
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

     Seiring dengan kemajuan tingkat wisata dan pendidikan di provinsi Jawa 

Timur khususnya kota Malang menjadikan nya salah satu kota tujuan wisata 

dan pendidikan. Para pengusaha lokal maupun mancanegara menjadikan kota 

Malang sebagai tujuan bisnis yang baik. Salah satu bisnis yang baik untuk 

dijalankan adalah bisnis perhotelan yang saat ini sedang berkembang pesat di 

kota Malang. Persaingan ketat yang terjadi menyebabkan kegiatan pemasaran 

pada dunia bisnis perhotelan harus dikelola dengan tepat dan sesuai dengan 

sasaran. Keadaan seperti ini perlu dilaksanakan oleh pelaku bisnis dengan 

sedini mungkin tanggap terhadap gejala-gejala perubahan lingkungan 

tersebut. Kemampuan mengantisipasi perubahan ini akan sangat menentukan 

kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena persaingan 

tersebut tidak hanya terjadi pada perusahaan manufaktur tetapi juga pada 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan. 

 Banyaknya hotel-hotel yang berdiri pada saat sekarang ini mengakibatkan 

bertambah kompleksnya permasalahan yang akan dihadapi, karena masing-

masing hotel akan berusaha menguasai pangsa pasar yang sebesar-besarnya, 

keadaan yang demikian itu akan dapat mengakibatkan persaingan yang 

semakin besar bagi perusahaan dalam menyampaikan barang atau jasa pada 

konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus lebih kreatif lagi untuk 

memasarkan produknya dengan strategi-strategi pemasaran, tidak lagi hanya 
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mengandalkan satu peran promosi saja, tetapi juga masih banyak komponen-

komponen pemasaran yang menjadi pertimbangan guna meningkatkan 

penjualannya.  

 Meningkatnya persaingan mengakibatkan semakin sulitnya dalam 

mendapatkan konsumen. Persaingan yang semakin ketat mengharuskan 

perusahaan untuk mengelola semua sumber daya yang ada secara optimal 

untuk dapat bertahan dan berkembang di dunia usaha yang cenderung 

mengalami perubahan dengan cepat. Maka dari itu, setiap perusahaan di 

tuntut untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

berusaha memenuhi apa yang mereka harapkan dengan cara yang lebih 

memuaskan daripada yang dilakukan oleh pesaing. Dengan demikian 

perusahaan dapat meningkatkan keputusan pelanggan dimana perusahaan 

memaksimumkan pengalaman yang menyenangkan dan meminimumkan atau 

meniadakan pengalaman konsumen yang kurang menyenangkan. 

 Bisnis perhotelan yang terdapat di kota Malang, menjadikan konsumen 

memiliki banyak pilihan dan sulit untuk memutuskan. Hal tersebut 

menyebabkan konsumen harus mempertimbangkan baik-baik sebelum 

mengambil keputusan untuk membeli. Keputusan pembelian menurut 

Schiffman dan Kanuk (2000: 437) adalah suatu keputusan seseorang dimana 

dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 

 Salah satu bentuk strategi pemasaran yang mampu mendukung dalam 

memasarkan produk jasa adalah penggunaan bauran pemasaran jasa. Strategi 

ini berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan 
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penawaran produk disertai strategi pendukung lain berupa bauran pemasaran 

jasa 7P yaitu: produk (product), harga (price), tempat atau distribusi (place), 

promosi (promotion), proses (process), orang (people) dan sarana fisik 

(physical evidence). Kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinir 

agar perusahaan dapat melakukan tugas pemasarannya secara efektif. 

Sehingga, perusahaan tidak hanya sekedar memilih kombinasi yang terbaik 

saja, tetapi juga harus mengkoordinir berbagai macam elemen pada bauran 

pemasaran tersebut untuk melaksanakan program pemasaran secara efektif. 

 Bauran pemasaran jasa dalam suatu hotel merupakan hal yang sangat 

penting, karena bauran pemasaran jasa yang berorientasi kepada kebutuhan 

dan keinginan konsumen diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 

konsumen, pada dasarnya kepuasan konsumen merupakan fungsi pendekatan 

antara harapan konsumen (consumer expectation) dengan bauran pemasaran 

jasa yang dirasakan konsumen (perceived performance). Memberikan 

kepuasan yang lebih kepada konsumen dengan didasarkan pada strategi 

bauran pemasaran jasa yang efektif dan seoptimal mungkin, maka perusahaan 

dapat menarik lebih banyak konsumen potensial bahkan bisa 

mempertahankan pelanggan. 

 Hotel UMM Inn merupakan hotel yang memiliki keunikan tersendiri 

dibandingkan dengan para kompetitornya yaitu sebagai hotel pendidikan 

dimana satu-satunya di kota Malang, karena  memiliki akses menuju 

universitas serta menjadi panduan informasi pendidikan tentang perguruan 

tinggi dan kegiatan kampus sehari-hari. Hotel UMM Inn ini juga dituntut 
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memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam upaya peningkatan 

mutu dan perkembangan usaha agar bisa bertahan dalam persaingan bisnis 

yang semakin marak. 

