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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Merangsang minat beli konsumen dengan memberikan informasi tentang 

kelebihan produk atau jasa dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Dengan 

demikian konsumen akan mencari tentang produk atau jasa yang diinginkan 

melalui media masa, keluarga, kerabat dan lain-lain. Hal tersebut yang 

mengakibatkan adanya keputusan untuk membeli produk atau jasa. Minat beli 

merupakan keinginan murni dalam diri konsumen terhadap suatu produk atau jasa 

sebagai dampak dari proses pengamatan dan pembelajaran konsumen terhadap 

suatu produk maupun jasa (Widyaningrum, 2011). 

Dalam melakukan analisis terhadap minat beli konsumen  maka 

perusahaan dapat mengetahui dasar-dasar secara tepat terkait dengan 

pertimbangan konsumen untuk memutuskan aktivitas pembelian yang akan 

dilakukan. Pada dasarnya minat beli mempunyai empat elemen, elemen tersebut 

yaitu meliputi perilaku, obyek target dimana perilaku ditunjukkan, situasi dimaan 

perilaku dilakukan dan waktu dimana perilaku dilakukan. Keempat elemen 

tersebut menjadi dasar dalam proses terciptanya minat beli konsumen, melalui 

analisis terhadap minat beli tersebut maka perusahaan dapat menyesuaikan segala 

bentuk kebijakan terkait dengan upaya untuk mempengaruhi minat beli tersebut. 

Bagi perusahaan analisis terhadap minat beli memiliki peranan yang penting 

terkait dalam upaya pengembangan usaha yang dilakukan. Melalui analis minat 
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beli perusahaan dapat menentapkan strategi pemasaran yang tepat dan efektif 

dalam upaya untuk mendukung keberhasilan usaha yang dilakukan dan untuk 

meraih pangsa pasar yang tinggi di tengah persaingan usaha yang semakin ketat 

(Novitasari, 2013). 

Keempat elemen tersebut memberikan informasi tekait dengan unsur-

unsur pembentuk minat beli dan pada akhirnya perusahaan dapat menetapkan 

kebijakan secara tepat terkait dengan upaya untuk memaksimalkan pencapaian 

tujuan perusahaan. Kenyataan ini menunjukkan pentingnya analisis minat beli 

konsumen dalam rangka untuk memberikan jaminan atas upaya-upaya perusahaan 

dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat secara maksimal dilakukan. 

Minat beli terhadap suatu produk atau jasa timbul karena adanya dasar 

kepercayaan terhadap produk atau jasa yang diinginkan dengan kemampuan untuk 

membeli produk atau jasa tersebut. Para pembeli memiliki motif yang mendukung 

mereka untuk melakukan pembelian (Kurnia, 2012). 

Melalui analisis minat beli akan diketahui sejauh mana konsumen dalam 

sikap menkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak  sebelum 

keputusan dilaksanakan. Kenyataan tersebut dapat mengindikasikan bahwa 

melalui analisis minat beli dengan sendirinya akan diketahui sejauh mana minat 

beli dilakukan oleh konsumen sebagai salah satu pertimbangan keputusan yang 

akan ditetapkan dalam membeli produk atau jasa (Oetomo, 2012). 

Minat beli ini menciptakan suatu motivasi dari konsumen dan menjadi 

suatu keinginan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika seorang konsumen 

harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada didalam 
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benakny aitu. Minat beli digunakan untuk menggambarkan urutan proses 

munculnya keyakinan (beliefs). Sikap (attitudes) dan perilaku pengetahuan 

kognitif  yang dimiliki konsumen dengan mengaitkan atribut, manfaat, dan obyek 

(dengan mengevaluasi informasi), sementara itu sikap mengacu pada perasaan 

atau respon efektifnya. Sikap berlaku sebagai acuan yang mempengaruhi dari 

lingkungannya. Hal ini sangat diperlukan oleh para pemasar untuk mengetahui 

minat beli konsumen terhadap suatu produk, baik para pemasar maupun ahli 

ekonomi menggunakan variabel minat untuk memprediksi perilaku konsumen 

dimasa yang akan datang (Wijaya, 2012). 

Minat dan keinginan untuk membeli, mendapatkan dan menggunakan 

suatu barang dan jasa konsumen selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

mempengaruhi minat beli konsumen dalam membeli produk adalah faktor 

kemasan, faktor yang kedua adalah acuan, faktor yang ketiga adalah merek, faktor 

yang keempat adalah ketersediaan barang, faktor yang kelima adalah harga dan 

faktor yang terakhir atau keenam adalah kualitas (Sari, 2010). 

