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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha saat ini telah membawa para pelaku dunia usaha 

ke persaingan yang ketat untuk memperebutkan konsumen. Berbagai pendekatan 

dilakukan untuk mendapatkan simpati masyarakat baik melalui peningkatan sarana 

dan prasarana berfasilitas teknologi tinggi maupun pengembangan sumber daya 

manusia. Persaingan memberikan yang terbaik terhadap konsumen menempatkan 

konsumen sebagai pengambil keputusan. Untuk itu diperlukan strategi pemasaran 

terbaik dengan menempatkan layanan kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai 

unsur utama. Philip Kotler, mendefinisikan: “Pemasaran adalah fungsi bisnis yang 

mengenali keperluan dan kepentingan yang tidak terpenuhi sekarang, mendefinisikan 

dan mengukur besarnya, menetapkan pasar tujuan  tempat organisasi itu, memberikan 

layanan  terbaik dan menentukan produk, layanan dan produk yang pantas untuk 

melayani pasar tersebut”. Singkatnya pemasaran adalah tanggapan atau respon 

industri terhadap keinginan dan keperluan pelanggan. (Davey & Anthony, 2000:2). 

Strategi komunikasi pemasaran yang tepat, dapat membantu perusahaan untuk 

merespon perubahan-perubahan yang terjadi, serta dapat berinteraksi dengan 

lingkungan persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal tersebut juga 

membantu perusahaan untuk mengetahui posisinya dalam pasar. Perubahan yang 

sangat mencolok di bidang pemasaran adalah karena sifat pasar yang dinamis, luas, 

serta heterogen, karena sifat dari pasar tersebut, menyebabkan perusahaan tidak dapat 

melayani segala kebutuhan konsumen. 
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Komunikasi pemasaran dipahami dengan menguraikan dua unsur pokoknya, 

yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah penyampaian informasi, 

gagasan, emosi, ketrampilan dengan menggunakan lambang-lambang atau kata-kata, 

gambar, bilangan, grafik. (Ruslan, 2002: 17) Pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler, 1997: 8). 

Komunikasi pemasaran dengan strategi yang efektif dan kondusif, dapat mencapai 

sasaran dan tujuan pemasaran 

Keberhasilan pemasaran suatu perusahaan tidak hanya dinilai dari seberapa 

banyak konsumen, tetapi bagaimana mempertahankan konsumen. Ilmu komunikasi 

yang dianut, yaitu mementingkan upaya memikat konsumen mengandalkan iklan dan 

promosi. Munculnya berbagai inovasi, menekan perusahaan untuk menoleh pada 

Integrated Marketing Communication (IMC) atau Komunikasi Pemasaran Terpadu. 

Komunikasi pemasaran terpadu adalah sebuah proses perencanaan marketing 

komunikasi yang memperkenalkan konsep perencanaan komprehensif untuk 

mengevaluasi peranan strategis dari berbagai elemen komunikasi pemasaran, seperti 

public relation, advertising, direct selling, sales promotion, dan interactive 

marketing, untuk memberikan kejelasan, konsistensi, serta pengaruh komunikasi yang 

maksimum. Komunikasi Pemasaran Terpadu sering disebut dengan IMC merupakan 

sebuah proses strategi bisnis dalam mengelola hubungan dengan konsumen yang 

intinya untuk menggerakkan brand value. (http://uyungs.wordpress.com/2008/10/31/ 

sasaran-sasaran-komunikasi-pemasaran/ diakses tanggal 25 Februari 2011). 
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Marketing Mix atau Bauran Pemasaran sebagai salah satu unsur utama dari 

Integrated Marketing Communication (IMC). Bauran Pemasaran ialah sarana 

pemasaran taktis meliputi produk, harga, tempat dan promosi yang dibaurkan untuk 

mendapat respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Produk dikomunikasikan 

dengan pasar melalui harga, kemasan dan merk (Machfoedz, 2010: 62). Dapat 

disimpulkan bahwa marketing mix merupakan inti dari pemasaran, setiap unsur yang 

terdapat dalam kombinasi tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. 

UMM  membangun sarana hotel dengan konsep awal sebuah penginapan yang 

ditujukan untuk pengadaan akomodasi kalangan universitas. Event pertama yang 

digelar adalah penyiapan akomodasi untuk Muktamar Muhammadiyah 45 tanggal 1 

s/d 8 Juli 2005 yang digunakan sebagai penginapan semua pimpinan pusat 

Muhammadiyah. Berkembang kemudian menjadi hotel pendidikan yang ditujukan 

untuk penyediaan fasilitas pendukung pendidikan. Berbeda dengan hotel-hotel bisnis 

(komersil) yang mengutamakan segi keuntungan saja. 

UMM Inn diresmikan oleh Bupati Malang, Sujud Pribadi  dan dibuka untuk 

umum pada tanggal 25  Juni 2005. UMM Inn sebagai hotel basic education 

menyediakan segala fasilitas terbaik untuk konsumen. Di tengah persaingan hotel 

yang semakin kompetitif, hotel UMM Inn dalam memberikan pelayanan terhadap 

konsumen harus berkualitas dan memuaskan. Sehingga mampu mencapai keuntungan 

yang ditargetkan. UMM Inn dalam menjalankan usahanya tidak sekedar mencari 

keuntungan, tetapi menjalin relations dengan konsumen yang harus diwujudkan 

dengan melibatkan konsumen terhadap segala bentuk pengenalan perusahaan, 

(melibatkan pelanggan dalam kegiatan komunikasi). 
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Hotel membutuhkan fungsi komunikasi didalam proses aktivitas dan 

pengembangannya. Hotel UMM Inn bukan hotel pada umumnya yang 

memprioritaskan keuntungan semata. Peneliti mengambil objek hotel UMM Inn 

karena besar manfaatnya dengan aktivitas akademik dan yang berhubungan dengan 

pendidikan, bukan sekedar penginapan biasa (komersil). Berbeda dengan hotel ber-

basic bisnis, hotel UMM Inn merupakan sebuah hotel yang difungsikan sebagai 

sarana universitas. Lokakarya skripsi yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 

2010 oleh Fakultas Ilmu Kesehatan UMM yang dihadiri seluruh dosen FIKES UMM, 

merupakan contoh kegiatan dibidang pendidikan yang telah difasilitasi oleh hotel 

UMM Inn. 

Kegiatan mutahir yang pernah digelar adalah konferensi pakar Pusat Studi 

Agama dan Multikulturalisme (Pusam) Pascasarjana UMM bekerjasama dengan 

koalisi Oslo (Oslo Coalition) Norwegia menyusun kurikulum Syariah dan HAM 

untuk tingkat Magister. UMM Inn memfasilitasi kegiatan pendidikan ini bukan hanya 

penyediaan tempat penyelenggaraan konferensi, namun juga penyediaan penginapan 

selama tiga hari berturut-turut dimulai pada hari Senin 13 Juni 2011. 

Perubahan-perubahan kultur masyarakat, kemajuan teknologi, persaingan 

bisnis, maka orientasi penjualan tidak lagi dapat memberikan pemecahan terhadap 

usaha untuk mencapai tujuan UMM Inn. Untuk mencapai tujuannya, sebuah 

perusahaan hotel mementingkan kebutuhan dan keinginan konsumen, maka UMM 

Inn menganut suatu konsep pemasaran yang menyatakan bahwa kunci untuk 

mencapai tujuan perusahaan terdiri dari penentuan kebutuhan, keinginan konsumen 

dan pemberian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien. 
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Hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa aktivitas komunikasi 

pemasaran yang digunakan oleh marketing Hotel UMM Inn tahun 2007 mampu 

meningkatkan jumlah hunian hotel setiap tahun. Sedangkan aktivitas komunikasi 

pemasaran dilakukan menggunakan bauran promosi (iklan, personal selling, promosi 

penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung). Langkah-langkah tersebut 

sesuai dengan aktivitas komunikasi pemasaran yang meliputi komunikator (sumber 

informasi), pesan, media yang dipakai, proses decoding (respon dan 

menginterpretasikan pesan), dan yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. 

