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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pemasaran

2.1.1. Definisi Pemasaran

Philip Kotler (2002:9) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses

sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.

Menurut Andrian Payne (2001:27) didalam bukunya mengemukakan

bahwa pemasaran merupakan suatu proses mempersepsikan, memahami,

menstimulasi dan memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilih secara

khusus dengan menyalurkan sumber-sumber sebuah organisasi untuk

memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong (2006:5), marketing is

the process by which companies create value for customers and build strong

customer relationships in order to capture value from customers in return.

Pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai untuk

pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dalam

usaha untuk memperoleh nilai dari kepuasan pelanggan.

2.1.2. Bauran Pemasaran

Menurut Rambat Lupiyoadi (2006:70) marketing mix merupakan alat

bagi pemasar yang terdiri dari berbagai unsur suatu program pemasaran yang
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perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning

yang ditetapkan dapat berjalan dengan sukses.

Menurut Philip Kotler (2002:18) bauran pemasaran (marketing mix)

adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus

menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran.

Bauran pemasaran (marketing mix) pada produk barang yang kita kenal

selama ini berbeda dengan bauran pemasaran pada produk jasa. Hal ini terkait

dengan perbedaan karakteristik jasa dan barang. Bauran pemasaran produk

barang mencakup 4P yaitu product, price, place, dan promotion. Sedangkan

untuk jasa ke empat hal tersebut dirasa masih kurang mencukupi, para ahli

pemasaran menambahkan tiga unsur lagi yaitu people, process, dan physical

evidance.

Jadi dengan demikian elemen bauran pemasaran jasa menurut Philip

Kotler (2005:116) terdiri dari tujuh hal, yaitu:

1. Product : jasa seperti apa yang ingin ditawarkan.

2. Price : bagaimana strategi penentuan harga.

3. Promotion : bagaimana promosi yang harus dilakukan.

4. Place : bagaimana sistem penghantaran yang akan diterapkan.

5. People : tipe kualitas dan kuantitas orang yang terlibat dalam pemberian

jasa.

6. Process : bagaimana proses dalam operasi jasa tersebut.

7. Physical Evidance : lingkungan fisik dimana jasa diciptakan dan langsung

berinteraksi dengan konsumen.
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2.2. Jasa

2.2.1. Definisi Jasa

Menurut Kotler (2005:111) jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya

dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada suatu produk fisik.

Sedangkan menurut Valerie A. Zethaml dalam Rambat Lupiyoadi

(2006:5) bahwa jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan

berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan

dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya

kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) konsumen.

2.2.2. Karakteristik Jasa

Karakteristik jasa menurut Philip Kotler (2005:112), jasa memiliki 4

karakteristik utama:

1. Tidak Berwujud (intangibility)

Jasa bersifat intangibility maksudnya tidak dapat dilihat, dirasa,

diraba, dicium atau didengar sebelum dibeli. Seseorang tidak dapat menilai

hasil dari jasa sebelum ia menikmatinya sendiri. Bila pelanggan membeli

jasa, maka dia hanya menggunakan, memanfaatkan/menyewa jasa

tersebut.

2. Tidak Terpisahkan (inseparability)

Barang biasanya diproduksi kemudian dijual dan dikonsumsi.

Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu untuk kemudian

diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan.
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3. Bervariasi (variability)

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non standardized

output artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada

siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan.

4. Tidak Tahan Lama (perishability)

Jasa tidak dapat disimpan. Sifat jasa yang mudah rusak

(perishability) tersebut tidak akan menjadi masalah apabila permintaan

tetap berjalan lancar. Jika permintaan berfluktuasi, perusahaan-perusahaan

jasa menghadapi masalah yang rumit.

2.2.3. Macam-Macam Jasa

Paul D. Converse dalam Buchari Alma (2004:246) mengelompokkan

jasa sebagai berikut:

1. Personalized services. Jasa ini bersifat personal yang tidak bias dipisahkan

dari orang yang menghasilkan jasa tersebut.