Minat beli konsumen juga ditentukan oleh keunggulan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan serta faktor pendukung lainnya yang terdapat pada 

unsur-unsur produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dalam hal ini yang 

terdapat pada bauran pemasaran. Dimana di dalamnya dipengaruhi oleh 

komponen produk, harga, tempat, dan promosi. Keputusan bauran pemasaran 

digunakan untuk mempengaruhi saluran perdagangan dan juga konsumen 

akhirdan kompenen dalam bauran pemasaran harus dikombinasikan dengan baik 
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sehingga dapat memberikan kontribusi yang menguntungkan perusahaan 

(Cahyasari, 2009). 

Hasil kajian empiris juga menunjukkan bahwa bauran pemasaran 

berpengaruh terhadap minat beli, dimana hasil analisis menunjukkan bahwa factor 

tempat, bukti fisik, harga dan kualitas pelayanan mempengaruhi dalam minat beli 

konsumen dalam pemilihan jasa perhotelan. Keempat faktor tersebut memberikan 

dukungan dalam upaya konsumen dalam minat untuk menggunakan fasilitas atau 

menginap di hotel (Mandasari, 2012). 

Bauran pemasaran menjadi pertimbangan terhadap tindakan konsumen 

dalam membeli suatu produk atau jasa. Hal ini lebih dikarenakan faktor produk, 

harga, promosi dan saluran distribusi yang secara langsung dapat dirasakan atau 

diamati oleh konsumen akhir. Pada perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

terdapat elemen-elemen lain yang dapat dikontrol dan dikoordinasikan untuk 

keperluan komunikasidan pemuasan konsumen jasa. Elemen-elemen tersebut 

yaitu meliputi: orang (people or participants), lingkungan fisik dimana jasa 

diberikan atau bukti fisik (physical evidence) dan proses (process) jasa itu sendiri. 

Jadi bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan 

pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada konsumen 

(Arista, 2011). 

Apabila ditinjau dari segi aktivitas perusahaan bauran pemasaran 

merupakan alat bagi perusahaan yang terdiri dari berbagai elemen suatu program 

pemasaran agar implementasi atas strategi pemasaran dapat berjalan sesuai 

dengan sukses. Apabila dikaitkan dengan minat beli, konsumen selalu 
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mempertimbangkan aspek-aspek yang terdapat dalam sistem bauran pemasaran. 

Berdasarkan kenyataan tersebutmaka perusahaan harus dapat menyesuaikan 

antara bauran pemasaran dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Bauran 

pemasaran tersebutmerupakan salah satu perangkat yang akan menentukan tingkat 

keberhasilan pemasaran bagi perusahaan (Bachriansyah, 2011). 

Seluruh unsur yang terdapat pada bauran pemasaran dan dikombinasikan 

kedalam faktor produksi yang dikerahkan guna mencapai sasaran perusahaan. Bila 

perusahaan menghadapi pesaing yang kuat dalam segi kualitas atau harga, maka 

bauran pemasaran akan menuju kearah kombinasi komponen promosi dan 

penjualan kegiatan promosi cukup dibatasi pada kualitas barang yang diperoduksi. 

Struktur kombinasi bauran pemasaran akan bergantung pada sasaran pemasaran 

yang akan dicapai perusahaan, serta kebutuhan konsumen yang pada akhirnya 

dalam usaha untuk menciptakan pembelian konsumen (Anggreni, 2012). 

Secara aktual bisa terjadi bahwa suatu produk atau jasa mempunyai 

potensi untuk memenuhi harapan pelanggan tetapi ternyata hasil persepsi 

pelanggan tidak sama dengan apa yang diinginkan produsen. Ini bisa terjadi 

karena adanya gap antara apa yang persepsikan oleh produsen (perusahaan) 

dengan apa yang dipersepsikan oleh pelanggan. Nilai bagi pelanggan ini dapat 

diciptakan melalui atribut-atribut pemasaran perusahaan yang dapat menjadi 

unsur-unsur stimuli bagi perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dalam 

membeli. Stimuli adalah setiap bentuk fisik, fisual atau komunikasi verbal yang 

dapat mempengaruhi perilaku. Kenyataan ini menjadikan peranan dari bauran 

pemasaran menjadi hal yang menentukan dalam proses keputusan yang akan 
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ditetapkan konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan (Arrasyid, 2008). 

Kondisi persaingan hotel di Kota Malang menunjukkan kondisi yang 

cukup ketat. Hotel berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan 

terbaiknya dengan mempertimbangkan segala komponen dari bauran pemasaran 

jasa yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. 

Bauran pemasaran jasa menjadi kunci keberhasilan dalam memenangkan 

persaingan, dan semua itu disusun sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang ada (Faisal, 2014). 