Pasar sasaran (target market) memerlukan tujuan jelas untuk memberikan 

kepastian dalam penentuan konsep perencanaan Bauran Komunikasi Pemasaran. 

Maka dirancang tujuan Bauran Komunikasi Pemasaran ini untuk mencapai penjualan 

yang menguntungkan dalam jangka panjang. Dengan cara memuaskan kebutuhan dan 

keinginan pembeli sedemikian rupa, sehingga akan menciptakan loyalitas terhadap 

UMM Inn secara kuat. Pasar sasaran UMM Inn diantaranya mencakup wilayah 

Pendidikan, Muhammadiyah, Travel Agent, Government, Swasta, Perbankan dan 

Company,  masing-masing wilayah memiliki karakter dan perilaku yang berbeda. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, ditentukan sebuah judul penelitian 

“BAURAN KOMUNIKASI PEMASARAN HOTEL UMM INN” (Studi pada 

Marketing Officer UMM Inn, Divisi Corporate Marketing). 

  
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: bagaimana konsep 
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perencanaan Mix Marketing Communication yang dilakukan oleh Divisi Corporate 

Marketing di UMM Inn? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan agar penelitian ini 

menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan tujuannya, yaitu ingin 

mengetahui secara lengkap perencanaan konsep Mix Marketing Communication atau 

Bauran Komunikasi Pemasaran hotel UMM Inn. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan praktis: 

1.4.1.1 Bagi hotel UMM Inn khususnya pihak Divisi Corporate Marketing, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya konsep Bauran Komunikasi Pemasaran hotel UMM Inn. 

1.4.1.2 Dapat memberikan kontribusi berupa saran tentang perencanaan 

Bauran Komunikasi Pemasaran yang tepat untuk hotel UMM Inn. 

1.4.2 Kegunaan teoritis: 

1.4.2.1 Secara teoritik penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, 

baik dalam hal menguatkan atau menolak pernyataan asumsi teori. 

1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran 

pada mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya jurusan Public 

Relations. 
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1.4.2.3 Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan 

ilmu yang diperoleh dan untuk mempertajam pengetahuan 

mengenai Bauran Komunikasi Pemasaran. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu Aditya Mukti Wibowo, dengan judul penelitiannya 

“KEGIATAN KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM RANGKA 

MEMBANGUN EKUITAS MEREK THE SUNAN HOTEL SOLO” 

memperkuat penelitian skripsi ini. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui 

kegiatan komunikasi pemasaran dalam rangka membangun ekuitas merek 

Sunan Hotel Solo. Hasil penelitian dan analisisnya disimpulkan bahwa Sunan 

Hotel Solo melakukan upaya membangun citra positif (Ekuitas merek) 

perusahaan melalui dua strategi, yakni strategi public relations eksternal dan 

strategi public relations internal. Strategi public relations internal meliputi 

achievement motivation training, open management system dan media 

komunikasi pemasaran. Strategi public relations eksternal dikembangkan 

melalui strategi public relations  frontal dan strategi public relations gerilya. 

The Sunan Hotel Solo membangun ekuitas merek menggunakan 

indikator implementasi strategi public relations, terdiri dari kualitas 

manajemen, produk, jasa, inovasi, kesehatan keuangan, nilai investasi jangka 

panjang, kemampuan menarik, mempertahankan dan mengembangkan 

karyawan berprestasi dan tanggungjawab sosial perusahaan. The Sunan Hotel 

Solo berusaha membangun pengertian dan kesefahaman dengan semua elemen 
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hotel melalui strategi pemasaran yang terencana, terintegrasi dan continue. 

Kegiatan komunikasi pemasaran dikembangkan dengan membangun hubungan 

dengan pelanggan, media massa dikombinasikan dengan program intertaiment 

secara unik, konsisten untuk membangun image tentang The Sunan Hotel. 

Peneliti selanjutnya adalah Maya Puspitasari, dengan judul BAURAN 

KOMUNIKASI PEMASARAN JASA INTERNET SPEEDY PADA PT. 

TELKOM KANDATEL MALANG. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa 

bauran komunikasi pemasaran yang dikembangkan oleh PT. Telkom Kandatel 

Malang mengacu pada pengelolahan unsur-unsur komunikasi yaitu komunikator 

(PT. Telkom Kandatel Malang), Isi pesan (mengenai tarif ringan, sehingga 

pelanggan menggunakan Internet dan manfaatnya adalah kemudahan dan 

keuntungan mengakses Internet Speedy dirumah dan mempunyai telepon rumah, 

komputer dan modem), Media atau saluran (menggunakan media cetak 

diantaranya surat kabar, brosur, stiker. Media elektronik diantaranya televisi, 

radio, dan internet.  Media luar ruang: bilbord (papan reklame dan spanduk), 

komunikan (masyarakat yang mempunyai telepon rumah, komputer dan modem), 

dan efek (menambah pengetahuan masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu peru-

bahan perilaku yang sebelumnya tidak bersedia berlangganan menjadi bersedia).  

Alat-alat bauran komunikasi pemasaran yang digunakan diantaranya 

periklanan (Advertising), promosi penjualan (Sales Promotion), hubungan 

masyarakat (Public Relation) dan publikasi, penjualan tatap muka (Personal 

Selling), dan pemasaran langsung (Direct Marketing). 
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1.5.2  Komunikasi dalam Pemasaran 

Kata komunikasi berasal dari kata dalam bahasa latin communis, yang 

berarti “sama” (dalam bahasa Inggris: common). Komunikasi kemudian dapat  

dianggap proses menciptakan suatu kesamaan (commonness) atau suatu 

kesatuan pemikiran antara pengirim dengan penerima (Schramm, 1955). Kunci 

utama dari definisi ini adalah diperlukan kesamaan pemikiran yang 

dikembangkan antara pengirim dan penerima, jika diharapkan terjadi 

komunikasi. Kesamaan pemikiran ini membutuhkan adanya hubungan saling 

berbagi (sharing) antara pengirim (misalnya pengiklan) dengan penerima 

(konsumen). Komunikasi adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dengan 

orang lain, bukan kepada orang lain. (Lannon  dalam Shimp, 2003: 163). 

Komunikasi menurut Roses, adalah proses mengalihkan suatu ide dari sumber 

kepada satu penerima atau lebih dengan maksud mengubah perilaku. (Nurudin, 

2004:219). Definisi ini menekankan bahwa dalam komunikasi adalah sebuah 

proses pengoperan (pemrosesan) ide, gagasan, lambang dan dalam proses itu 

melibatkan orang lain. 

Komunikasi merupakan suatu proses yang melibatkan dua alat 

pemrosesan informasi. Alat yang satu membentuk lingkungan fisik bagi yang 

lain. Sebagai hasilnya alat yang kedua menyusun perwujudan-perwujudan 

seperti gambaran-gambaran yang telah disimpan pada alat pertama. Ibrahim 

(2009: 2), Komunikasi lisan misalnya, merupakan suatu modifikasi yang 

dilakukan oleh penutur dengan lingkungan akustik pendengar, dimana 
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pendengar menghibur pikiran-pikiran seperti pikiran-pikiran penutur sendiri. 

Kajian komunikasi mengetengahkan dua pertanyaan utama, yaitu: 

a. Apakah yang dikomunikasikan? 

b. Bagaimanakah komunikasi yang dihasilkan? 

