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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Perkembangan industri jasa di Indonesia sudah semakin pesat. Salah 

satu industri jasa yang semakin berkembang di Indonesia adalah Perhotelan. 

Menurut ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa 

Timur, Soleh (2016), bahwa pada tahun ini sekitar 30-50 hotel bintang dan 

non bintang sedang dan akan dibangun, Pertumbuhan industri perhotelan di 

Kota Malang saat ini mengalami perkembangan yang pesat terutama 

banyaknya hotel yang berdiri di salah satu kota pendidikan ini, hotel Riche 

misalnya. Hotel Riche Malang adalah hotel pertama di Kota Malang yang 

dibangun pada tahun 1930 dengan desain arsitektur Belanda dan telah 

memeliki beberapa perubahan desain interior dengan konsep warisan. Riche 

Hotel terletak persis di pusat Kota Malang, sebelah gedung warisan Gereja, 

Mesjid Agung, Toko Oen dan Alun-alun Kota Malang. 

Mengingat pertumbuhan industri perhotelan di Kota Malang, tidak 

menutup kemungkinan bahwa persaingan dikalangan pelaku bisnis perhotelan 

untuk memperoleh konsumen baru maupun mempertahankan konsumen yang 

telah menjadi pelanggannya, tak terkecuali hotel Riche. Hal ini 

menggambarkan bahwa pelaku industri perhotelan tersebut harus menjalakan 

suatu bentuk aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk mempertahankan dan 

memperoleh pelanggan. Perlu dipahami bahwa aktivitas komunikasi tersebut 
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tidak dapat dilakukan tanpa melakukan suatu observasi mengenai keinginan 

para calon dan konsumen dan konsumen yang telah menjadi pelanggan. 

Sehingga konsumen disini mempunyai peran aktif dalam proses komunikasi 

dan memutuskan komunikasi seperti apa yang mereka terima dari industri 

perhotelan tersebut. 

Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi pemasaran. 

Komunikasi pemasaran merupakan aspek penting dalam keseluruhan misi 

pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran suatu perusahaan. Esensi dari 

aktivitas komunikasi pemasaran yaitu sekumpulan kegiatan dimana 

perusahaan dan organisasi lainnya mentranfer nilai-nilai (pertukaran) antara 

mereka dengan pelanggannya (Shimp, 2003: 4). Tanpa komunikasi, konsumen 

tidak akan mengetahui keberadaan baik barang maupun jasa. Sehingga fungsi 

penting dari komunikasi pemasaran yaitu menciptakan brand awareness 

tersebut menjadi suatu bentuk tolak ukur yang perlu dijalankan oleh industri 

perhotelan. 

Komunikasi pemasaran diartikan sebagai promosi dari perusahaan 

mengenai apa yang ditawarkan dan memberi makna tentang tindakan dalam 

proses pemasaran sesuai yang berdampak pada benak konsumen (Fill, 1999: 

12-13). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Kotler & Armstrong 

(2006: 536) menyatakan bahwa komunikasi pemasaran adalah cara yang 

digunakan perusahaan untuk menginformasikan, mempersuasi dan 

mengingatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung 

mengenai produk dan merek yang mereka tawarkan. Komunikasi pemasaran 
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mewakili “suara” merek yang digunakan untuk membangun dialog dan 

hubungan dengan konsumen. 

Dalam sebuah perusahaan ataupun instansi tertentu, pemasaran 

merupakan faktor utama dalam pencapaiannya. Pasar merupakan jembatan 

mereka menyampaikan produk kepada konsumen. Dalam pemasaran, 

komunikasi dianggap penting. Hal ini dikarenakan komunikasi merupakan 

proses penyampaian pesan terhadap komunikator kepada komunikannya 

(Mulyana, 2000: 61). Dengan terjadinya proses komunikasi, pesan yang 

dibawa oleh komunikator akan diterima oleh komunikan. Dipahami atau 

tidaknya pesan tersebut oleh komunikan, hal ini tergantung bagaimana cara 

komunikator menyampaikan pesan tersebut. Karena hal inilah komunikasi 

menjadi penting dalam pemasaran.  

