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Perkembangan dunia perhotelan di Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan tingkat 
penjualan, hal ini diakibatkan oleh teror bom yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. 

Hal ini mengakibatkan warga asing takut dan enggan untuk datang ke Indonesia. Padahal 
sekarang ini telah banyak didirikan hotel-hotel yang menawarkan berbagai fasilitas dan 

kemudahan-kemudahan lainnya agar lebih menarik minat dari masyarakat atau konsumen, 
sehingga memberikan pelayanan yang terbaik pada pemakai jasa merteka. Dengan semakin 
ramainnya persaingan didunia perhotelan dalam memasarkan produknya, maka peran serta 

Humas Officer sangat penting dan dibutuhkan dalam membantu meningkatkan jumlah pengguna 
fasilitas maupun pengunjung hotel. Oleh karena itu Humas Officer harus pandai-pandai dalam 

mencari peluang dan memperhatikan faktor- faktor yang dapat menunjang kegiatan mereka 
termasuk memperkenalkan produk-produk hotel mereka. Dalam dunia perhotelan, promosi 
banyak dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkenalkan hotel dan fasilitasnya aga r dikenal 

oleh masyarakat dan sekaligus bisa mempengaruhinya agar tertarik dan mau mencoba atau 
datang. Peningkatan jumlah pengunjung tersebut akan tercapai jika promosi yang dilakukan oleh 

humas benar-benar berdaya guna dan efektif. Oleh karenanya pihak hotel biasanya dalam 
melakukan promosi tidak hanya menggunakan salah satu bentuk promosi tetapi menggabungkan 
beberapa bentuk promosi seperti: Advertising, Sales Promotions, Personal Selling, Public 

Relations and Direct Marketing. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pendapat Humas Tentang Aktivitas 

Promosi. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pendapat Humas Tentang Aktivitas Promosi di 
Hotel Santika Malang. Jenis penelitiannya adalah Kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif. 
Lokasi penelitian di Hotel Santika Malang selama bulan Maret-Mei 2006. Populasinya adalah 

staff Humas Hotel Santika Malang yang berjumlah 10 orang. Pengambilan sample menggunkan 
teknik total sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, angket, 

wawancara, dokumentasi, mengingat penelitian ini bertipe deskriptif kualitatif maka data yang 
terkumpul akan diuraikan secara verbal, yang untuk lebih memudahkannya peneliti 
menggunakan tabel prosentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan aktivitas promosi Humas Hotel Santika 
Malang lebih sering menggunakan periklanan sebagai alat promosi yang utama karena iklan 

memiliki fungsi utama yaitu : informative, persuading, reminding, entertainment, sehingga 
diharapkan dapat mengubah prilaku konsumen. Hal ini sesuai dengan tujuan Humas Hotel 
Santika Malang yang berusaha mempengaruhi, mengingatkan, dan sekaligus menginformasikan 

keberadaan Hotel Santika beserta produk-produknya kepada publik melalui promosi iklan.  

 