Proses komunikasi ditujukan untuk menciptakan komunikasi yang 

efektif. Dengan demikian segala bidang komunikasi, baik itu hubungan 

masyarakat (humas/Public Relations), pemasaran (marketing), penyiaran 

(broadcasting), jurnalistik dan lainnya dituntut untuk menciptakan komunikasi 

yang efektif agar tercapai tujuan yang diharapkan. 

Menurut Tubbs dan Moss, kriteria komunikasi efektif, yaitu bila terjadi 

pengertian, menimbulkan kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang 

semakin baik dan perubahan perilaku. Bila dalam proses komunikasi terjadi 

khalayak merasa tidak mengerti akan apa yang dimaksud komunikator, maka 

telah terjadi kegagalan proses komunikasi primer (primery breakdown in 

communication). Bila setelah proses komunikasi terjadi hubungan semakin 

renggang, maka telah terjadi kegagalan sekunder dalam komunikasi 

(secondary breakdown in communication) (2000:8-13). 

Persiapan secara matang terhadap seluruh komponen komunikasi, yaitu 

komunikator, pesan, saluran komunikasi, komunikan, efek, umpan balik 

(feedback), faktor gangguan (noise) yang mungkin terjadi. Menurut Rachmat 

Kriyantono, proses komunikasi yang akan dilakukan harus didahului dengan 

upaya pemeriksaan terhadap pertanyaan “Who says what in which channel to 
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whom with what effect” (siapa komunikatornya, apa pesannya, melalui media 

apa, sasarannya siapa, dan bagaimana efek pada sasaran). (2007:4)  

Sebagaimana terdapat unsur-unsur proses komunikasi ini yang diambil 

dalam buku Periklanan Promosi (Shimp, 2003:164-165), berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Unsur-unsur dalam Proses Komunikasi 

Sumber: diadaptasi dari Terence Shimp (2003) 

Semua aktivitas komunikasi melibatkan enam elemen tersebut diatas. 

Sumber (source) atau pengirim adalah orang atau kelompok orang (misalnya 

sebuah perusahaan) yang memiliki pemikiran (ide, rencana penjualan dan lain-

lain) untuk disampaikan kepada orang atau kelompok orang yang lain. Sumber 

tersebut menerjemahkan (encoding) sebuah pesan untuk mencapai tujuan 

komunikasi. Pesan (message) sendiri adalah suatu ekspresi simbolis dari 

pemikiran sang pengirim. Dalam komunikasi pemasaran pesan dapat berbentuk 

sebuah iklan, sebuah presentasi penjualan, sebuah rancangan kemasan, 

berbagai petunjuk di tempat-tempat pembelian (point-of-purchase) dan 

sebagainya. 

Sumber 
(Menerjemahkan 

Pesan) 

Pesan 

Saluran 
Penyampaian 
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Saluran penyampaian pesan (message channel) adalah suatu saluran 

yang dilalui pesan dari pihak pengirim, untuk disampaikan kepada pihak 

penerima. Misalnya perusahaan menggunakan media elektronik dan media 

cetak sebagai saluran untuk menyampaikan pesan iklan kepada pelanggan dan 

calon pelanggan. Penerima (receiver) adalah orang atau kelompok orang yang 

dengan mereka pihak pengirim berusaha untuk menyampaikan ide-idenya. 

Dalam komunikasi pemasaran, penerima adalah pelanggan dan calon 

pelanggan suatu produk atau jasa perusahaan. 

Unsur terakhir adalah umpan balik (feedback), memungkinkan sumber 

pesan memonitor seberapa akurat pesan yang disampaikan dapat diterima. 

Umpan balik memungkinkan sumber untuk menentukan apakah pesan sampai 

pada target secara akurat atau apakah pesan tersebut perlu diubah untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas di benak penerima.  

Pengiklan seringkali menemukan bahwa target pasar mereka tidak 

menginterpretasikan tema kampanye seperti yang mereka inginkan. Dengan 

menggunakan penelitian berdasarkan umpan balik (research-based-feedback) 

dari pasar, manajemen dapat melakukan pengujian ulang dan seringkali dapat 

memperbaiki pesan iklan yang tidak efektif atau yang salah arah. Berdasarkan 

pendapat tersebut disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses yang melewati 

unsur-unsur komunikasi sehingga menciptakan suatu kesamaan (commonness) 

suatu kesatuan pemikiran antara pengirim dengan penerima. 
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1.5.2.1 Komunikasi Pemasaran 

Menurut Swastha dan Irawan komunikasi pemasaran adalah kegiatan 

komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, dan merupakan kegiatan 

yang membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta 

mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan 

semua pihak untuk berbuat lebih baik. Komunikasi pemasaran memegang 

peranan yang sangat penting bagi pemasar. Tanpa komunikasi, konsumen 

maupun masyarakat tidak akan mengetahui keberadaan suatu produk di pasar. 

Komunikasi yang efektif dapat merubah tingkah laku atau memperkuat tingkah 

laku yang sudah dirubah sebelumnya. Peran lain dari komunikasi adalah untuk 

membedakan produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan 

perusahaan yang lainnya, selain itu juga menginformasikan, membujuk, 

mengingatkan, menawarkan sarana pertukaran itu sendiri, juga sebagai sarana 

pengantaran nilai-nilai sosial kepada masyarakat (Setiadi, 2003 : 250).  

Komunikasi pemasaran tanpa adanya strategi yang efektif dan 

kondusif, tidak akan dapat mencapai sasaran dan tujuan pemasaran, karena 

pemasaran merupakan kegiatan yang akan membawa hasil bagi suatu 

perusahaan, sehingga sebagai upaya mencapai hasil-hasil tersebut diperlukan 

suatu strategi. Dengan demikian strategi komunikasi pemasaran merupakan 

serangkaian rancangan usaha yang terencana dan sistematis yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk tujuan pemasaran dalam hal ini dapat menembus 

segmen pasar suatu perusahaan.  
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Menurut Sutisna (2002:267), komunikasi pemasaran merupakan usaha 

untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran 

mengenai keberadaan produk di pasar. Konsep yang secara umum sering 

digunakan untuk menyampaikan pesan adalah apa yang disebut sebagai bauran 

promosi (promotional mix/alat promosi). Komunikasi pemasaran dapat 

dinyatakan sebagai kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan 

pesan pada konsumen dengan menggunakan berbagai media, dengan harapan 

agar komunikasi dapat menghasilkan tiga tahap perubahan, yaitu perubahan 

pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tindakan yang dikehendaki. 

Kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang 

bertujuan untuk memberikan informasi pada orang banyak agar tujuan 

perusahaan tercapai, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan atas penggunaan 

jasa atau pembelian produk yang ditawarkan. Komunikasi pemasaran juga 

bertujuan untuk memperkuat strategi pemasaran untuk meraih segmentasi yang 

lebih luas. 

Konsep yang secara umum sering digunakan untuk menyampaikan 

pesan adalah apa yang disebut sebagai bauran promosi (promotional mix/alat 

promosi). Disebut bauran promosi karena biasanya pemasar sering 

menggunakan berbagai jenis promosi secara silmutan dan terintegrasi dalam 

suatu rencana promosi produk. (Sutisna, 2002:268). Terdapat lima jenis 

promosi yang yang biasa disebut bauran promosi, yaitu iklan (advertising), 

penjualan tatap muka (personal selling), promosi penjualan (sales promotion), 
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hubungan masyarakat dan publisitas (publlicity and public relation), serta 

pemasaran langsung (direct marketing) (Kotler:2000). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

pemasaran pada dasarnya adalah pemanfaatan komunikasi sebagai media 

pemasaran sehingga dalam prosesnya meliputi kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh pembeli dan penjual, dan merupakan kegiatan yang membantu 

dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran. 

