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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara tradisional, perusahaan perhotelan dan bisnis kecil yang 

didedikasikan untuk perhotelan telah terpisah dari lingkungan pemasaran. 

Namun, faktor-faktor seperti krisis, hiper-segmentasi, dan digitalisasi dalam 

semua jenis promosi, menyebabkan munculnya banyak kasus model bisnis 

yang sukses yang dikembangkan oleh mereka. Secara keseluruhan, pemasaran 

diperlakukan sebagai strategi dan penciptaan nilai merek berperan. Industri 

perhotelan adalah salah satu sub-sektor utama pariwisata dan Cunha (2003) 

percaya bahwa industri perhotelan adalah salah satu motif utama untuk 

pengembangan dan pertumbuhan pariwisata, yang telah menyebabkan 

peningkatan jumlah perusahaan perhotelan, masing-masing. ukuran dan 

kompleksitas organisasi (Quintas, 1998). Hotel nasional juga menemani 

tumbuhnya keramahan internasional sehingga menjadi aktivitas dengan bobot 

tertinggi di antara semua kegiatan yang dicakup oleh pariwisata nasional. 

Hotel merupakan suatu industri atau usaha jasa yang dikelola secara 

komersial. Artinya dalam menyediakan jasa yang biasa juga disebut sebagai 

“product” kepada calon konsumen dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya untuk menciptakan persaingan dengan 

memiliki service of excellent.  
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Selain itu, perkembangan industri Meeting, Incentive, Confference 

and Exhibition (MICE) juga telah memberikan warna yang beragam terhadap 

jenis kegiatan industri jasa yang identik dengan pemberian pelayan/services. 

MICE merupakan bisnis yang memberikan kontribusi tinggi secara ekonomi 

terlebih bagi negara berkembang. Dengan dunia persaingan yang semakin 

ketat dan tak bisa di hindari, maka perusahaan harus merumuskan strategi 

perusahaan yang tepat dalam menghadapi persaingan tersebut. 

Berkembangnya industri MICE ini sebagai industri baru dapat menguntungkan 

bagi banyak pihak, karena industri MICE ini merupakan industri yang 

kompleks dan melibatkan banyak segment terutama di sektor pariwisata. 

Alasan inilah yang menjadikan tingkat pertumbuhan para pengusaha 

penyelenggara MICE bermunculan, sehingga tidak dipungkiri industri MICE 

sebagai industri masa kini yang banyak diminati oleh para pelaku bisnis. 

Kotler (2003) Dalam hal ini, para pelaku bisnis / usaha untuk 

berkomunikasi dengan luar unit hotel harus melakukan berbagai tindakan 

eksternal, terstruktur dan dikembangkan berdasarkan promosi dan strategi 

promosi pemasaran yang efektif, yang memungkinkan untuk mendapatkan 

pesan dari pasar dan memperoleh berbagai informasi tentang pasar, pelanggan 

dan persaingan (Peppers & Rogers, 1999). Strategi ini bisa menjadi sangat 

penting jika memberikan kepada hotel kesempatan untuk memperoleh 

keunggulan kompetitif, termasuk kemampuan untuk mengembangkan dan 

menyesuaikan produk / layanan, memberikan kepuasan pelanggan, sehingga 

meningkatkan kemungkinan kesetiaan ini (Gordon, 1998)..  
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Pada dasarnya pemasaran memungkinkan hotel untuk menerapkan 

teknik komunikasi yang dapat merespon kepada pelanggan dan pasar dengan 

informasi tentang semua produk dan layanan yang tersedia, sementara 

berbagai tindakan komunikasi eksternal dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan keterlibatan dengan klien dan memastikan kondisi. diperlukan 

untuk kepuasan dan kesetiaan (Rublescki, 2009). Untuk memperkuat ide, 

selain tindakan komunikasi eksternal, minat dalam pentingnya tindakan 

komunikasi internal yang berkaitan dengan motivasi dan keterlibatan 

karyawan dengan hotel, meningkatkan produktivitas dan motivasi mereka 

untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan..  