 Hotel UMM Inn ini terletak tepatnya di Jl. Raya Sengaling No.01 DAU 

Malang. Hotel ini memiliki fasilitas antara lain seperti: 48 kamar dilengkapi 

dengan AC, Coffe shop & Bakery shop, Restaurant, Children play ground & 

miniature golf, same-day valet & laundry service, television & in house 

movies dan 3 ruang pertemuan dengan kapasitas 30 hingga 200 orang serta 

memiliki fasilitas penunjang pendidikan lengkap, dan akses menuju 

universitas. Selain itu, kelebihan dari hotel UMM Inn adalah menawarkan 

berbagai paket menarik untuk pelanggan personal maupun korporat, antara 

lain dengan mengintegrasi dengan unit-unit UMM seperti UMM Dome, 

masjid Al-Fachruddin, stadion sepak bola UMM, taman rekreasi sengkaling, 

UMM Farm, RS UMM, dan berbagai laboraturium. Fasilitas edukatif yang 

mendukung UMM Inn sangat banyak, sehingga hotel ini dikatakan sebagai 

hotel kampus. Integrasi pelayanan hotel sebagai penginapan dengan fasilitas 

edukatif dan rekreatif. (Republika.co.id) 

 Hotel UMM Inn selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen agar dapat menciptakan kepuasan sehingga dapat meningkatkan 

keputusan konsumen menginap pada hotel UMM Inn. Salah satu tujuan dari 

berdirinya hotel UMM Inn adalah untuk meningkatkan tingkat hunian. 

Meningkatkan tingkat hunian yang diharapkan dari bisnis hotel harus dapat 

bersaing dengan hotel-hotel berbintang lainnya. Perlu di perhatikan adalah 
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strategi bauran pemasaran jasanya, karena keberhasilan dalam melaksanakan 

aktivitasnya setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, 

dimana tujuan perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang maksimal, 

keuntungan tersebut digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan dan untuk mengembangkan usahanya yang lebih baik dimasa 

yang akan datang. 

Tabel 1.1 
Tingkat Hunian Hotel UMM Inn 

Bulan 2013 
(%) 

2014 
(%) 

Januari 34,33 31,56 
Februari 46,60 37,94 

Maret 46,81 44 
April 39,5 28 
Mei 64,61 58 
Juni 76,88 54 
Juli 57,52 45 

Agustus 51,49 44,61 
September 54,47 39,57 

Oktober 51,06 37,02 
November 51,99 38,30 
Desember 66,52 48,72 

 Sumber: Hotel UMM Inn  

     Berdasarkan tabel 1.1 tingkat hunian Hotel UMM Inn mengalami 

penurunan yang signifikan dari tahun 2013-2014. Hal yang mungkin 

menyebabkan terjadinya penurunan adalah kurang maksimalnya penggunaan  

strategi bauran pemasaran jasa pada hotel UMM Inn. Hal ini terlihat dari 

keluhan para konsumen mengenai fasilitas kamar yang belum memenuhi 

harapan konsumen, seperti pemanas air yang dapat digunakan hanya untuk 1 

orang saja lebih dari itu maka air tidak akan berfungsi dan dalam segi 
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promosi pun UMM Inn masih terbilang belum maksimal, hal ini terlihat dari 

tidak adanya website resmi UMM Inn. Sedangkan untuk 5 variabel lainnya 

seperti harga, tempat, proses, orang dan bukti fisik sudah dilaksanakan 

dengan baik. 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Bauran 

Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Konsumen Menginap pada Hotel 

UMM Inn” 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah bauran pemasaran jasa yang meliputi produk (product), harga 

(price), tempat atau distribusi (place), promosi (promotion), proses 

(process), orang (people) dan bukti fisik (physical evidence) berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan konsumen menginap pada hotel UMM 

Inn? 

2. Apakah bauran pemasaran jasa yang meliputi produk (product), harga 

(price), tempat atau distribusi (place), promosi (promotion), proses 

(process), orang (people) dan bukti fisik (physical evidence) berpengaruh 

secara parsial terhadap keputusan konsumen menginap pada hotel UMM 

Inn? 

3. Variabel manakah yang dominan berpengaruh pada bauran pemasaran jasa 

terhadap keputusan konsumen menginap pada hotel UMM Inn? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bauran pemasaran jasa yang meliputi produk (product), 

harga (price), tempat (place), promosi (promotion), proses (process), 

orang (people) dan bukti fisik (physical evidence) berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan konsumen menginap pada hotel UMM Inn. 

2. Untuk mengetahui bauran pemasaran jasa yang meliputi produk (product), 

harga (price), tempat (place), promosi (promotion), proses (process), 

orang (people) dan bukti fisik (physical evidence) berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan konsumen menginap pada hotel UMM Inn. 

3. Untuk mengetahui variabel bauran pemasaran jasa yang berpengaruh 

dominan terhadap keputusan konsumen menginap pada hotel UMM Inn. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat 

bagi perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan khususnya dalam menentukan bauran pemasaran jasa 

yang efektif agar memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau 

referensi, khususnya bagi pihak lain yang mempunyai penelitian topik 

yang sama. 