Menurut Khotler dkk (2007:55) Advertising (Periklanan) adalah:”Satu 

dari empat alat utama yang dipergunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan 

komunikasi yang menyakinkan kepada sasaran pembeli dan public. Periklanan 

terdiri dari bentuk-bentuk komunikasi non pribadi (non personal) yang 

diselenggarakan melalui media bayaran dengan sponsor nyata”.  Promosi 

penjualan adalah berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan 

mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Hubungan masyarakat dan 

publisitas : Berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan /atau 

melindungi citra perusahaan atau produk individualnya.  

Penjualan secara pribadi: Interaksi langsung antara satu atau lebih calon 

pembeli untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima 

pesanan. Pemasaran langsung : Penggunaan surat, telepon dan alat penghubung 

nonpersonal lainnya untuk berkomunikasi dengan atau mendapatkan tanggapan 

langsung dari pelanggan dan calon pelanggan. 
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Untuk mencapai tujuan pemasaran maka salah satu usaha yang perlu 

dilakukan menambah saluran distribusi yang ada dan meningkatkan program 

sales promotion karena ini adalah merupakan suatu sarana untuk meningkatkan 

volume penjualan perusahaan. Penentuan saluran distribusi dan advertising 

yang efektif adalah memiliki peranan yang sangat penting karena akan 

memudahkan penyaluran barang ke konsumen dan memberikan informasi 

kepada konsumen tentang produk yang dihasilkan perusahaan. Dalam 

mempromosikan penjualan kamar diharapkan pihak marketing officer mampu 

menjalankan penjualannya baik dengan tatap muka ataupun pemasaran secara 

langsung dan lain sebagainya, kemudian bagaimana melakukan hubungan 

dengan masyarakat itu adalah hal sangat penting dilakukan oleh pihak 

marketing officer. 

1.5.2.2 Tujuan Komunikasi Pemasaran  

Seluruh usaha komunikasi pemasaran diarahkan kepada pencapaian 

satu atau lebih tujuan-tujuan menurut Shimp (2003:160-162) dibawah ini: 

a. Membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk, setiap 
organisasi pemasaran bertujuan untuk meraih konsumen agar memilih 
produknya dan bukan produk pesaingnya, untuk itu konsumen harus 
mempunyai keinginan terhadap suatu kategori produk terlebih dahulu, 
sebelum memutuskan untuk membeli merek tertentu. 

b. Menciptakan kesadaran akan merek (brand awareness), upaya untuk 
membuat konsumen familiar melalui iklan, promosi penjualan dan 
komunikasi pemasaran lainnya akan suatu merek, memberi informasi 
kepada orang banyak tentang ciri khusus dan manfaatnya, serta 
menunjukkan perbedaannya dari merek pesaing, dan menginformasikan 
bahwa merek yang ditawarkan lebih baik ditinjau dari sisi fungsional 
atau simbolisnya. 
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c. Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat 
(intention), jika komunikator sukses menciptakan kesadaran konsumen 
akan mereknya, konsumen dapat membentuk sikap (attitudes) positif 
terhadap merek tersebut dan mungkin akan muncul keinginan untuk 
membeli suatu produk di masa yang akan datang. 

d. Memfasilitasi pembelian, jika usaha komunikasi pemasaran sebuah 
perusahaan benar-benar efektif, konsumen akan memahami mengapa 
harga merek tersebut lebih tinggi dan mungkin akan dianggap lebih 
menarik dengan harga premiumnya tersebut. Iklan yang efektif, display 
yang menarik didalam toko, serta variabel komunikasi pemasaran 
lainnya berfungsi untuk memfasilitasi pembelian dan memberikan 
solusi atas persoalan yang ditimbulkan oleh variabel bauran pemasaran  
non promosi (produk, harga dan distribusi). 
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

komunikasi pemasaran pada dasarnya adalah produk/jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen/ masyarakat, 

tentunya produk/jasa yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dengan harga 

yang wajar dan bersaing. Perusahaan harus mampu mencapai dan 

mempertahankan kualitas produk/jasa yang dihasilkan sehingga komunikasi 

pemasaran dapat mencapai hasil yang maksimal. 

1.5.2.3 Model Komunikasi Pemasaran  

Konsep komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting 

bagi pemasar. Tanpa perencanaan atau strategi yang tepat, proses komunikasi 

pemasaran ini tidak akan berjalan efektif dan efisien. Promosi merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan suatu program komunikasi pemasaran. 

Betapapun bagusnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya dan tidak yakin produk itu akan berguna bagi mereka maka 

mereka tidak akan membelinya. 
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Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan 

kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di 

pasar. Komunikasi pemasaran perlu dirancang sedemikian rupa sehingga 

proses komunikasi berjalan efektif dengan biaya yang efisien, karena 

komunikasi pemasaran ini memerlukan dana yang sangat besar.  

Sustina (2002:268-269), model komunikasi pemasaran meliputi sender 

atau disebut juga sumber (source). Pertama kali pesan komunikasi datang dari 

sumber, yaitu pemasar. Proses selanjutnya, pemasar menentukan bagaimana 

pesan itu disusun, direspon secara positif oleh penerima (konsumen). Pada 

proses tersebut ditentukan pula proses komunikasinya, seperti melalui iklan, 

personal selling, promosi penjualan, public relation atau dengan direct 

marketing. Keseluruhan proses tersebut disebut encoding, suatu proses yang 

menerjemahkan tujuan-tujuan komunikasi kedalam bentuk-bentuk pesan yang 

akan dikirimkan kepada penerima. 

Proses selanjutnya yaitu menyampaikan pesan melalui media, atau 

disebut sebagai proses transmisi. Pesan yang disampaikan melalui media akan 

ditangkap oleh penerima. Ketika pesan diterima, penerima akan memberikan 

respon baik itu respon positif, negatif atau netral. Proses memberikan respon 

dan menginterpretasikan pesan yang diterima disebut sebagai proses decoding. 

Proses decoding ini berarti penerima pesan memberi interpretasi atas pesan 

yang diterima. 

 



19 
 

 
 

Proses decoding ini akan dilanjutkan dengan tindakan konsumen 

sebagai penerima pesan. Jika pesan yang sampai diterima secara positif, maka 

hal ini akan memberikan pengaruh positif pada sikap dan perilaku konsumen. 

Sikap positif konsumen terhadap suatu produk akan mendorong konsumen 

untuk melakukan tindakan pembelian. Namun demikian, karena dibatasi oleh 

kemampuan daya beli, sikap positif tersebut ada yang tidak diakhiri dengan 

pembelian. Sedangkan sikap negatif terhadap produk akan menghalangi 

konsumen untuk melakukan tindakan pembelian. Jangankan sikap negatif, 

sikap positif pun tidak semuanya diakhiri dengan tindakan pembelian. Oleh 

karena itu pembentukan sikap positif terhadap produk sangat penting dilakukan 

oleh pemasar. 