Persaingan yang kompetitif itu menantang sekaligus menarik bagi 

pasar di sektor jasa ekonomi. Pendekatan pemasaran suatu produk dan layanan 

dengan cara yang membuat pelanggan tertarik pada produk dan memilihnya 

dari yang lain dalam pemasaran global sangat kompleks dan menantang. 

Dengan demikian, perusahaan global mengembangkan strategi pemasaran 

yang komprehensif namun dinamis yang memastikan produk dan layanan 

mereka sangat dihargai oleh pelanggan yang menghasilkan daya saing mereka 

(Enz, 2009). Karena itu, pemasaran melampaui proses normal, seperti iklan 

dan paket promosi lainnya..   

Strategi pemasaran adalah reaksi yang terjadi antara kekuatan 

lingkungan eksternal dan kekuatan internal yang membuat organisasi 

menentukan posisinya di pasar sasaran, (Hult, & Olson, 2011). Strategi 

pemasaran dalam bisnis bertindak sebagai kunci untuk pertumbuhan bisnis 
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dan kepuasan pelanggan dalam hal pencapaian yang dibuat oleh organisasi. 

Kekuatan lingkungan yang memengaruhi bisnis dalam mencapai 

kebutuhannya perlu dideteksi terlebih dahulu dan ditangani dengan baik agar 

bisnis dapat memenuhi visi dan misinya. Strategi organisasi memungkinkan 

evaluasi tujuan jangka panjang dan pendek sehingga memungkinkan untuk 

mencapai tujuan dalam periode tertentu. Bisnis atau perusahaan harus 

memiliki strategi unik untuk daya saing, pertumbuhan, dan profitabilitas bisnis 

yang efektif.   

Sedangkan, promosi pada hakekatnya adalah sebagai bentuk 

komunikasi pemasaran, komunikasi pemasaran adalah kegiatan pemasaran 

yang berupaya menyebarluaskan informasi, mempengaruhi / membujuk dan / 

atau mengingatkan target pasar bagi perusahaan dan produk-produknya agar 

mau menerima, membeli, dan loyal kepada produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 2012). Promosi adalah kegiatan 

terpenting yang berperan aktif dalam memperkenalkan, menginformasikan, 

dan mengingat manfaat suatu produk untuk mendorong konsumen membeli 

produk yang dipromosikan. Untuk mengadakan promosi, setiap perusahaan 

harus dapat menentukan dengan tepat alat promosi mana yang digunakan 

untuk mencapai keberhasilan dalam penjualan (Indriyo, 2012). 

Dalam melihat industry perhotelan di Kota Surakarta yang merupakan 

sector jasa yang memiliki persainagan cukup tinggi.Surakarta terkenal dengan 

istilah Kota Batik dan sering menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) baik dari 
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wisatawan lokal maupun wisatawan dari negara lain. Berikut data tingkat 

hunian hotel di Surakarta. 

Tabel 1.1 Tingkat Huni Kamar Hotel di Surakarta 

 
Source: BPS Tahun 2018 

 

 

Tabel 1.2 Banyaknya Hotel dan Kamar Hotel di Surakarta 

 
Source: BPStahun 2018 

 

Dalam hal ini bahwa penjelasan diatas menjukkan peningkatan hotel 

di Kota Surakarta mengakibatkan persaingan yang cukup tinggi karena itu 
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stratgei pemasaran memerankan hal paling penting dalam menunjukkan 

keberhasalan dari Hotel. Pengklasifikasian hotel tersebut mencakup 

persyaratan fisik (seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan), pelayanan yang 

diberikan, keprofesionalan tenaga kerja, fasilitas olahraga, dan jumlah serta 

kelas kamar yang tersedia, yang membedakan bahwa setiap hotel memiliki 

posisi persaingan yang berbeda-beda.  

Dalam mengembangkan strategi promosi ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Pertama, dalam target pasar dibutuhkan strategi potitioning yang 

berpengaruh dalam membuat strategi pemasaran yang tepat sebelum masuk ke 

strategi promosi. Dalam Cravens (2009) disebutkan bahwa: 

“Market target dan potitioning strategi guide promotion strategy. 

