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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Propinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Balikpapan yang dikenal 

dengan kota bisnis juga merupakan salah satu kota yang bergerak di bidang 

pelayanan jasa. Sebagai tempat yang sering dikunjungi oleh para wisatawan 

baik itu wisatawan dalam negeri dan wisatawan asing maupun para investor-

investor yang ingin menanamkan sahamnya di kota Balikpapan dan seiring 

dengan berkembangnya zaman maka persaingan antara perusahan 

sangatalah ketat setiap perusahan dituntut untuk menjaga stabilitasnya agar 

dapat terus eksis dan berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Terutama di 

industri bisnis yang bergerak di bidang jasa seperti perhotelan. Kota 

Balikpapan yang dikenal sebagai kota bisnis terbesar dan sering dijadikan 

tempat pertemuan antara investor-investor yang ingin menanamkan modal 

mereka pada perusahaan yang berkembang di kota Balikpapan ataupun 

sebagai tempat persinggahan sementara. Selain terkenal dengan kota bisnis 

sektor pariwisata Balikpapan diyakini menjadi kawasan yang cerah 

kedepanya di dalam pencarian nafkah selain dari minyak dan gas bumi, 

seiring dengan pertumbuhan bisnis yang semakin pesat dan cepat di kota 

Balikpapan membawa kontribusi yang sangat signifikan bagi para investor 

untuk memasuki bisnis pariwisata secara terutama di sektor perhotelan.   

Dengan semakin banyak dan tumbuh suburnya industri-industri 

perhotelan di kota Balikpapan maka persaingan antara perusahaan-

perusahaan jasa perhotelan semakian tinggi. Guna memperoleh dan 
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menambah terget pasar khususnya bisnis perhotelan maka setiap 

perusahaan dituntut untuk lebih inovatif dalam memperoleh pangsa pasar. 

Persaingan dalam penyediaan fasilitas dan layanan itu menuntut setiap 

perusahaan untuk selalu meningkatakan dan mempertahankan kebutuhan 

dan keinginan konsumen agar tidak berpaling keperusahaan pesaing. 

Persaingan jasa perhotelan ini berorientasi pada tamu atau publik sebagai 

obyeknya. Keberhasilan dalam persaingan jasa perhotelan tidak hanya dinilai 

dari banyaknya tamu pada waktu-waktu tertentu saja, melainkan dari sering 

tidaknya tamu atau publik datang untuk menikmati fasilitas dan layanan yang 

diberikan oleh pihak hotel. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

Lew Hahn salah seorang pengusaha sukses di Amerika dia beranggapan : 

″ Sukses yang besar yang diperoleh suatu perusahaan ialah 

mendapatkan pelanggan, bukan penjualan itu sendiri, setiap 

barang dapat dijual untuk satu kali kepada seorang pembeli, akan 

tetapi dikarenakan sukses kalau bisa meningkatakan jumlah 

pelanggan yang membeli berulang kali. “ (Onong U 

Effendy,2009:150)  

Oleh karena persaingan perusahaan yang sekarang semakin terbuka 

yang menuntut setiap perusahaan harus dapat  bersaing secara terbuka. 

Dimana untuk meningkatakan kemajuan perusahaan haruslah mempunyai 

strategi ataupun trik-trik khusus yang berbeda dengan perusahaan lain, 

seperti cara mempromosikan atau mengagendakan sesuatu yang benar-

benar berbeda dan mempunyai nilai jual yang tinggi dan tidak dipunyai oleh 

perusahaan pesaing, dalam arti lain mengetahui titik lemah dari perusahaan 

lain dengan cara yang tepat.   
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Hotel Pacific merupakan salah satu hotel bertaraf bintang tiga yang 

terdapat di kota Balikpapan yang terletak cukup strategis karena berada 

ditengah-tengah pusat kota dan pusat-pusat perbelanjaan dan pariwisata. 