Proses terakhir yaitu umpan balik (feedback) atas pesan yang 

dikirimkan. Pemasar mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan sesuai 

dengan harapan, artinya mendapat respon tindakan yang positif dari konsumen, 

atau justru pesan tidak sampai secara efektif. Pengukuran efektivitas pesan 

tentu saja harus melalui proses penelitian. Namun indikator yang dengan 

mudah bisa dipakai sebagai ukuran efektivitas pesan adalah tingkat penjualan 

produk yang ditawarkan ke pasar. Pesan (iklan, brosur, hubungan masyarakat, 

direct mail, dan lain-lain) disebut efektif (berhasil mencapai tujuan) jika 

tingkat penjualan produk setelah proses penyampaian pesan meningkat secara 

signifikan. Sebaliknya, jika pesan yang disampaikan tidak efektif, maka 

penjualan produk tidak meningkat atau bahkan justru turun. 
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Indikator penjualan ini seharusnya menjadi sinyal awal bagi pemasar 

untuk melakukan penelitian atas pesan yang disampaikan ke konsumen. Secara 

keseluruhan tahapan proses komunikasi pemasaran di atas digambarkan dalam 

gambar berikut ini, (Sustina, 2002:270)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1.2 
Model Komunikasi Pemasaran 

Sumber :  Diadaptasi dari Sutisna (2002).  

Model komunikasi pemasaran tersebut diatas meliputi : 

a. Sumber (sender): Pertama kali pesan datang dari sumber. Sumber 

berarti pihak yang mengirim pesan pemasaran kepada konsumen. 

b. Pemasar:  Menentukan bagaimana pesan itu disusun agar bisa 

dipahami dan direspon secara positif oleh penerima dalam hal ini 

konsumen (menentukan jenis komunikasi yang akan digunakan). 

c. Encoding: Keseluruhan proses perancangan pesan sampai penentuan 

jenis promosi yang akan dipakai (proses menerjemahkan tujuan-tujuan 

komunikasi ke dalam bentuk pesan yang dikirimkan kepada penerima). 

Sumber   Tindakan  Encoding  Transmisi  Decoding 

Umpan Balik  

Pemasar   Perilaku 
konsumen   

Agency, tenaga 
penjual, iklan, 

personal selling, 
public relation, 

direct marketing 

Radio, TV, 
surat kabar, 

majalah 
brosur  

Respon dan 
interpretasi 

oleh 
penerima  
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d. Transmisi : Menyampaikan pesan melalui media cetak atau elektronik. 

e. Decoding: Pesan melalui media akan ditangkap oleh penerima, 

direspon dan diharapkan mempengaruhi perilaku konsumen. Penerima 

pesan memberi respon dan menginterprestasikan pesan yang diterima. 

f. Tindakan: Jika pesan sampai diterima secara positif, maka dapat 

berpengaruh positif pada sikap dan perilaku konsumen. Sikap positif 

terhadap produk akan mendorong kepada pembelian. Oleh karena itu, 

pembentukan sikap positif terhadap produk sangat penting dilakukan 

oleh pemasar. 

g. Feedback (umpan balik): Proses terakhir dari komunikasi pemasaran 

adalah pemasar mengevaluasi apakah pesan mendapat respon tidak 

sampai secara efektif. Pengukuran efektivitas pesan ini dapat dilihat 

melalui tingkat penjualan, apakah mengalami peningkatan setelah 

penyampaian pesan tersebut dilakukan. 

1.5.3 Bauran Komunikasi Pemasaran untuk Hotel 

Hotel merupakan suatu bidang usaha yang dikelola oleh pemiliknya, 

yang memberikan pelayanan berbentuk jasa berupa fasilitas kamar untuk tidur, 

memberikan pelayanan berupa makanan dan minuman, ruangan untuk rapat 

atau aula untuk acara perkawinan, kemudian disewa oleh beberapa orang yang 

membutuhkan tempat untuk menginap, makan, minum serta hiburan atau 

mereka yang sedang melakukan perjalanan untuk mengunjungi daerah-daerah 

wisata. Perencanaan bauran komunikasi pemasaran sangat dibutuhkan dalam 
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melaksanakan kegiatan promosi agar perusahaan berkembang dan memiliki 

strategi teknik komunikasi pemasaran yang efektif. 

Bauran komunikasi pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

bagian pemasaran hotel melalui periklanan, pemasaran langsung, promosi 

penjualan, publisitas dan public relation serta penjualan personal sekaligus 

sebagai pengukur variabel komunikasi pemasaran. 

Iklan merupakan bentuk presentasi dan promosi non personal yang 

memerlukan biaya untuk mempromosikan ide, barang atau jasa melalui sponsor. 

Menurut Wells, Burnett dan Moriarty (1998) mendefinisikan periklanan : 

“advertising is paid nonpersonal communication from an identified sponsor 

using mass media to persuade or influence an audience” (Sutisna: 2002:276). 

Iklan merupakan suatu komunikasi non-personal berbayar yang berasal dari 

sponsor tertentu dengan menggunakan media massa untuk mempengaruhi 

konsumen. 

 Pemasaran langsung (direct marketing) adalah hubungan langsung 

dengan pelanggan yang ditargetkan secara tepat dengan tujuan mendapatkan 

tanggapan sesegera mungkin untuk menciptakan hubungan baik dengan 

pelanggan. Pemasaran langsung adalah suatu sistem interaktif yang 

menggunakan satu arah atau lebih media periklanan untuk menghasilkan suatu 

respon yang dapat diukur dan/atau transaksi disegala lokasi. 

Definisi promosi penjualan menurut American Marketing Association 

(AMA) tahun 1988 sebagai berikut: “sales promotion is media and nonmedia 

marketing pressure applied for a predetermined, limited period of time in order 



23 
 

 
 

to stimulate trial, increase consumer demand, or improve product quality” 

(Sutisna, 2002:299). Promosi penjualan adalah salah satu tekanan dari pasar 

media atau non media yang diaplikasikan untuk promosi pemasaran yang telah 

disepakati, dengan batas waktu tertentu untuk meningkatkan percobaan, 

meningkatkan permintaan pelanggan/konsumen, ataumeningkatkan kualitas 

produk. 

Hubungan masyarakat dan publisitas yaitu menjalin hubungan baik 

dengan public internal dan eksternal untuk membangun atau bahkan 

meningkatkan citra baik perusahaan. Ikut serta atau mengadakan acara-acara 

tertentu yang sifatnya tidak murni orientasi keuntungan dengan instansi lain. 

Pada umumnya hubungan masyarakat atau public relations merupakan sarana 

yang berhubungan dengan cara dan gaya interaksi perusahaan dengan 

masyarakat luas. 

Penjualan tatap muka adalah satu-satunya alat promosi yang digunakan 

untuk berkomunikasi dengan konsumen potensial secara langsung. Artinya 

penjualan tatap muka adalah merupakan aktivitas komunikasi antara produsen 

yang diwakili oleh tenaga penjual dengan konsumen potensial yang melibatkan 

pikiran dan emosi serta tentu saja berhadapan langsung (face to face) (Sutisna, 

2002:311). Penjualan tatap muka merupakan presentasi personal oleh tenaga 

penjual sebuah perusahaan dengan tujuan menghasilkan transaksi penjualan dan 

membangun hubungan dengan pelanggan. Berikut ini flatform komunikasi dari 

masing-masing elemen bauran promosi: 
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Tabel 1.1 Contoh Kegiatan Komunikasi Elemen Bauran Promosi 

Periklanan Promosi 

Penjualan 

Hubungan 

Masyarakat 

Penjualan 

Tatap Muka 

Pemasaran 

Langsung 

Iklan di media cetak 

dan elektronik. 

Kemasan. 

Gambar bergerak. 

Brosur dan Buklet. 

Poster dan Leflet. 

Direktori. 

Billboard. 

Display. 

Material audiovisual 

Logo dan simbol. 

Videotape. 

Kontes, 

permainan, 

undian, lotre. 

Hadiah. 

Pameran. 

Eksibisi. 

Demonstrasi. 

Kupon. 

Rabat. 

Pembiayaan 

bunga rendah. 

Hiburan. 

Press kits. 

Pidato. 

Seminar. 

Laporan tahunan. 

Donasi dan amal. 

Sponsorship. 

