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Penelitian ini merupakan studi kasus pada hotel Montana Satu Malang dengan mengambil judul 

“Penerapan Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Tingkat Hunian Kamar Pada Hotel 

Montana Satu Malang” 

Tujuan dari penelitian adalah untuk menerapkan strategi pemasaran yang sebaiknya di gunakan 

agar dapat meningkatkan hunian kamar pada hotel Montana Satu Malang berdasarkan data-data 

internal dan eksternal perusahaan. 

Untuk menyelenggarakan strategi perusahaan ini perlu melihat lingkungan baik lingkungan 

internal maupun lingkungan eksternal. Analisa lingkungan internal itu terdiri dari product, price, 

place, promotion. Sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari ekonomi, pemerintah, teknologi, 

demografi, persaingan. 

Dengan adanya analisa lingkungan internal maupun lingkungan eksternal maka akan bisa 

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman lingkungan itu sendiri supaya strategi 

yang dilaksanakan dapat tercapai untuk mencapai tujuan. Strategi pemasaran yang dilaksanakan 

perusahaan otomatis akan mempengaruhi dan menarik konsumen yang sebelumnya belum 

pernah mengkonsumsi jasa penginapan ini. Harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah 

tingkat hunian kamar hotel dapat meningkat yang merupakan tujuan utama dari perusahaan. 

Alat analisa yang digunakan untuk menetapkan strategi yang sesuai bagi perusahaan yaitu 

SWOT yang terdiri dari IFE dan EFE; analisa ETOP; analisa SAP; setelah itu dapat dimasukan 

dalam SWOT Matrik untuk menentukan strategi yang dipilih.  

Hasil perhitungan untuk EFE matrik dihasilkan peluang sebesar 2,10 dan ancaman sebesar 0,60 

sedangkan untuk IFE untuk kekuatan sebesar 2,90 dan kelemahan sebesar 0,30; untuk 

perhitungan IFE masuk ke dalam ETOP dan untuk EFE masuk ke dalam SAP. 

Dari hasil analisa SWOT: ETOP: SAP maka dapat bahwa peluang dan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan lebih besar dari ancaman dan kelemahan sehingga perusahaan dapat menentukan 

strategi yang sesuai untuk menjual kamar pada konsumen dan mampu bersaing. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya hotel 

Montana Satu Malang menggunakan strategi pengembangan pasar.  

 