Seperti halnya hotel lainnya yang menyediakan sarana jasa penginapan, 

Dewarna Hotel juga berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk 

konsumennya. Mulai dari tata ruang yang nyaman, produk (fasilitas kamar) untuk 

menginap, selain itu fasilitas yang disediakanya yakni Orange Ballroom yaitu 

tempat yang memberikan fasilitas yang dapat digunakan untuk mengakomodir 

suatu acara dengan kapasitas 300 orang dan memiliki lobby yang luas. Selain itu 

pihak hotel juga menyediakan meeting point bagi tamu hotel yang akan 

melakukan meeting kecil dengan bentuk interior yang minimalis serta jaminan 

pelayanan yang terbaik dari karyawan. Dewarna Hotel juga didukung oleh letak 

Dewarna Hotel yang memiliki lokasi yang cukup strategis untuk pangsa pasar 

yang cukup potensial. Dewarna Hotel berada di Jalan Letjend Sutoyo No. 22 

Malang. 

Apabila dikaitkan dengan kondisi bauran pemasaran maka dapat diketahui 

bahwa mengenai produk Dewarna Hotel menyediakan kamar sebanyak 77 dengan 
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jenis kamar standard, superior, deluxe, deluxe silver dan gold. Selain itu juga 

menyediakan faisilitas pendukung yang meliputi fasilitas internet 24 jam, meeting 

room dan coffe corner. Mengenai penetapan harga Dewarna Hotel relative 

terjangkau dimana hotel ini merupakan hotel budget pertama di Kota Malang, 

dengan tariff terendah sebesar Rp. 250.000,- dan tertinggi sebesarRp. 500.000,-. 

Pihak manajemen hotel juga melakukan promosi dalam rangka 

memberikan informasi kepada calon tamu hotel, media promosi yang 

digunakanya itu meliputi koran, brosurdan media internet atau web namun 

demikian proses pelaksanaan promosi belum maksimal dilakukan terutama 

mengenai intensitasnya. Mengenai lokasi dapat diketahui bahwa Dewarna Hotel 

memiliki lokasi yang strategis dan terletak di pusat Kota Malang. Apabila 

dikaitkan orang (people or participants) menunjukakn bahwa selama ini para 

karyawan kurang memiliki sikap yang baik kepada tamu hotel. Para karyawan 

khususnya para front office dalam bekerja kurang profesional sehingga 

memberikan kesan yang kurang baik kepada para tamu hotel.  

Variabel bauran pemasaran yang lain yaitu mengenai bukti fisik (physical 

evidence), dimana akses untuk keluar masuknya kendaraan tidak dapat dilakukan 

dengan lacar, dimana jalur mobil keluar dan masuk hotek adalah sama sehingga 

dapat menggunggu kenyamanan tamu hotel. Adapun yang terakhir yaitu mengenai 

proses (process) dapat diketahui bahwa Dewarna Hotel selalu memberikan 

pelayanan yang cepatdalam proses check in dan proses checkout. Kondisi ini 

dikarenakan pihak manajemen memiliki peraturan yang jelas terkait dengan 

proses pemesanan kamar hotel yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang 
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tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

BAURAN PEMASARAN TERHADAP MINAT UNTUK MENGINAP DI 

DEWARNA HOTEL MALANG”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan responden tentang dimensi bauran pemasaran pada 

Dewarna Hotel Malang? 

2. Bagaimana minat untuk menginap di Dewarna Hotel Malang? 

3. Apakah dimensi-dimensi bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, 

promosi, saluran distribusi, people, physical evidence dan process secara 

simultan dan parsial berpengaruh terhadap minat untuk menginap di 

Dewarna Hotel Malang? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang dimensi bauran 

pemasaran pada Dewarna Hotel Malang. 

b. Untuk mengetahui minat untuk menginap di Dewarna Hotel Malang. 

c. Untuk menguji dimensi-dimensi bauran pemasaran yang meliputi 

produk, harga, promosi saluran distribusi, people, physical evidence 

dan process secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap minat 

untuk menginap di Dewarna Hotel Malang 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta  

memberikan pengetahuan tentang bauran pemasaran jasa dan minat beli 

konsumen. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi untuk 

penelitian selanjutnya mengenai bauran pemasaran jasa dan minat beli 

konsumen. 

b. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mendapatkan gambaran 

mengenai bauran pemasaran jasa dan minat beli konsumen yang mampu 

memenuhi keinginan konsumen. Serta bermanfaat untuk usaha dibidang 

perhotelan dalam merumuskan strategi pemasaran dan mempertahankan 

keunggulan kompetitif. 

 