Publikasi. 

Relasi komunitas. 

Lobi. 

Media identitas. 

Majalah 

perusahaan. 

Peristiwa. 

Presentasi 

penjualan. 

Pertemuan 

penjualan. 

Program 

intensif. 

Contoh, 

pameran 

perdagangan. 

 

Katalog. 

Surat. 

Tele-

marketing. 

Electronic 

shopping. 

TV Shopping. 

Fax mail. 

E-mail. 

Voice mail. 

Sumber: diadaptasi dari Philip Kotler (2000), “Marketing Manajemen”. 
(Sutisna, 2002:268) 

Hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa aktivitas komunikasi 

pemasaran yang digunakan oleh marketing Hotel UMM Inn pada tahun 2007 

dapat meningkatkan jumlah hunian hotel setiap tahunnya. Sedangkan aktivitas 

komunikasi pemasaran dilakukan dengan menggunakan bauran promosi (iklan, 

direct marketing, promosi penjualan, public relation, personal selling) adalah 

dengan melakukan langkah-langkah perencanaan yang tepat dalam 

melaksanakan aktivitas promosi tersebut. Langkah-langkah tersebut sesuai 

dengan aktivitas komunikasi pemasaran yang meliputi komunikator (sumber 

informasi), pesan, media yang dipakai, proses decoding (respon dan 
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menginterpretasikan pesan), dan yang terakhir adalah feedback atau umpan 

balik dan mencakup unsur-unsur dari bauran komunikasi pemasaran. 

Hotel merupakan bentuk usaha yang bergerak dibidang jasa. Tingginya 

tingkat persaingan di bidang perhotelan, sehingga diperlukannya teknik bauran 

komunikasi pemasaran jasa yang modern dan berbeda dibandingkan dengan 

komunikasi pemasaran tradisional yang telah dikenal selama ini. 

1.5.4 Teknik Persuasi dalam Pemasaran 

Persuasi diambil dari istilah bahasa Inggns persuasion, dalam bahasa 

Indonesia sering diterjemahkan Irn bujukan atau rayuan. Bujukan dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwodarminta berarti kata-kata 

manis untuk memikat hati (menawari hati, menipu dan sebagainya) (Sunarjo & 

Djoenaesih, 1983:25). Teknik persuasi digunakan apabila tujuan pemasar adalah 

untuk mempengaruhi sikap dan preferensi konsumen akan merk yang 

dipasarkan. Efektivitas pemasaran dapat dinilai dengan  menggunakan kriteria 

daya persuasi, yaitu mengukur sikap atau preferensi baik sebelum maupun 

sesudah pemasaran dilaksanakan dan dengan menentukan apakah sikap telah 

menjadi lebih baik atau preferensi telah bergeser ke merk yang telah 

dipresentasikan. 

Persuasi didefinisikan sebagai "perubahan sikap akibat paparan 

informasi dari orang lain. Menurut Effendy, (2002:79) mendefinisikan persuasi 

adalah suatu proses komunikasi antarpersonal di mana komunikator berupaya 

dengan menggunakan lambang-lambang untuk mempengaruhi kognisi 

penerima, jadi secara sengaja mengubah sikap atau kegiatan seperti yang 
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diinginkan komunkator. Perlu dijelaskan bahwa perubahan-perubahan yang 

dirincikan itulah yang menjadi permasalahan dalam komunikasi persuasif.  Jenis 

efek yang dapat diakibatkan oleh komunikasi persuasif adalah perubahan 

persepsi. 

Ditinjau dari komponen penerima atau komunikan, dalam proses 

komunikasi persuatif itu terdapat empat faktor sentral yakni yang merupakan 

variasi pada komponen komunikator, pesan, media dan situasi. Faktor-faktor 

penting yang dicakup oleh komponen komunikator adalah kredibilitas atau 

kepercayaan, kekuasaan sosial, peranan dalam masyarakat, hubungan dengan 

komunikan, dan berbagai aspek demografis seperti usia, kelamin, dan jenis 

pekerjaan. Yang perlu dipertimbangkan dalam komponen pesan adalah 

pengorganisasian  pesan, argumentasi yang digunakan, imbauan yang 

disampaikan, dan bahasa yang dipakai dengan berbagai gayanya. 

Bagi kegiatan humas, komunikasi persuasif ini jelas amat penting sebab 

fungsi sentral humas adalah mendukung manajemen dalam upaya mengerahkan 

dan mengarahkan manusia-manusia yang muskil itu kepada tercapainya tujuan 

yang ditetapkan oleh organisasi. (Effendy, 2002:81). 

Orang–orang public relations mencoba membujuk audiens untuk 

mempelajari sebuah informasi baru, mengubah emosi, atau untuk bertindak 

sedemikian rupa. Sebagaimana Miller dan Levine mengatakan ,”Pada tingkat 

minimal, sebuah usaha persuasif menghasilkan beberapa perubahan dalam 

aspek kognitif, afektif dan perilaku target audiensi “.  Beberapa faktor akan 

memengaruhi bagaimana perjalanan sebuah pesan atau aksi persuasif yang 
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dilakukan oleh seorang public relations. Di antara faktor itu adalah sumber 

pesan, pesan itu sendiri, dan penerima pesan. Tidak mengejutkan jika para 

peneliti menemukan bahwa semakin kredibel dan semakin dipercaya sunber 

sebuah pesan, maka akan semakin mungkin kita akan menerima pesan itu. 

Penelitian tentang  pesan efektif memandang karakteristik seperti intensitas 

bahasa yang digunakan, kejelasan pesan, serta kualitas dan kuantitas bukti dari 

pesan yang disampaikan. Gender, watak kepribadian, dan tingkat argumentasi 

penerima pesan juga akan berdampak pada pesan persuasif.  Pesan yang 

memiliki nilai bermutu dan terpercaya akan memberikan tanggapan cepat 

dibandingan pesan yang tidak memiliki kualitas. Pesan yang dikemas oleh 

komunikator yang sudah sesuai dengan tujuannya maka komunikan yang dituju 

pun dapat memahami dan dapat dipengaruhi atas pesan tersebut 

(http://komunikasi-indonesia.org/2010/12/teori-persuasi-dan-pengaruh-sosial/) 

1.5.5  Tinjauan tentang Hotel 

1.5.5.1 Pengertian Hotel 

Menurut Sulastiyono, (2002:5) hotel adalah suatu perusahaan yang 

dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman 

dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan 

perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan 

pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.  Definisi hotel 

menurut Surat Keputusan Menparpostel No.KM.37/PW.340/MPPT-86, dalam 

Sulastiyono, (1999:6), Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang 

mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa 
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penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum 

yang dikelola secara komersial. Sedangkan definisi hotel menurut SK. Menteri 

Perhubungan No: Pm 10/Pw 301/Phb 77 dalam Perwani, (2001:2), Hotel adalah 

suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial disediakan bagi setiap 

orang untuk memperoleh pelayanan dan penginapan berikut makan dan minum. 

Berdasarkan definisi hotel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

hotel adalah suatu bentuk akomodasi dengan produk utamanya adalah jasa 

penginapan (hunian kamar) beserta makan dan minum termasuk jasa lainnya 

yang dikelola secara parsial. Hotel juga merupakan suatu usaha komersial yang 

harus memiliki fasilitas yang termasuk akomodasi, makan dan minum. 

