand loyalty yaitu keterikatan konsumen terhadap sebuah Hotel Grand 

Orchid yang mencakup rasa kesetiaan dan kepuasan konsumen terhadap Hotel 

Grand Orchid dibandingkan dengan hotel lainnya. Pengaruh positif menunjukkan 

bahwa semakin baik brand loyalty akan semakin meningkatkan persepsi positif 

konsumen sehingga Hotel Grand Orchid menjadi merek prioritas, dan konsumen 

akan berminat menginap kembali serta enggan untuk beralih ke hotel yang lain. 

Konsumen yang merasa puas merupakan konsumen yang berpengaruh 

terhadap jumlah peningkatan penjualan produk.Oleh karena itu konsumen 



merupakan raja yang harus diberikan pelayanan yang baik agar konsumen merasa 

nyaman, puas, loyal, dan memiliki citra yang baik terhadap hotel Grand Orchid. 

Implementasi service marketingmix strategy tersebut tidak cukup tanpa 

diikuti oleh pergeseran paradigma pemasaran dari transactional menuju 

relationship dimana pada akhirnya akan membawa implikasi yang sangat besar 

pula bagi perubahan objective atau tujuan dari perusahaan perhotelan. Melalui 

pengembangan paradigma relationship, konsumen dipahami sebagai sentral dan 

bukan sebagai obyek, dengan demikian diharapkan akan tercipta suatu transaksi 

yang diikat dalam hubungan kemitraan atau relasi (Tjiptono, 1997:134). 

Dengan kegiatan-kegiatan komunikasi pemasaran yang telah dilakukan 

oleh Grand Orchid seperti sebagaimana disebutkan di atas perusahaan berharap 

akan dapat atau tercipta brand awareness dan brand image yang positif dimata 

masyarakat sebagai calon konsumen maupun pelanggan dariGrand Orchid hingga 

pada akhirnya dapat tercipta pula brand equity (ekuitas merek). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Merek merupakan asset tak terwujud yang dimiliki oleh 

perusahaan.Namun begitu merek memiliki peranan penting dalam pemasaran, 

karena merek memiliki keunikan tersendiri yang tidak mudah dijiplak oleh 

pesaing.Karenanya setiap perusahaan harus mampu menciptakan keunikan merek 

(ekuitas merek) tersendiri jika mereka ingin diterima di masyarakat. 



Untuk mampu membangun ekuitas merek dibenak masyarakat pihak 

perusahaan harus mampu mengkomunikasikan produk-produk yang mereka 

miliki, karena akan menjadi percuma meskipun perusahaan tersebut memiliki 

produk yang sangat spektakuler jika saja mereka tidak mampu 

mengkomunikasikannya dengan baik kepada masyarakat. Di sinilah komunikasi 

pemasaran berperan aktif dalam upaya membangun ekuitas merek. 

Dari penelitian yang Aktivitas Komunikasi Pemasaran Hotel Grand 

Orchid  dalam membangun ekuitas merek dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hotel Grand Orchidtelah melakukan komponen komponen dalam 

komunikasi pemasaran dalam upaya untuk membangun ekuitas merek di 

benak masyarakat luas. Kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan 

oleh Hotel Grand Orchidtersebut diantaranya adalah periklnanan, 

promosi penjualan, penjualan langsung (directmarketing), penjualan 

tatap muka (personal selling), dan sponsorship. Seluruh kegiatan 

komunikasi pemasaran ini sudah cukup memenuhi kebutuhan konsumen 

akan informasi mengenai produk dan fasilitas yang dimiliki oleh Hotel 

Grand Orchidsehingga dalam hal ini mampu tercipta ekuitas merek Hotel 

Grand Orchid 

2. Pihak Hotel Grand Orchidtelah melakukan strategi iklan yang cukup 

baik dengan lebih mengutamakan beriklan melalui media cetak, 

meskipun juga tidak mengabaikan media elektronik untuk beriklan. 

Selain itu pihak Hotel Grand Orchidjuga melakukan kegiatan promosi 



penjualan dengan berbagai cara yaitu, pemberian diskon, dan masih 

banyak lagi. 

3. Masyarakat sebagai calon konsumen maupun pelanggan Hotel Grand 

Orchidtelah menempatkan Hotel Grand Orchiddalam puncak pemikiran 

mereka sebagai hotel dengan kelas standar bintang tiga yang memiliki 

kualitas yang setingkat lebih baik dibanding hotel lain dikelasnya namun 

dengan harga yang cukup terjangkau. 

 

 

B. SARAN 

Pasar global ditandai dengan adanya persaingan yang ketat, mereka 

yang tidak dapat membaca situasi akan dengan mudahnya kalah dalam 

persainga. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat setiap pemain 

industri perhotelan harus semakin berorientasi pada keunggulan yang 

kompetitif dengan memanfaatkan teknologi yang semakin produktif dan 

efisien serta mampu menjamin secara konsisten keunggulan mutu produknya, 

maka : 

1. HotelGrand Orchidmampu mempertahankan kekuatan dan peluang yang 

ada, misalnya dengan mencoba untuk beriklan melalui media televisi 

nasional sebagai media untuk mengembangkan kegiatan komunikasi 

pemasaran yang telah dilakukan oleh Hotel Grand Orchidselama ini. 



2. Divisi Marketing yang ada diharapkan untuk lebih mampu 

mengoptimalkan lagi fungsi pemasaran yang ada. 

3. Lebih memperbanyak lagi mengikuti event-event yang diselenggarakan 

oleh biro agent travell sebagai salah satu upaya pengenalan produk yang 

dimiliki oleh Hotel Grand Orchid. 

4. Tetap menjaga kualitas pelayanan yang selama ini sudah dilakukan. 

Mengingat perusahaan jasa sangat sensitif dengan layanan terhadap 

pelanggan. 
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