Hotel Riche sebagai objek penelitian dalam prakteknya menggunakan 

beberapa alat dalam komunikasi pemasaran. Setidaknya ada beberapa alat 

yang digunakan dalam aktivitas komunikasi pemasarannya antara lain 

periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, 

penjualan personal dan pemasaran interaktif. Hotel Riche adalah hotel pertama 

dan tertua di Malang yang tetap bertahan atau tetap eksis hingga saat ini 

ditengah banyaknya hotel-hotel baru yang dibangun di Malang. Hotel Riche 

sempat diterpa isu akan bangkrut, namun akhirnya Hotel Riche tidak jadi 

bangkrut karena pihak Hotel Riche melakukan berbagai cara agar Hotel Riche 

tetap bertahan. Hotel Riche kini juga telah membangun sebuah cafe dengan 

konsep seperti ala Belanda dan gaya vintage yang diberi nama Cafe Oey 
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sebagai. Café ini dibangun sebagai bentuk layanan, sehingga wisatawan tidak 

perlu keluar dari hotel untuk mengisi waktu luang.  

Sebuah hotel yang baik adalah hotel yang mampu mendapatkan 

keuntungan dengan memberikan kepuasan bagi para tamu atau pelangganya. 

Sebab dalam sebuah hotel harus memberikan motivasi kepada karyawan agar 

mereka memahami tentang bagaimana memberikan kepuasan kepada tamu. 

Pada perusahaan lain juga mencoba mempelihatkan mutu jasa yang tampak 

dalam bukti fisik dan penyajian. Suatu hotel akan mengembangkan gaya yang 

tampak dalam menangani pelanggannya sehingga dapat menyampaikan 

tawaran nilai kepada konsumen yang dituju, baik kebersihan, kecepatan dan 

manfaat lain (Sulastiyono, 2007: 259). Sebagaimana yang dipraktekan oleh 

hotel Riche Malang seperti fasilitas fitur pemilihan bahasa dalam webnya 

mengingat wisatawan dari luar negeri. Selain itu, hotel Riche juga 

menyediakan kolom The Happy Customer. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kepuasan konsumen. 

Aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan Hotel Riche akan 

sangat mempengaruhi perkembangan Hotel Riche dalam meraih konsumen 

baru maupun mempertahankan konsumen yang telah menjadi pelanggannya. 

Aktivitas komunikasi pemasaran di Hotel Riche juga yang membuat Hotel 

Riche dapat bertahan hingga sekarang ditengah banyaknya hotel baru dan 

lebih modern di Malang dan juga mampu bersaing dengan hotel-hotel baru di 

Malang. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis, 

memahami dan mengetahui bagaimana aktivitas komunikasi pemasaran yang 

terjadi atau yang dilakukan Hotel Riche Malang. Maka, dalam penelitian ini, 
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peneliti menarik judul “Aktivitas Komunikasi Pemasaran di Hotel Riche 

Malang” (Studi Pada Divisi Marketing Communication di Hotel Riche 

Malang).  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pertumbuhan industri perhotelan 

di Kota Malang begitu pesat, tidak menutup kemungkinan bahwa persaingan 

dikalangan pelaku bisnis perhotelan untuk memperoleh konsumen baru 

maupun mempertahankan konsumen yang telah menjadi pelanggannya, tak 

terkecuali hotel Riche Malang. Hal ini menggambarkan bahwa pelaku industri 

perhotelan tersebut harus menjalakan suatu bentuk aktivitas komunikasi yang 

bertujuan untuk mempertahankan dan memperoleh pelanggan maka, peneliti 

menarik suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana aktivitas komunikasi 

pemasaran di Hotel Riche Malang?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan 

yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu “Untuk mengetahui aktivitas komunikasi 

pemasaran di Hotel Riche Malang”. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian tentang aktivitas 

komunikasi pemasaran di Hotel Riche Malang adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi 

marketing communication Hotel Riche Malang khususnya dalam 

mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif guna memperoleh 

dan mempertahankan konsumen. 

2. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang ilmu komunikasi terutama tentang aktivitas komunikasi 

pemasaran. 

 

 


