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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pariwisata sebagai salah satu kebutuhan yang bersifat rekreatif

masyarakat, perlu mendapat perhatian sebagai peluang bisnis yang cukup

menjanjikan dalam perekonomian Indonesia. Terlebih dengan telah di

canangkannya Forum Pariwisata Asean atau Asean Tourism Forum (ATF).

Bisnis perhotelan merupakan salah satu dari sekian banyak penunjang utama

bisnis pariwisata di samping pengelolaan objek wisata. Bisnis perhotelan di

Indonesia tergabung dalam sebuah wadah yaitu Perhimpunan Hotel dan

Restoran Indonesia (PHRI).

Mengingat akan arti pentingnya peranan bisnis perhotelan dalam

menunjang industri pariwisata di Indonesia, maka tidak berlebihan kiranya

bila perlu ditindak lanjuti perkembangan bisnis perhotelan. Hal ini juga

tentunya akan menambah penerimaan devisa negara terutama dari sektor

pariwisata.

Kesadaran akan perlunya penanganan yang lebih serius terhadap

bidang industri kepariwisataan telah melahirkan beberapa kebijaksanaan

sebagai langkah pengembangannya. Hal ini terkait dengan adanya pelaksanaan

otonomi daerah saat ini dimana pemerintah daerah diberi kebebasan dalam

berbagai bidang/sektor pembangunan untuk mengelolanya, sehingga dapat

menambah pendapatan daerah. Sekaligus dapat mengembangkan sektor

pariwisata yang potensial di daerah yang bersangkutan.
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Pengembangan potensi pariwisata ini juga dilakukan oleh Pemerintah

Kota Pekanbaru dengan mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada, seperti

wahana wisata Alam Mayang, Danau Buatan, Gedung Purna MTQ, dan

masih banyak lagi. Objek-objek wisata ini merupakan salah satu daya tarik

bagi para wisatawan domestik maupun luar negeri untuk berkunjung ke kota

Pekanbaru. Untuk menunjang hal tersebut maka dibutuhkan kesiapan dan

profesionalisme para pelaku bisnis perhotelan, sehingga dapat menjadi

fasilitas dalam industri pariwisata.

Munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa

rekreasi memberikan peluang bagi bisnis perhotelan disekitarnya untuk

menghasilkan suatu jasa demi memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi dipihak

lain peluang tersebut dapat merangsang dan menarik minat pelaku bisnis

perhotelan yang lain untuk masuk dalam peta persaingan. Dunia usaha yang

diramaikan oleh persaingan dan gejolak perubahan akan memacu adanya

kondisi yang dinamis dalam waktu yang relatif singkat. Keadaan seperti ini

dapat memacu bisnis perhotelan lebih peka dalam menyikapi dan bertindak

terhadap kondisi persaingan yang ada.

Kondisi persaingan perhotelan menjadi tantangan tersendiri bagi tiap

perusahaan. Karena setiap perusahaan didirikan dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan, menginginkan kenaikan pada tingkat pendapatan

dalam merencanakan penjualan. Tetapi bukan hal yang mudah untuk

melakukannya, ini dapat dibuktikan dengan masih belum tercapainya target

hunian kamar, seperti masih banyaknya kamar-kamar yang kosong serta

tingkat keuntungan perusahaan belum sesuai dengan yang diharapkan.
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Untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut, maka

perusahaan dapat melakukan berbagai usaha diantaranya dengan

menggencarkan kegiatan promosi. Promosi merupakan arus informasi atau

persuasi satu atau dua arah yang dilaksanakan untuk mengarahkan seseorang

atau organisasi kepada sebuah tindakan yang menciptakan pertukaran dalam

pemasaran. Promosi dilakukan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan

mengingatkan konsumen akan produk atau jasa yang ditawarkan oleh

perusahaan. Kegiatan promosi meliputi empat kegiatan yaitu promosi

penjualan (sales promotion), penjualan pribadi (personal selling), periklanan

(advertising), dan publisitas (publicity) yang kesemuanya ini termasuk dalam

komponen-komponen dari promosi yang lebih dikenal dengan bauran promosi

atau promotional mix.

Dalam melaksanakan promosi, perusahaan dapat menggunakan salah

satu atau kombinasi dari beberapa komponen bauran promosi tersebut yang

selanjutnya dikoordinasikan dengan kebijakan produk, harga, dan sistem

distribusi yang merupakan elemen-elemen pemasaran yang saling mendukung

dan melengkapi.

Kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan digunakan untuk

meningkatkan nilai penjualan, tetapi juga memerlukan biaya yang relatif

besar. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk promosi, membuat perusahaan

untuk lebih efektif dalam kegiatan promosinya agar dapat memberikan

kontribusi yang besar pada perusahaan.

Media advertising merupakan salah satu komponen promosi yang

dapat ditujukan untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Dengan kegiatan
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advertising konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk/jasa yang

ditawarkan, sehingga menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian.

Selain itu advertising dilakukan untuk menanamkan citra perusahaan itu

sendiri dan konsumen untuk selanjutnya dapat memberi kontribusi berupa

persepsi dan loyalitasnya terhadap perusahaan.

Dalam bisnis perhotelan kegiatan promosi khususnya advertising

(periklanan) erat hubungannya dengan jumlah tingkat hunian kamar hotel.

Untuk menentukan media advertising yang tepat merupakan suatu tugas yang

berat dalam manajemen pemasaran. Oleh karena itu perusahaan harus dapat

memilih dari berbagai macam alternatif media advertising yang cocok untuk

mempromosikan produk atau jasanya. Jadi, dengan dilakukannya kegiatan

advertising yang tepat diharapkan bisa mempercepat promosi ke pihak

konsumen dan mampu meningkatkan tingkat hunian kamar hotel.

