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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Seiring dengan perkembangan teknologi, proses komunikasi juga 

mengalami perubahan. Seperti halnya akhir-akhir ini maraknya 

perkembangan internet, tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap 

konsumen dalam memperoleh informasi suatu produk. Kotler & Keller 

(2009) mengatakan, dalam perkembangan lingkungan komunikasi pemasaran 

yang perubahannya  sangat cepat, komunikasi pemasaran melalui iklan 

bukanlah satu-satunya atau bahkan yang paling penting dalam membentuk 

brand (membangun citra perusahaan) dan mendorong penjualan, namun 

dengan melalui bauran komunikasi pemasaran yang dilaksanakan secara 

terintegrasi dapat meningkatkan citra perusahaan dan mendorong penjualan, 

bahkan dengan meluasnya komunikasi ini dapat menjangkau pasar yang lebih 

luas. Selain itu, pelaksanaan komunikasi pemasaran juga memiliki fungsi 

yang sangat penting dalam membentuk brand dan mendorong efektivitas dan 

efisiensi penjualan suatu produk. Misalnya dengan cara menciptakan 

kesadaran tentang brand, menciptakan penilaian atau perasaan tentang brand 

yang positif, dan dapat memfasilitasi hubungan yang lebih kuat antara brand 

dengan konsumen. 

Menurut Hermawan (2012: 54) aktivitas-aktivitas marcom seharusnya 

berjalan secara terintegrasi sehingga semua pihak yang terkait dengan 
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perusahaan (stakeholder/pemegang kepentingan) harus ditangani secara 

proporsional, tidak hanya terfokus hanya pada pelanggan semata. Tetapi 

faktanya, aktivitas marcom sulit untuk dilaksanakan secara proporsional oleh 

perusahaan. Seperti halnya aktivitas marcom HARRIS Hotel and Conventions 

Malang. Intensitas periklanan secara online terlihat sering dilakukan oleh 

HARRIS Hotel and Conventions Malang. Hal tersebut disebabkan karena 

peneliti sering menjumpai iklan HARRIS Hotel and Conventions Malang 

ketika mengakses internet. Iklan HARRIS Hotel and Conventions Malang 

tersebar di berbagai website resmi televisi nasional, blog pribadi, beberapa 

website, maupun portal-portal berita online yang diakses oleh peneliti. 

Sedangkan menurut Philip Kotler dalam pengantar buku The 

Marketer’s Guide to Public Relations in the 21st Century (2006) mengakui 

semakin tidak efektifnya iklan massal, berbarengan dengan pemunculan 

media baru. Fenomena yang ditemukan justru kekuatan baru berupa 

pemberitaan media, event, program berbasis komunitas, penciptaan atmosfir 

dan kekuatan komunikasi. 

Selain periklanan, HARRIS Hotel and Conventions Malang juga 

melakukan aktivitas publikasi secara online, tetapi tidak terjalin komunikasi 

yang berkualitas dan efektif antara HARRIS Hotel and Conventions Malang 

dengan publiknya dalam kegiatan publikasi tersebut. Hal tersebut dapat 

dilihat dari aktivitas sosial media dan website resmi HARRIS Hotel and 

Conventions Malang. Berdasarkan aktivitas publikasi yang dilakukan oleh 

HARRIS Hotel and Conventions Malang pada akunnya di Instagram, pada 
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tanggal 27 Maret 2016 terdapat 1.257 orang yang mengikutinya, tetapi setiap 

publikasi yang dilakukan oleh HARRIS Hotel and Conventions Malang tidak 

mendapatkan banyak perhatian dari publiknya. Terbukti dari setiap postingan 

dari HARRIS Hotel and Conventions Malang hanya mendapatkan sekitar 30 

likes dan hanya ada satu hingga dua komentar dari publiknya. Selain itu tidak 

disediakan ruang interaksi antara HARRIS Hotel and Conventions Malang 

dengan publiknya di website resmi HARRIS Hotel and Conventions Malang. 

Padahal perusahaan perlu mendengar masukan dari semua pemegang 

kepentingan (stakeholder) termasuk pelanggan. 

 

 

 

Gambar 1.1 Tampilan Instagram HARRIS Malang 

Meskipun demikian, citra HARRIS Hotel and Conventions Malang 

tergolong cukup bagus dimata publiknya. Terbukti dengan diraihnya prestasi 

dan dinobatkannya HARRIS Hotel and Conventions Malang sebagai 

pemenang The Best Travellers Choice pada tahun 2014 hingga 2016 oleh 

TripAdvisor Indonesia. Selain itu, HARRIS Hotel and Conventions Malang 
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juga meraih Certificate of Excellence dari TripAdvisor Indonesia pada tahun 

2014 dan 2015. Selain kedua prestasi tersebut, meskipun HARRIS Hotel and 

Conventions Malang baru dibuka pada tahun 2013, tetapi HARRIS Hotel and 

Conventions Malang mampu menempati posisi 15 dari 25 hotel terbaik di 

Indonesia untuk keluarga. Pada penghargaan tersebut HARRIS Hotel and 

Conventions Malang merupakan satu-satunya HARRIS Hotel dan satu-

satunya hotel yang berada di Malang yang memperoleh penghargaan hotel 

keluarga terbaik di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut akhirnya 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang implementasi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh sub divisi marketing communication dalam 

membangun citra HARRIS Hotel and Conventions Malang. 

TripAdvisor adalah komunitas wisata terbesar di dunia untuk mencari 

informasi, saran dan opini dari jutaan wisatawan guna membantu orang 

merencanakan serta menikmati perjalanan impian. Komunitas yang ramah 

dan santai ini berisi percakapan yang jujur di antara wisatawan. Komunitas 

TripAdvisor memposting rata-rata 60 kontribusi setiap menit. Dengan begitu 

banyak informasi baru yang mudah diakses, orang dapat membuat keputusan 

tepat tentang tempat menginap, makan, dan bermain ke mana pun orang 

pergi. Setelah selesai mencari informasi, orang dapat melakukan pemesanan 

perjalanan melalui salah satu mitra agen pemesanan yang tercantum di 

TripAdvisor seperti Expedia®, Hotels.com®, dan masih banyak lagi. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas terkait dengan marketing 

communication, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana implementasi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh sub divisi marketing 

communication HARRIS Hotel and Conventions Malang dalam membangun 

citra perusahaan? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

implementasi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh sub divisi 

marketing communication HARRIS Hotel and Conventions Malang dalam 

membangun citra perusahaan. 

 

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN 

Dalam penelitian tentunya peneliti mengharapkan beberapa manfaat 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan baik secara akademis maupun 

praktis yang diantaranya sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Bagi jurusan ilmu komunikasi khususnya yang mengambil 

konsentrasi public relations, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi, wawasan, dan pengetahuan tentang 

implementasi bauran komunikasi pemasaran dalam membangun citra 

perusahaan khususnya dibidang perhotelan. Selain itu, diharapkan dapat 
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menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih 

lanjut tentang implementasi bauran komunikasi pemasaran dalam 

membangun citra perusahaan khususnya dibidang perhotelan. 

2. Manfaat praktis 

Bagi sub divisi marketing communication HARRIS Hotel and 

Conventions Malang dan Tauzia Hotels Management diharapkan 

penelitian ini mampu menjadi bahan evaluasi perusahaan terkait dengan 

implementasi komunikasi pemasaran dalam membangun citra HARRIS 

Hotel and Conventions Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