2. Financial service. Jasa ini terdiri dari: Banking service (Bank), insurance

service (jasa asuransi) dan invesment securities (lembaga penanam modal)

3. Public utility and transportation service. Biasanya mempunyai monopoli

secara alamiah, seperti perusahaan air minum, listrik dan sebagainya.

4. Entertainment. Usaha hiburan misalnya bidang olah raga, bioskop dan

sebagainya.

5. Hotel service: berbagai jenis penginapan, termasuk didalamnya berbagai

jenis penginapan, asrama, mess, dan sejenisnya.
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2.3. Hotel

2.3.1. Definisi Hotel

Menurut Hotel Proprietors Act 1956 dalam Agus Sulastiyono (2004:5)

“hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan

menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur

kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu

membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima

tanpa adanya perjanjian khusus.”

Menurut Surat Keputusan Menparpostel No. KM 37/PW.340/MPPT-

86 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel dalam Agus Sulastiyono

(2004:6) hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian

atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan

minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara

komersial.

2.3.2. Tipe Hotel

Menurut United State Lodging Industry dalam buku Agus Sulastiyono

(2004:6) hotel terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Transtient Hotel, adalah hotel yang letaknya/lokasinya ditengah kota

dengan jenis tamu yang menginap sebagian besar adalah untuk urusan

bisnis dan turis.

2. Residential Hotel, adalah hotel yang pada dasarnya merupakan rumah-

rumah berbentuk apartemen dengan kamar-kamarnya, dan disewakan

secara bulanan atau tahunan. Residential Hotel juga menyediakan
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kemudahan-kemudahan seperti layaknya hotel, seperti restoran, pelayanan

makanan yang diantar ke kamar, dan pelayanan kebersihan kamar.

3. Resort Hotel, adalah hotel yang pada umumnya berlokasi ditempat-tempat

wisata, dan menyediakan tempat-tempat rekreasi dan juga ruang serta

fasilitas konferensi untuk tamu-tamunya.

2.4. Promosi

2.4.1. Definisi Promosi

Fandy Tjiptono (2000:219) mendefinisikan promosi adalah suatu

bentuk komunikasi pemasaran yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha

menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, mengingatkan pasar

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Rambat Lupiyoadi (2006:120) promosi merupakan salah satu

variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh

perusahaan dalam memasarkan produk jasa.

Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara

perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk

mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian/penggunaan jasa sesuai

dengan keinginan dan kebutuhannya.

2.4.2. Tujuan Promosi

Menurut Fandy Tjiptono (2000:221) kegiatan promosi dilakukan

berdasarkan beberapa tujuan, yaitu:
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1. Menginformasikan (informing)

a. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru.

b. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk.

c. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar.

d. Menjelaskan cara kerja suatu produk.

e. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan.

f. Meluruskan kesan yang keliru.

g. Mengurangi ketakutan atau ke khawatiran pembeli.

h. Membangun citra perusahaan.

2. Membujuk pelanggan sasaran (persuading)

a. Membentuk pilihan merek.

b. Mengalihkan pilihan ke merek tertentu.

c. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk.

d. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga.

e. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga.

3. Mengingatkan (reminding)

a. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan

dalam waktu dekat.

b. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk

perusahaan.

c. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan.

d. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan.
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2.4.3. Bauran Promosi

Promosi merupakan salah satu variabel dalam marketing mix yang

sangat penting dilaksanakan perusahaan dalam memasarkan barang atau

jasanya. Bauran promosi adalah kombinasi dari 4 alat utama menurut Harper

W. Boyd et. al. (2000:328) adalah:

1. Advertising (periklanan), adalah bentuk presentasi dan promosi gagasan,

barang dan jasa non pribadi yang dibayar oleh sponsor tertentu.

2. Personal Selling (penjualan perorangan), adalah suatu proses membantu

dan membujuk satu atau lebih calon konsumen untuk membeli barang/jasa

atau bertindak sesuai ide tertentu dengan menggunakan presentasi oral

(komunikasi tatap muka).

3. Sales Promotion (promosi penjualan), adalah insentif yang dirancang

untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk (biasanya untuk

jangka panjang).

