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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi ini menjanjikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru bagi 

perusahaan yang beroperasi di Indonesia, di satu sisi era globalisasi memperluas 

pasar produk dari perusahaan di Indonesia dan di sisi lain keadaan tersebut 

memunculkan persaingan yang semakin ketat baik antar perusahaan domestik 

maupun dengan perusahaan asing. Fenomena persaingan yang ada dalam era 

globalisasi akan semakin mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke 

mekanisme pasar yang memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan 

merebut pangsa pasar. 

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks secara tidak langsung 

telah menciptakan persaingan di antara perusahaan. Setiap perusahaan dituntut 

untuk selalu mengikuti perkembangan zaman terlebih di dalam melakukan 

pemasaran. Perusahaan yang tidak cerdas untuk membaca situasi yang ada 

tersebut akan kalah dalam persaingan. Keberhasilan sebuah perusahaan untuk 

dapat memasarkan produk barang dan jasa yang dihasilkan bergantung pada 

bagaimana perusahaan tersebut mampu menyampaikan pesan-pesan yang efektif 

kepada konsumennya. 

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 



2 
 

 

 

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. 

Pada tingkat persaingan yang rendah, merek hanya sekedar membedakan 

antara satu produk dengan produk yang lain, sedangkan pada tingkat persaingan 

yang semakin kuat, merek memberikan konstribusi menciptakan dan menjaga 

daya saing sebuah produk. Tujuan dari perusahaan adalah mempertahankan dan 

mengembangkan usahanya serta berupaya mendapatkan keuntungan yang tinggi 

demi mendukung tujuan jangka panjang perusahaan.  

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, 2010:4).  

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 potensial 

mempunyai ekuitas merek yang tinggi. Namun, dibutuhkan usaha komunikasi 

pemasaran yang efektif dan konsisten untuk membangun dan mempertahankan 

ekuitas merek. Adapun kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan Hotel 

Grand Orhid dalam membangun ekuitas merek diantaranya adalah melalui iklan 

yang efektif, promosi penjualan yang menarik, sponsorship yang kreatif dan 

bentuk-bentuk lain. 
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Perusahaan yang tidak benar-benar dapat mempertahankan posisinya di 

masyarakat, cepat atau lambat akan kalah bersaing. Oleh karena itu, sejalan 

dengan semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian dan pariwisata di kota 

Solo, maka perhotelan membutuhkan sebuah pelayanan yang tepat untuk dapat 

mencapai tujuan yang ingin dicapai terutama terhadap kepuasan konsumen yang 

diterima, disamping itu Grand Orchid selalu berupaya untuk melakukan 

positioning yang tepat didalam masyarakat. Tujuannya adalah agar perusahaan ini 

mampu menciptakan brand awarness dan mempertahankan brand position di 

benak konsumen, walaupun sebagai hotel yang berada dekat dengan hotel lain 

yang lebih besar diharapkan dapat memberikan kualitas kenyamanan yang baik 

bagi para konsumen. 

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. 

Pada dasarnya tujuan perusahaan adalah memberikan kepuasan kepada 

konsumen untuk mendapatkan sejumlah laba. Dengan demikian setiap perusahaan 

pastinya akan menggunakan sebuah rencana yang diutamakan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama 

tetapi strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. 
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Seiring dicanangkannya 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. Hal ini dikarenakan Grand Orchid menawarkan konsep yang cukup unik 

jika dibandingkan dengan hotel-hotel sekelas lainnya. Selain itu Grand Orchid 

juga menawarkan fasilitas yang cukup lengkap dengan harga yang sangat 

terjangkau, sehingga baik tamu maupun pengunjung merasa sangat nyaman untuk 

menginap di Hotel Grand Orchid. 

Sampai saat ini untuk dikalangan segmen hotel berbintang tiga kebawah posisi 

Grand Orchid masih sangat baik, yang mana dibuktikannya dengan tingkat 

hunian yang sedang berjalan selama tahun 2011 ini sebesar 85%. Kedepannya 

tingkat persaingan akan semakin ketat dengan adanya beberapa penambahan hotel 

berbintang di kota Solo sehingga Grand Orchid harus selalu siap dengan 

persaingan yang  akan terjadi. Peningkatan mutu layanan kepada tamu maupun 

konsumen yang tinggal merupakan kunci utama dalam menghadapi persaingan 

yang akan terjadi. 