1.5.5.2 Aspek Kelembagaan Hotel 

Kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu jenis atau macam jasa atau 

pelayanan adalah hotel service (pelayanan hotel). Hotel bukan merupakan suatu 

objek pariwisata melainkan merupakan salah satu sarana dalam bidang 

kepariwisataan, saat ini kebutuhan jasa atau pelayanan perhotelan sangat banyak 

dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga bisnis jasa yang satu ini berkembang 

dengan cepat. Hal ini disebabkan karena banyak orang atau masyarakat saat ini 

memandang hotel bukan sebagai suatu tempat untuk menginap saja tetapi juga 

lebih dari itu, misalnya hotel dapat digunakan sebagai transaksi bisnis, tempat 

jamuan makan untuk tamu atua relasi bisnis serta hal yang lain, maka dalam hal 

ini hotel perlu mengadakan kegiatan bersama dengan tempat-tempat rekreasi, 

hiburan, travel biro dan lain-lain. Untuk menonjolkan sesuatu yang khas dari 

hotel maupun yang berkaitan dengan obyek wisata daerah yang bersangkutan. 
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Pada intinya hotel bertujuan menyediakan tempat untuk sementara waktu 

dengan memberikan pelayanan bagi para pelanggan atau konsumen dengan 

harapan pelanggan atau konsumen menjadi puas. 

Fungsi hotel menurut Sulastiyono, (1999:63), peranan dan fungsi utama 

dari hotel adalah pada bagian kantor depan hotel atau lebih dikenal dengan front 

office adalah menjual dalam arti menyewakan kamar kepada para tamu. Oleh 

karena fungsinya itu, maka letak atau lokasi kantor depan hotel adalah berada 

ditempat yang mudah dilihat atau diketahui oleh tamu. Untuk lebih jelasnya 

akan diuraikan fungsi pelayanan dari masing-masing sub bagian adalah sebagai 

berikut: 

Pelayanan pemesanan kamar (reservation service) 

a. Pelayanan pemesanan kamar dilakukan oleh bagian Pemesanan Kamar, 

bagian tersebut merupakan bagian yang pertama dihubungi oleh tamu 

sebelum tamu tersebut datang untuk menginap di hotel, karena memesan 

kamar dilakukan terlebih dahulu oleh tamu yang akan menginap untuk 

memastikan apakah ada atau tidak kamar yang dikehendaki. Ruang 

lingkup dari bagian ini adalah antara lain melayani seluruh pemesanan 

kamar hotel dari berbagai sumber dan cara pemesanan, melaksanakan 

proses pekerjaan pemesanan kamar dan memberikan konfirmasi kamar, 

mengarsipkan pesanan kamar sesuai dengan tanggal kedatangan tamu 

dan sebagainya. 

b. Pelayanan Penanganan Barang-barang Tamu 

Bagian penanganan barang-barang disebut Uniform Service adalah salah 

satu bgian yang mempunyai tugas antara lain menangani barang-barang 
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bawaan tamu pada saat tamu datang (check in), menangani penitipan 

barang atau kopor tamu, memberikan pelayanan informasi yang diminta 

oleh tamu dan sebagainya. 

c. Pelayanan Informasi 

Bagian informasi ini bertugas untuk memeberikan penjelasan-penjelasan 

tentang sesuatu yang diperlukan oleh tamu, baik tamu yang menginap di 

hotel maupun tamu yang tidak menginap dihotel. Penjelasan-penjelasan 

tersebut berupa fasilitas-fasilitas yang terdapat di hotel, tempat-tempat 

berbelanja dan acara-acara hiburan di hotel dan sebagainya. 

d. Pelayanan Penerimaan Tamu (reception) 

Bagian penerima tamu (reception) adalah bagian yang melakukan 

pendaftaran semua tamu yang datang untuk menginap di hotel. Adapun 

ruang lingkup tugas bagian penerima tamu (reception) antara lain 

melayani penerimaan kedatangan tamu perorangan, rombongan dan 

tamu-tamu penting (VIP), melaksanakan pendaftaran tamu-tamu yang 

menginap, memberikan penjelasan tentang fasilitas kamar bila diminta 

oleh tamu, menyiapkan atau membuat laporan penjualan kamar, 

menangani keluhan-keluhan tamu dan sebagainya. 

e. Kasir Kantor Depan Hotel 

Bagian Kasir Kantor Depan Hotel (Front Office Chasier), mempunyai 

tugas dan tanggungjawab utama dalam menangani pembayaran seluruh 

transaksi yang dilakukan oleh tamu didalam hotel. Seperti kuitansi 

makan direstoran yang tidak dibayar secara langsung (kontan), maka 
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kuitansinya dikirim kekasir untuk dijadikan satu dengan kuitansi kamar 

begitu juga dengan penggunaan fasilitas lain dalam hotel yang tidak 

dibayar secara kontan. 

1.5.5.3 Produk Perhotelan 

Sulastiyono, (2002:27) menjelaskan tentang produk usaha hotel  dapat 

dibedakan menjadi: 

a. Komponen produk nyata 
Komponen produk nyata adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, 
disentuh/diraba, diukur dan dihitung. Sebagai contoh: makanan, 
minuman, kamar tidur dan perlengkapannya adalah komponen-
komponen yang merupakan produk nyata. Secara umum komponen 
produk nyata adalah termasuk : lokasi, fasilitas dan berbagai aspek dari 
bagia pelayanan. 

b. Komponen produk tidak nyata/abstrak 
Komponen-komponen produk tidak nyata adalah merupakan semua 
produk yang hanya dapat dirasakan dan dialami sebagai suatu 
pengalaman. Faktor-faktor produk tidak nyata adalah segala sesuatu 
yang berkaitan dengan pelayanan dan citra suatu produk yang dihasilkan 
oleh hotel. Suatu produk yang dihasilkan seharusnya dapat memenuhi 
keininan-keinginan tamu, dan ide-ide apa yang dihasilkan oleh hotel. 
Suatu produk yang dihasilkan seharusnya dapat memenuhi keinginan-
keinginan tamu dan ide-ide apa serta bagaimana merealisasikan ide-ide 
tersebut sehingga produk dapat memberikan rangsangan kepada calon 
tamu, kesemuanya ini merupakan rangkaian produk tidak nyata. Sebagai 
contoh dalam sebuah hotel seorang tamu harus memperoleh rasa 
bersahabat, sopan santun dan rasa hormat dari seluruh karyawannya, 
kondisi lingkungan yang menyenangkan, pelayanan cepat dan akurat 
yang kesemuanya ini harus ditunjang dengan menggunakan teknik da 
prosedur yang benar. 

1.6 Definisi Konseptual 

Defenisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti tentang variabel-variabel yang hendak diukur, diteliti dan digali datanya 

(Hamidi, 2007:141). Dalam penelitian ini penulis membagi dua batasan definisi 

konseptual, yaitu: 
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1.6.1 Bauran Komunikasi Pemasaran 

Bauran komunikasi pemasaran adalah pembauran atau memadukan 

sekaligus penerapan empat alat-alat promosi utama perusahaan untuk 

mencapai tujuan-tujuan pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran 

merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh bagian pemasaran 

melalui promosi penjualan, periklanan sekaligus sebagai pengukur variabel 

komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran dilakukan dengan : 

1.6.1.1 Periklanan 

Bentuk presentasi dan promosi non pribadi tentang ide, barang dan 

jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Periklanan merupakan salah 

satu jenis komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh hotel UMM 

Inn yang salah satu isinya memaparkan service pelayanan jasa yang 

diberikan kepada pelanggan. 

1.6.1.2 Direct marketing 

Pemasaran langsung adalah suatu sistem interaktif yang 

menggunakan satu arah atau lebih media periklanan untuk 

menghasilkan suatu respon yang dapat diukur dan/atau transaksi 

disegala lokasi yang dalam hal ini adalah berhubungan dengan 

pemasaran hotel UMM Inn. 