4. Public Relation (hubungan masyarakat), adalah stimulasi permintaan yang

tidak dibayar dan non pribadi atas sebuah produk, jasa atau unit bisnis

dengan menghasilkan berita-berita menarik tentang hal tersebut atas

presentasi yang disukai tentang hal tersebut di media.

2.5. Advertising

2.5.1. Definisi Advertising

Menurut Philip Kotler (2005:277) advertising adalah segala bentuk

presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor

tertentu yang harus di bayar.
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Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (2000:226) mendefinisikan

advertising sebagai bentuk komunikasi tidak langsung yang di dasari pada

informasi tentang keunggulan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran

seseorang untuk melakukan pembelian.

John D. Burke dalam Buchari Alma (2004:182) mengemukakan

tentang periklanan sebagai berikut: “periklanan merupakan penyampaian

pesan-pesan penjualan yang diarahkan kepada masyarakat melalui cara-cara

yang persuasive yang bertujuan menjual barang, jasa atau ide”.

2.5.2. Fungsi Advertising

Menurut Basu Swastha (2002:246) mengemukakan bahwa tujuan

advertising adalah:

1. Memberikan informasi

Periklanan berfungsi sebagai pemberi suatu informasi kepada

konsumen mengenai produk/jasa yang dihasilkan perusahaan, sehingga

konsumen memperoleh kemudahan untuk mengetahui kapan, dimana, apa

dan bagaimana produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

2. Membujuk atau mempengaruhi

Periklanan tidak hanya memberi suatu informasi saja, tetapi juga

berfungsi sebagai usaha untuk membujuk atau mempengaruhi konsumen

tersebut terutama konsumen potensial.
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3. Menciptakan kesan/image

Suatu periklanan perlu diciptakan dengan sebaik-baiknya dengan

gambar dan suara yang menarik, sehingga mampu mengingatkan

konsumen terhadap produk yang di iklankan dan menciptakan

kesan/image terhadap produk.

4. Memuaskan keinginan

Konsumen ingin mengetahui tentang produk tersebut, apakah dapat

memuaskan keinginannya.

5. Sebagai alat komunikasi

Periklanan merupakan suatu alat untuk membuka komunikasi dua

arah antara penjual dan pembeli, sehingga keinginan mereka dapat

terpenuhi secara efektif dan efisien.

2.5.3. Tujuan Advertising

Menurut Basu Swastha (2002:252) beberapa tujuan dari periklanan

adalah:

a. Mendukung program personal selling dan kegiatan promosi yang lain.

b. Mencapai orang-orang yang tidak dapat dicapai oleh tenaga

penjualan/salesman dalam jangka waktu tertentu.

c. Mengadakan hubungan dengan para penyalur, misalnya dengan

mencantumkan nama dan alamatnya.

d. Memasuki daerah pemasaran baru atau menarik langganan baru.

e. Memperkenalkan produk baru.

f. Menambah penjualan industri.
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g. Mencegah timbulnya barang-barang tiruan.

h. Memperbaiki reputasi perusahaan dengan memberikan pelayanan umum

melalui periklanan.

2.5.4. Media Advertising

Menurut Buchari Alma (2004:182) media dari advertising ialah surat

kabar, majalah, surat (direct mail), TV, radio, bioskop, papan reklame, car

cards, lampu-lampu, katalog buku, telepon, dan sebagainya.

Pemilihan media advertising yang akan digunakan, tergantung pada :

a. Daerah yang akan dituju

b. Konsumen yang diharapkan

c. Appeal (daya tarik) yang digunakan oleh media-media tersebut

d. Fasilitas yang diberikan oleh media-media tersebut dalam hal biaya.

Grand teori pengaruh pelaksanaan advertising terhadap peningkatan

tingkat hunian kamar hotel Menurut Prof. DR.H. Buchari Alma (2011:181)

promosi bukan saja meningkatkan penjualan tapi juga dapat menstabilkan

produksi.

2.6. Personal Selling

Menurut William J. Stanton (2001:163) personal selling terdiri dari

komunikasi individual personal dan ini berlawanan dengan bentuk komunikasi

massa non personal yang berbentuk periklanan, promosi penjualan dan cara-

cara komunikasi yang lainnya.
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Menurut Basu Swastha (2002:260) personal selling adalah interaksi

antar individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan,

memperbaiki, menguasai atau nmempertahankan hubungan pertukaran yang

saling menguntungkan dengan pihak lain.