Dimana bila dilihat dari letaknya yang cukup berdekatan dengan dengan 

hotel-hotel bintang lainya pasti tidak dapat dipungkiri lagi persaingan antara 

hotel yang satu dengan yang lainya sangatlah ketat apalagi di era globalisasi 

seperti sekarang ini, terutama dalam rangka menghadapai AFTA (Asia Free 

Trade Area) dimana suatu perusahaan akan dihadapakan pada berbagai 

macam tantangan yang sangat kompleks, yang mana menutut setiap 

perusahaan untuk dapat terus lebih memajukan perusahannya. Dimana 

dalam meningkatkan kemajuaan perusahaan harusalah mempunyai strategi 

ataupun trik-trik khusus yang berbeda dengan perusahaan lain seperti 

bagaimana cara mempromosikan dan mengagendakan sesuatu yang benar-

benar berbeda yang tidak dipunyai oleh perusahaan pesaing. Sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan khususnya di bidang jasa 

bagi para publik yang membutuhkanya. Adapun pengguanan jasa dan 

fasilitas di hotel ini kebanyakan adalah para orang-orang yang sedang 

berlibur atau hanya sekedar menikmati akhir pekan. Oleh sebab itu mereka 

bener-benar menginkan pelayanan yang terbaik dalam menikmati fasilitas 

yang di berikan oleh pihak hotel. 

Melihat dari keberadaannya yang saling berdekatan tentu saja 

menunjukan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. Guna memperoleh 

keyakinan dari konsumen, maka pihak-pihak hotel yang saling bersaing 

tersebut wajib membangun citra yang baik terhadap konsumen atau publik. 

Hal ini penting untuk dilakukan karena citra dapat mempengaruhi seseorang 
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dari suatu objek, orang, maupun organisasi dengan sengaja perlu diciptakan 

agar menciptakan sebuah nilai yang positif menurut Sukatendel (1990) dalam 

Somirat Soleh (2004:111). Oleh karena itu citra menjadi faktor penting bagi 

pemasaran suatu organisasi. Meskipun secara luas disadari bahwa citra 

merupakan suatu faktor penting dalam bisnis.  

Sebagai salah satu hotel yang termasuk dalam klasifikasi hotel 

berbintang tiga. Hotel Pacific memiliki kemampuan untuk dapat bersaing 

dengan hotel-hotel berbintang lainya. Hal ini didasari dari banyaknya tamu-

tamu hotel yang memilih hotel pacific yang mereka gunakan bukan hanya 

sekedar sebagai tempat untuk menginap tetapi juga lebih dari itu, misalnya 

hotel ini dapat digunakan sebagai tempat pertemuan para relasi-relasi bisnis, 

tempat jamuan makan untuk tamu-tamu khusus, seminar pertemuan ilmiah, 

acara pernikahan, pameran dan sebagainya.  

Pada dasarnya humas (hubungan masyarakat) merupakan bidang atau 

fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi 

yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi nonkomersial. 

Humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda yaitu keluar 

(eksternal) memberikan informasi kepada khalayak dan ke dalam (internal) 

menyerap reaksi dari khalayak. Sejauh mana keberhasilan tergantung 

daripada upaya dan usaha serta kemampuan organisasi itu sendiri. 

Hubungan masyarakat dalam suatu organisasi melaksanakan fungsi 

manajemen. Humas merupakan salah satu fungsi sebagai unsur pimpinan. 

Dengan demikian fungsinya adalah untuk menumbuhkan hubungan yang 

baik dan serasi antara public intern dan public ekstern dalam rangka 

memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. 
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Berkenaan dengan  hal di atas bahwa tujuan humas adalah untuk 

mengusahakan, membina dan memupuk citra lembaga atau organisasi yang 

baik di mata masyarakat sehingga berhasil mencapai tujuannya, dengan  

mendapatkan pengertian, kepercayaan, dukungan serta kerja sama dari 

masyarakat. Maksud dan tujuan yang terpenting dari humas/public relation 

adalah mencapai saling pengertian sebagai obyektif utama. Pujian citra yang 

baik dan opini yang mendukung bukan kita yang menentukan tetapi feed 

back yang kita harapkan. 