Dapat dikatakan bahwa Grand Orchid sudah memiliki ekuitas merek yang 

cukup baik dimata masyarakat dengan banyaknya konsumen yang memilih untuk 

menginap dan menikmati fasilitas-fasilitas di Grand Orchid dibanding di banding 

hotel lainnya di Solo. Oleh sebab itu, selain upaya positioning Grand Orhid juga 
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perlu melakukan pemantapan dalam upaya memberikan layanan yang memuaskan 

untuk konsumen dengan meningkatkan ekuitas merek. Usaha yang tepat adalah 

melalui program pemasaran dan komunikasi pemasaran karena agar tercipta 

asosiasi yang mendukung, kuat, dan unik di benak konsumen antara merek 

dengan bentuknya. Salah satu by-product utama dalam usaha meningkatkan 

ekuitas sebuah merek adalah meningkatnya loyalitas konsumen terhadap merek.  

Penelitian terdahulu tentang “Aktivitas Komunikasi Pemasaran terpadu dalam 

Upaya Membangun Ekuitas Merek Hotel Lor In Bussines Resort & Spa“ 

menyimpulkan bahwa kegiatan komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan 

oleh Public Relations Lor In memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

membangun ekuitas merek yang diinginkan oleh perusahaan, karenanya Lor In 

berkomitmen untuk melakukan kegiatan komunikasi pemasaran yang lebih 

agresif. Masyarakat sebagai calon konsumen maupun konsumen tetap atau 

pelanggan telah menempatkan Lor In dalam puncak pemikiran mereka sebagai 

produk dengan kualitas yang baik namun dengan harga yang terjangkau 

(Siskawati, 2010:11). 

Dari penelitian sebelumnya ini dapat diketahui bahwa merek merupakan aset 

berharga yang tak ternilai harganya. Upaya membangun ekuitas merek merupakan 

hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Salah satu upaya membangun 

ekuitas merek tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan komunikasi pemasaran 

demi terciptanya asosiasi yang mendukung, kuat, dan unik di benak masyarakat. 

Sebuah merek bisa memiliki posisi sangat kuat dan menjadi modal atau ekuitas, 

apabila merek tersebut menempati empat faktor utama, yaitu brand awareness, 
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strong brand association, perceived quality, dan brand loyality. Usaha perusahaan 

untuk menciptakan ekuitas merek dilakukan melalui pilihan yang positif atas 

identitas merek (yaitu pemilihan nama atau logo yang baik). 

Dengan demikian peneliti dapat mengetahui sejauh mana langkah-langkah 

strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan guna memasarkan produk melalui 

ekuitas merek dan mampu melakukan penelitian dengan baik dan benar sehingga 

dalam proses penelitiannya penulis mampu mengetahui dan memahami tentang 

segala komunikasi pemasaran Hotel Grand Orchid melalui ekuitas merek nya. 

Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai komunikasi 

pemasaran terpadu hotel Grand Orchid terhadap ekuitas merek mengingat tingkat 

fasilitas hotel yang terbatas seperti bangunan hotel yang jauh lebih besar apabila 

dibanding hotel disekitar wilayah tersebut. Selain itu bangunan hotel yang tidak 

memiliki kolam renang atau taman untuk bersantai dan lahan parkir yang terbatas.  

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian lebih jauh dengan mengambil judul: “AKTIVITAS 

KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU DAN EKUITAS MEREK (Studi 

Deskriptif Kualitatif dalam Meningkatkan Ekuitas Merek di Hotel Grand 

Orchid)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya adalah : 
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- Bagaimana aktivitas Komunikasi Pemasaran Terpadu yang dilakukan di Hotel 

Grand Orchid dalam meningkatkan ekuitas merek? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan masalah yang akan diteliti 

yaitu: 

- Untuk mengatahui aktivitas Komunikasi Pemasaran Terpadu yang dilakukan di 

Hotel Grand Orchid dalam meningkatkan ekuitas merek . 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memeperoleh manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis, dapat mendefinisikan aktivitas Komunikasi Pemasaran 

Terpadu yang dilakukan di Hotel Grand Orchid dalam meningkatkan 

ekuitas merek. 

2. Bagi Perusahaan Hotel Grand Orchid, penelitian ini dapat menjadi sebuah 

evaluasi penerapan aktivitas Komunikasi Pemasaran Terpadu di Hotel 

Grand Orchid dalam meningkatkan ekuitas merek. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian yang akan datang serta memberikan wacana baru 

khususnya mengenai komunikasi pemasaran terpadu  dalam meningkatkan 

ekuitas merek. 

 


