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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Malang merupakan sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa

Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya

(ibukota provinsi Jawa Timur), dan merupakan kota terbesar kedua di

wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Kota Bandung (Anonim.a). Kota

Malang berada didataran tinggi dengan ketingggian 440-667 meter diatas

permukaan air laut, hal ini yang mejadikan Kota Malang menjadi kota yang

sejuk untuk ditinggali. Selain itu, dengan luas wilayah Kota Malang 110.06

km² dan dikelilingi oleh gunung-gunung, tak heran jika Kota Malang dipilih

untuk destinasi wisata yang paling banyak diminati (Anonim.b). Fakta ini,

banyak dimanfaatkan para pengusaha untuk membangun perekonomian, salah

satunya adalah pembangunan sarana penginapan.

Apabila kita perhatikan, terdapat banyak sekali penginapan yang dapat

ditemukan di kota Malang. Penginapan ini beragam bentuknya, yakni Hotel,

Villa, maupun Guest House. Masing-masing jenis penginapan tersebut

memiliki lebih dari 20 bangunan yang ada di Kota Malang, baik itu yang baru

maupun yang lama. D-Pavilion Guest House dan Tlogomas Guest House

merupakan beberapa Guest House yang ada di kota Malang.

Menghadapi dekade sekarang dan yang akan datang, khususnya era

globalisasi, suatu perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan yang

kompleks. Setiap perusahaan yang dibentuk oleh pendirinya, bukan hanya
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dibiarkan untuk hidup begitu saja tanpa adanya keinginan untuk berkembang.

Sehingga hal ini menyebabkan setiap pelaku didalam perusahaan mempunyai

keinginan untuk tetap mempertahankan kehidupan perusahaannya.

Dalam menentukan keberhasilan perusahaan, maka sebuah perusahaan

dituntut untuk cerdik dalam menghadapi para kompetitor, agar pesaingnya

tidak dapat bergerak dengan bebas dalam era persaingan yang semakin tajam.

Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengenalkan

perusahaannya dan meningkatkan daya saing, salah satu yang bisa dilakukan

adalah melalui perencanaan strategi pada aktivitas komunikasi pemasaran.

Sudah sejak lama disadari bahwa komunikasi pemasaran memiliki

peranan yang besar dalam kehidupan perusahaan, terlebih lagi bagi

keberadaan penginapan yang saat ini mulai banyak dibangun. Semakin

banyaknya pertumbuhan dan perkembangan penginapan di Kota Malang,

akan semakin meningkatkan persaingan usaha di bidang ini. Oleh kerena itu,

peranan komunikasi pemasaran menjadi sangat penting agar perusahaan dapat

memberikan pelayanan yang memuaskan dan pada akhirnya dapat

memenangkan persaingan. Aktivitas komunikasi pemasaran harus terprogram

dengan cermat sehingga pada pelaksanaannya tidak menyimpang dari jalur

yang ada.

Pemilihan D-Pavilion Guest House dan Tlogomas Guest House sebagai

obyek penelitian ini dikarenakan peneliti belum pernah menemukan

penelitian terkait komunikasi pemasaran pada sebuah sarana penginapan

seperti guest house, dimana peneliti ketahui bahwa ruang lingkup struktur

manajemen pada sebuah guest house lebih kecil dibandingkan dengan sarana
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penginapan seperti hotel. Selaian itu, D-Pavilion merupakan sebuah guest

house yang dapat dikatakan telah berdiri cukup lama (± 4 tahun) dan masih

mampu bertahan hingga kini. Sedangkan Tlogomas guest house merupakan

sebuah guest house yang terbilang cukup baru, dimana guest house ini baru

berdiri di tahun 2015 (± 1 tahun) (Anonim.c, 2016).

Untuk sebuah guest house yang sudah bertahan cukup lama, maupun

guest house yang terbilang masih cukup baru dan memiliki banyak

kompetitor, pihak manajemen dituntut untut kreatif dalam memperkenalkan

maupun mempertahankan perusahaannya sehingga dapat dengan mudah

bersaing dan dikenal oleh publik serta mampu untuk menarik minat

pengunjung.

Oleh sebab itu, fenomena-fenomena tersebut menarik peneliti untuk

mengetahui “Aktivitas Komunikasi Pemasaran dalam Meningkatkan Jumlah

Pengunjung D-Pavilion Guest House dan Tlogomas Guest House” (Studi

pada Manajemen D-Pavilion Guest House dan Tlogomas Guest House di

Kota Malang).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, “Bagaimana aktivitas

komunikasi pemasaran pada manajemen guest house dalam meningkatkan

jumlah pengunjung D-Pavilion Guest House dan Tlogomas Guest House di

Kota Malang?”



4

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Mengetahui aktivitas

komunikasi pemasaran pada manajemen guest house dalam meningkatkan

jumlah pengunjung D-Pavilion Guest House dan Tlogomas Guest House

Kota Malang”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan refrensi

bagi penelitian kualitatif  dan memperluas wawasan pengetahuan

komunikasi pemasaran mengenai Aktivitas Komunikasi Pemasaran

Guest House di Kota Malang.

b. Untuk menambah khasanah pengetahuan serta sebagai bahan bagi

peneliti lain yang ingin mengembangkan hasil penelitian ini

dikemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Dapat dijadikan sebagai saran dan informasi untuk manajemen

dalam menghadapi persaingan, dengan mempertahankan dan

meningkatkan jumlah pengunjung pada D-Pavilion Guest House

dan Tlogomas Guest House di Kota Malang.

b. Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi manajemen guest house guna

menyempurnakan sistem kerja komunikasi pemasaran D-Pavilion
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Guest House dan Tlogomas Guest House Malang dalam

pelaksanaan aktivitas komunikasi pemasaran.

1.5 Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran, saya menemukan penelitian yang juga

membahas tentang aktivitas komunikasi pemasaran, salah satunya adalah

judul “Aktivitas Komunikasi Pemasaran Hotel guna Meningkatkan Jumlah

Hunian” (Studi pada Hotel University Inn UMM) oleh Mia Dwi Hapsari.

Sedangkan pada penelitian ini, saya mengangkat judul mengenai “Aktivitas

Komunikasi Pemasaran dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung D-Pavilion

Guest House dan Tlogomas Guest House Malang” (Studi pada Manajemen

D-Pavilion Guest House dan Tlogomas Guest House di Kota Malang).

Adapun kontribusi dari penelitian sebelumnya pada penelitian ini,

sebagai refrensi dalam bidang penelitian yang sama, dengan obyekpenelitian

yang berbeda. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah

obyek yang diteliti. Pada penelitian terdahulu, yang menjadi obyek

penelitiannya adalah hotel. Sedangkan pada penelitian ini, obyeknya adalah

guest house.