Hotel Akasia Pekanbaru adalah salah satu perusahaan jasa yang

bergerak dalam bidang jasa perhotelan yang dalam usaha pemasarannya untuk

meningkatkan nilai penjualan kamar hotelnya memerlukan suatu promosi

dalam bentuk periklanan. Karena dengan advertising perusahaan dapat

mencakup segmen pasar yang lebih luas. Kegiatan advertising yang telah

dilakukan oleh Hotel Akasia Pekanbaru antara lain dengan memasang iklan

melalui pemasangan Spanduk, Koran, Flyer, Brosur, Booking.com, dan

Agoda.Com. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti masalah promosi,

khususnya pengaruh pelaksanaan advertising (periklanan) terhadap
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peningkatan tingkat hunian kamar yang ada pada Hotel Akasia Pekanbaru

periode 2008-2012.

Data Promosi yang dilakukan :

TABEL 1.1
Data promosi

Hotel akasia pekanbaru tahun 2008-2012

Tahun Bentuk Promosi Biaya Promosi Presentasi

2008 Koran Rp.6.000.000 16%

2009 Koran Rp.6.000.000 16%

2010 Brosur, flyer, spanduk, agoda.com,
booking.com

Rp.7.000.000 18%

2011 Brosur, flyer, spanduk, agoda.com,
booking.com

Rp.9.000.000 24%

2012 Brosur, flyer, spanduk, agoda.com,
booking.com

Rp.10.000.000 26%

Rata-rata Peningkatan % Rp.38.000.000 100%
Sumber : Data diolah dari Hotel Akasia Kota Pekanbaru, 2013

Iklan yang dilakukan oleh Hotel Akasia :

a. Spanduk Harga Promo Kamar

b. Spanduk Harga Promo Makanan

c. Iklan di Web Online Hotel Booking dan Agoda.Com

d. Menjadi Sponsor di Acara-acara.

e. Partisipasi Dalam Kegiatan Social dan Lain-lain

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan disajikan data mengenai

perkembangan tingkat hunian kamar dalam 5 tahun terakhir (tahun 2008 s/d

tahun 2012) yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :
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TABEL 1.2
Data Perkembangan Tingkat Hunian Kamar Pada Hotel Akasia

Kota Pekanbaru Tahun 2008 – 2012

Tahun
Jumlah Total

Kamar
Jumlah Kamar
yang tersedia

Tingkat Hunian
Kamar Persentase

%
Target Realisasi

2008 45 16.200 10.200 8.424 52%

2009 45 16.200 10.200 8.910 55%

2010 45 16.200 10.200 9.234 57%

2011 65 23.400 12.200 14.040 60%

2012 65 23.400 12.200 15.210 65%

Rata-rata Peningkatan % 58%
Sumber : Data diolah dari Hotel Akasia Kota Pekanbaru, 2013

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 yakni data promosi dan perkembangan

tingkat hunian kamar khususnya pada Hotel Akasia Kota Pekanbaru dalam 5

tahun terakhir (tahun 2008 s/d tahun 2012) yang menunjukkan bahwa tingkat

hunian kamar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana dengan

adanya peningkatan tingkat hunian kamar, khususnya pada Hotel Akasia Kota

Pekanbaru menunjukkan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan

pelaksanaan Advertising. Dimana dengan adanya aktivitas pelaksanaan

advertising dalam melakukan promosi maka akan berdampak terhadap

peningkatan tingkat hunian kamar.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis mengambil

judul “Pengaruh Pelaksanaan Advertising Terhadap Peningkatan

Tingkat Hunian Kamar Pada Hotel Akasia Kota Pekanbaru”.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, akan mempermudah langkah

pemecahan masalah dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh advertising terhadap peningkatan tingkat hunian

kamar periode 2008-2012 pada Hotel Akasia Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana penerapan advertising dalam meningkatkan tingkat hunian

kamar pada Hotel Akasia Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh advertising terhadap peningkatan tingkat

hunian kamar periode 2008-2012 pada Hotel Akasia Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui penerapan advertising dalam meningkatkan tingkat

hunian kamar pada Hotel Akasia Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Perusahaan :

a. Dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam

menentukan media advertising yang akan digunakan.

b. Untuk dijadikan masukan pada perusahaan sebagai bahan

pertimbangan dalam penetapan kebijaksanaan perusahaan.

2. Penulis :

a. Sebagai aplikasi teori dalam perkuliahan dan penerapannya didalam

pelaksanaan penelitian.
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3. Pihak lain :

a. Menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dan

memberikan gambaran tentang advertising serta permasalahan yang

ada pada perusahaan.

b. Sebagai sumbangan pemikiran/membandingkan pendapat pembaca

pada topik yang penulis bahas dengan teori-teori yang telah dipelajari

oleh pembaca.

4. Pihak fakultas :

a. Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan mengerjakan

tugas akhir perkuliahan, dengan membandingkan kesamaan masalah

yang akan dibahas.

b. Dapat digunakan sebagai tambahan landasan teori terhadap masalah

yang akan dibahas.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian

yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan Defenisi, Konsep, Teori-teori, Referensi,

Pandangan Islam, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran,

Variabel Penelitian, dan Hipotesis.



9

BAB III  : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber

Data, Metode Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Metode

Analisa Data.

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum penelitian

mengenai Hotel Akasia Kota Pekanbaru.

BAB V   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan

pembahasan yang akan menguraikan kuantitatif pengaruh

pelaksanaan advertising terhadap peningkatan tingkat hunian

kamar pada Hotel Akasia Kota Pekanbaru.

BAB VI  : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan intisari dari

bab-bab sebelumnya mengenai pengaruh pelaksanaan advertising

terhadap peningkatan tingkat hunian kamar pada Hotel Akasia

Kota Pekanbaru.