Melihat perkembangan perhotelan yang sangat cepat dan pesat maka 

sudah seharusnya para pelaku bisnis perhotelan mempunyai cara - cara 

yang tepat untuk meningkatkan daya saing dengan para kompetitor – 

kompetitor sejenis guna mengantisipasi pasar yang semakin terbuka guna 

tercapainya tujuan perusahaan. Dalam hal ini departement marketing sebagai 

suatu departement harus mempunyai suatu kemampuan dalam menciptakan 

sebuah strategi yang tepat didalam menghadapai kompetisi perhotelan. Oleh 

karena itu kolaborasi antara marketing dan public relations yang lebih dikenal 

dengan sebutan MPR haruslah saling bahu - membahu bekerja sama dalam 

membangun perusahaan, baik untuk mendapatkan pelanggan ataupun untuk 

memberikan citra yang baik di mata calon pelanggan. 

PR dapat menjadi efektif menopang fungsi marketing, harus terlebih 

dahulu diperjelas dalam perencanaan marketing. Perencanaan harus matang 

dalam menentukan sasaran dan target perusahaan, yaitu dengan penerapan 

strategi dan taktik promosi untuk penjualan suatu produk. 

PR digunakan dalam perencanaan marketing untuk mencapai sejumlah 

sasaran : 
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1. Membantu perusahan dan nama produknya agar lebih dikenal. 

2. Membantu mengenalkan produk baru atau peningkatan produk. 

3. Membantu meningkatkan suatu produk life style contohnya 

menyempurnakan pesan iklan dan promosi penjualan dengan 

menambah informasi baru. 

4. Mencari pangsa pasar baru dan memperluas keberadaanya. 

5. Memantapkan semua image (citra) yang positif bagi produk dan 

usahanya. 

Begitu erat dan pentingnya kerjasama antara bidang Public Relations 

dan marketing, sehingga ada istilah untuk menggabungkan aktivitas 

keduanya yang disebut dengan Marketing Public Relations (MPR).      

Adapun konsep komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi yang 

bersifat dua arah dimana ada timbal-balik yang merupakan ciri khas dari 

kegiatan public relations atau humas mutlak harus dimiliki dalam rangka 

penjabaran strategi yang akan dilaksanakan. Aktivitas humas dalam sebuah 

hotel sangatlah dituntut untuk dapat memilih hal – hal yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar ataupun yang sesuai dengan keinginan para tamu hotel. 

Seorang humas haruslah mengerti apa yang seharusnya dilakukan dalam 

menghadapi kompetisi perhotelan yang semakin ketat dalam rangka 

mempromosikan hotel, tidak hanya bekerja sendiri tetapi harus dapat bekerja 

sama dengan departement – departement lain yang berada  dalam 

menghadapi persaingan perhotelan.  Kedudukan humas atau public relations 

dalam organisasi di masa sekarang ini menjadi sangatlah penting. Bila dilihat 

perkembangan perhotelan yang sangat ketat dan cepat maka upaya – upaya 

yang tepat untuk meningkatkan daya saing dalam mengantisipasi pasar yang 
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semakin terbuka haruslah tepat dan dapat membaca apa yang diinginkan 

konsumen. Maka berdasarkan latar belakang di atas,maka peneliti tertarik 

untuk mengetahui lebih jauh mengenai “Strategi Marketing Public 

Relations Dalam Menghadapi Kompetisi Perhotelan”. 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian yakni : 

Apa saja strategi marketing public relations Hotel Pacific dalam 

menghadapi kompetisi perhotelan ?  

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumusakan dan agar 

penelitian menjadi lebih terarah maka tujuan penelitian ini yaitu : 

Untuk mendeskripsikan strategi marketing public relations Hotel Pacific 

dalam menghadapi kompetisi perhotelan. 

C. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan 

menambah referensi dalam wacana keilmuan bagi kalangan mahasiswa 

ilmu komunikasi khususnya public relation yang berkaitan dengan 

strategi MPR hotel dan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya.   

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran 

tentang apa saja strategi MPR hotel dalam menghadapai kompetisi 

perhotelan yang kian pesat berkembang di kota Balikpapan khususnya. 