1.6.1.3 Promosi Penjualan 

Bentuk penawaran atau intensif jangka pendek yang ditujukan 

kepada pelanggan, tamu ataupun konsumen dan dirancang untuk 

memperoleh respon spesifik dan segera. Promosi penjualan 
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merupakan tugas dari bagian pemasaran yang dalam hal ini 

marketing officer divisi corporate marketing. 

1.6.1.4 Hubungan masyarakat 

Pada umumnya hubungan masyarakat atau public relations 

merupakan sarana yang berhubungan dengan cara dan gaya interaksi 

perusahaan dengan masyarakat luas, dalam hal ini marketing officer 

divisi corporate marketing/ medical corporate bertugas sebagai 

public relations yang diperlukan untuk mempengaruhi perusahaan 

lain dan individu dengan memproyeksikan identitas yang dapat 

mempengaruhi pandangan public terhadap hotel UMM Inn. 

1.6.1.5 Personal selling 

Penjualan tatap muka adalah satu-satunya alat promosi yang 

digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen potensial secara 

langsung. Dalam hal ini dilakukan oleh marketing officer divisi 

corporate marketing kepada masyarakat atau tamu atau pelanggan 

yang membutuhkan hotel. 

1.6.2 Hotel 

Hotel merupakan wadah yang menyediakan sarana tempat tinggal sementara 

bagi masyarakat umum dengan berbagai macam tujuan dan keperluan ke 

daerah dimana tempat hotel itu berada. Biasanya hotel bertempat didaerah-

daerah yang mempunyai potensi untuk dikunjungi oleh masyarakat umum, 

misalnya seperti tempat panorama, lingkungan pendidikan, sosial, budaya, 

pusat pemerintahan, pusat keagamaan dan lainnya. 
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1.7 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah mengungkapkan tentang Marketing Mix 

Communication atau bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Divisi 

Corporate Marketing di UMM Inn. 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis 

penelitian diskriptif. Artinya penelitian bertujuan untuk membuat penjelasan data 

secara sistematis faktual dan akurat mengenai fenomena dan realitas sosial yang 

terjadi pada daerah yang menjadi obyek peneliti. 

1.8.2 Lokasi dam Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di UMM Inn yang beralamatkan di Jl. Raya 

Sengkaling No. 1 Malang, Jawa Timur.  Sedangkan waktu penelitian dilakukan 

pada bulan Januari – Mei 2012. 

1.8.3 Sumber Informasi 

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah 2 orang Marketing Officer, 

peneliti mengambil 2 orang tersebut dengan alasan 2 informan tersebut adalah 

orang yang paling mengetahui tentang seluk-beluk termasuk program-program 

komunikasi pemasaran dalam hotel UMM Inn. 

Departemen Pemasaran UMM Inn mempunyai 4 personil, terdiri dari       

1 orang marketing manager, 1 orang sales marketing executive (yang mempunyai 

dua peran), 1 orang sales marketing representative, dan 1 orang administrasi sales 
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marketing. Peneliti mengambil dua informan yang sudah bisa dipercaya untuk 

memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini. Jabatan dua informan tersebut adalah 

manager marketing dan sales marketing executive. Manager marketing dan sales 

marketing executive merupakan jabatan yang memiliki kewenangan dan 

tanggungjawab dalam menangani segala  kegiatan komunikasi pemasaran Hotel 

UMM Inn Malang. Oleh sebab itu informasi yang didapatkan dari kedua informan 

tersebut cukup mewakili pihak petugas terkait dari Hotel UMM Inn. Kedua 

informan tersebut adalah Dian (marketing manager) dan Suryo (sales marketing 

executive). Kedua Marketing di UMM Inn ini mempunyai posisi di level yang 

sama yang bertanggung jawab langsung ke Direktur, hanya saja memiliki target 

wilayah yang berbeda. 

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.8.4.1 Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipan yaitu observasi 

yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti tidak terlibat secara 

langsung dengan kegiatan sehari-hari mengenai bauran komunikasi 

pemasaran hotel UMM Inn. Peneliti melakukan beberapa observasi 

ketika kegiatan bauran komunikasi pemasaran dilakukan. Kegiatan direct 

marketing juga nampak ketika peneliti melakukan observasi pada event 

yang diselenggarakan di aula Bookstore (tanggal 15 Juni 2012). 

 

 

 



36 
 

 
 

1.8.4.2 Wawancara 

Menurut Sugiyono, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam  suatu topik tertentu (2005:72). Data 

dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam pada setiap subjek 

penelitian. Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain adalah pengertian 

tentang wawancara. Disini peneliti melakukan wawancara pembicaraan 

informal dengan informan dari UMM Inn. Wawancara ini merupakan 

wawancara tatap muka antara peneliti dengan responden, dengan teknik 

wawancara mendalam. Pertanyaan yang diajukan sangat bergantung dari 

peneliti. Seperti bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan 

pertanyaan kepada pihak marketing UMM Inn. Hubungan pewawancara 

dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, seperti suasana santai 

yang berasa didalam hotel UMM Inn. Sewaktu pembicaraan berjalan, 

terwawancara terkadang tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. 

Disini peneliti adalah instrumen utama penelitian. 

1.8.4.3 Dokumentasi 

Dokumen digunakan sebagai sumber data, karena dalam banyak hal 

dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. 

Hasilnya adalah teori yang menjelaskan fenomena yang diteliti. Hasil 

penelitian melaporkan teori yang ditunjang dengan contoh-contoh dari 

data yang diperoleh melalui dokumen UMM Inn.  
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Menurut Poerwanti, dokumentasi adalah mengumpulkan data 

melalui arsip-arsip tertulis terutama yang teori, hukum, dalil, ataupun 

berbagai data substantif yang berasal dari berbagai sumber,  baik dari 

dinas atau departemen tertentu, dapat pula berupa data yang tersedia pada 

biro statistik ataupun dokumen sekolah, lembaga pemerintah atau swasta 

serta berbagai sumber lain. (1998:135). Dalam dokumentasi ini 

diperlukan data tentang gambaran umum tentang UMM Inn, foto-foto 

tentang kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh marketing officer UMM 

Inn, brosur-brosur yang digunakan untuk melekukan pemasaran, dan 

lain-lain yang mendukung penelitian ini. 

1.8.5 Teknik Analisa Data 

Setelah semua data terkumpul maka peneliti menggunakan 

pendekatan deskriptif, dan juga berusaha menjelaskan  secara nyata 

tentang fakta yang ada di lapangan yang diperoleh pada waktu 

mengadakan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif. Moleong menyatakan tahapan 

tahapan penelitian sebagai  berikut: a) mencatat yang menghasilkan 

catatan lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat 

ditelusuri, b) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, 

mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, c) berpikir 

dengan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan 

menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan 

umum. (2007: 248) 
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1.8.6 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan Moleong ada tiga, (2007: 

330), yaitu:  

1.8.6.1 Triangulasi dengan sumber 

Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif. (Patton dalam Moleong, 1987: 331). 

1.8.6.2 Triangulasi dengan metode 

Menurut Patton, terdapat dua strategi, yaitu : (1) pengecekan 

derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 

pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama. (Patton dalam 

Moleong, 1987:329). 

1.8.6.3 Triangulasi dengan teori 

Menurut Patton, fakta dapat diperiksa derajat kepercayaannya 

dengan satu atau lebih teori, hal ini dinamakannya penjelasan 

banding (rival explanation). (Patton dalam Moleong, 1987:327) 

Peneliti menggunakan triangulasi dengan metode dari ketiga 

teknik penelitian menurut Moleong. Dengan kata lain bahwa dengan 

triangulasi metode, peneliti dapat me-rechek temuannya dengan cara 

pengecekan temuan hasil penelitian dan pengecekan derajat 

kepercayaan. 