Several decicion are involve in designing the promotion strategy. 

Including (1) setting communication objectives, (2) deciding on the role of 

each of the component that make up the promotion mix, (3) determining 

the promotion budget, and (4) selecting the strategy for each mix 

component. 

 

Sasaran strategi promosi dapat digunakan dalam program pemasaran 

yaitu dalam hal (1) menemukan pembeli, (2) membangun merek (3) 

mengevaluasi alternative lain yang berhubungan dan (4) membangun 

customer yang loyal.  

Secara garis besar, Hotel bintang 4+ yang terdapat di Surakarta ada 10 

Hotel ternama. Dari ke 10 hotel tersebut maka, penulis mengambil 2 yang 

terbaik dari seluruh hotel yang ada di Solo Raya. Hotel bintang 4+ (atau bisa 

di sebut bintang 5) merupakan hotel yang merupakan hotel paling mewah di 

antara golongannya. Segala fasilitas harus tersedia di kelas hotel tersebut. 
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Hotel mewah ini memiliki minimal kamar standar sejumlah 100+ kamar dan 4 

atau lebih kamar suite. Lalu tempat tidur ataupun perabotan yang digunakan di 

kamar juga harus memiliki kualitas nomor 1. Service yang memiliki layanan 

restoran yang bisa diantar ke kamar selama 24 jam dan fasilitas lain yang 

begitu lengkap.Serta, memiliki ruang meeting dengan kapasitas cukup besar 

yang dapat menampung tamu hingga 2500++. Hotel tersebut juga memiliki 

Karyawan yang lebih profesional. Sehingga pelayanan yang diberikan di atas 

rata-rata. Hotel ini memiliki bangunan yang luas dan cukup besar, dekat 

dengan tempat wisata, tempat belanja, dan pusat hiburan. Dari kriteria tersebut 

di atas, maka penulis mengambil 2 sample Hotel yang sama-sama memiliki 

fasilitas Hotel terlengkap di Solo Raya yaitu Alila Hotel Solo dan Best 

Western Premier Solo Baru.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut,:  

1. Bagaimana strategi promosi Alila Hotel Solo dan Best Western Premier Solo 

Baru yang ada di Solo Raya?  

2. Bagaimana perbedaan pendekatan strategi promosi yang diterapkan pada 

Alila Hotel Solo dan Best Western Premier Solo Baru yang ada di Solo Raya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis strategi promosi Alila Hotel Solo dan Best Western Premier 

Solo Baru  

2. Menganalisis perbedaan pendekatan strategi promosi yang di terapkan pada 

Alila Hotel Solo dan Best Western Premier Solo Baru ditinjau dari posisi 

persaingan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai strategi promosi hotel bintang 4+ terhadap berkembangnya 

MICE saat ini.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi pihak-

pihak pengelola hotel yang membutuhkan pengetahuan yang berkenaan dengan 

penelitian ini.  Manfaat penelitian ini adalah untuk melihat implementasi dari 

strategi promosi beberapa manajemen hotel Bintang 4+ di Solo Area. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Bab I, membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

objek penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika 
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pembahasan, dan rencana daftar isi. Bab ini merupakan awal dari 

pembahasan tesis. 

Bab II, membahas tentang perkembangan bisnis perhotelan di Surakarta, arti 

MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), arti pemasaran, 

strategi pemasaran, dan strategi promosi. 

Bab III, membahas tentang objek penelitian dan teori-teori yang akan dibuat 

untuk penelitian pada bab ketiga yang meliputi promosi. Termasuk 

profil tentang hotel tersebut yang menjadi penelitian. Bab ini 

merupakan sumber nilai untuk analisis pada bab IV.  

Bab IV, mendeskripsikan hasil penelitian pada strategi promosi hotel Bintang 

4+ di Solo Area, dan kebijakan promosi meliputi: tujuan promosi, hal-

hal yang diinformasikan melalui promosi, dan strategi promosi.   

Bab V, merupakan kesimpulan dari analisis penulis atas hasil strategi promosi 

hotel Bintang 4+ di Solo Area. 

 

 

 

 

 

 

 

 