2.7. Promosi Penjualan

Menurut Basu Swastha (2002:279) yang dimaksud dengan promosi

penjualan adalah kegiatan-kegiatan pemasaran selain personal selling,

advertising, publikasi yang mendorong efektifitas pembelian konsumen dan

pedagang dengan menggunakan alat-alat seperti peragaan, pameran,

dokumentasi dan sebagainya.

2.8. Publisitas

Menurut Fandy Tjiptono (2000:228) publisitas merupakan bentuk

penyajian dan penyebaran ide, barang-barang dan jasa secara non personal,

yang mana orang atau organisasi yang diuntungkan tidak membayar untuk itu.

Publisitas tidak dapat di ulang-ulang seperti iklan, selain itu perusahaan tidak

dapat mengatur kapan dan bagaimana publisitas akan disajikan karena tidak

ada penyajian antara perusahaan dan pihak penyaji.

2.9. Pandangan Islam Tehadap Advertising dan Hunian Kamar Hotel

1. Pandangan Islam Tehadap Advertising

Seperti yang telah di paparkan pada etika komunikasi Islam di atas

bahwa dalam Al-Quran, ungkapan yang mendekati dengan pengertian

komunikasi akan ditemui dalam sebutan Al-Qawl. Apabila di sambungkan
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dengan dakwah, maka kata qawl terkait erat dengan konteks amr ma’ruf.

Berikut kami mencoba menganalisa realitas perang dan propaganda iklan

yang dilakukan oleh pelaku bisnis di lihat dari sudut pandang etika

komunikasi Islam.

1. Propaganda Iklan Dengan Teknik Name Calling

Teknik propaganda Name Calling ialah salah satu teknik

Propaganda yang dilakukan dengan memakai istilah-istilah yang buruk

untuk menurunkan atau memberikan image buruk terhadap orang lain

yang biasannya merupakan saingan . Di dalam periklanan sering kita

melihat terjadi perang iklan dengan menggunakan kata-kata untuk

menyindir atau pun menjatuhkan produk lain yang menjadi

saingannya. Jika di lihat dari sudut pandang prinsip dan etika

komunikasi islam hal tersebut sangat bertentangan.

Di dalam prinsip dan etika komunikasi islam kita mengenal

Qawlan karima yang  dapat di artikan sebagai “perkataan yang mulia”.

Maka perkataan yang mulia berarti suatu perkataan yang menjadikan

pihak lain tetap dalam kemuliaan, atau perkataan yang membawa

manfaat bagi pihak lain tanpa bermaksud merendahkan. Hal ini

sangatlah jelas bahwasannya penggunaan kata-kata yang dapat

menyinggung atau bahkan merendahkan image produk lain tidak

sesuai dengan etika komunikasi Islam.

Selain itu perlu di ingat pula bahwa dalam etika komunikasi

islam memuat prinsip ukhuwah (persaudaraan). Apabila para pelaku
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bisnis saling menyerang dengan menggunakan kata – kata yang dapat

menjatuhkan lawan bisnisnya maka persaingan bisnis akan menjadi

tidak sehat dan pada akhirnya  tidak akan timbul persaudaraan di

antara pelaku bisnis.

2. Propaganda Iklan Dengan Teknik  The Use Of Glittering Generalities

Propaganda dengan Teknik The Use Of Glittering Generalitis

berarti propaganda iklan yang dilakukan dengan memakai  istilah

yang di besar-besarkan (redundant) untuk dirinya sendiri dengan

harapan komunikan mempunyai gambaran positif terhadap diri atau

gagasan yang disampaikannya.Pengguanaan teknik ini tidak sesuai

dengan prinsip dan etika komunikasi islam dalam hal ini prinsip

Qawlan Adhima dan Qawlan Sadidan.

Di dalam prinsip Qawlan Adhima dijelaskan bahwa dalam

komunikasi harus menghindari menggunakan kata-kata yang di besar-

besarkan dan tidak memiliki landasan. Kata-kata dalam iklan yang di

lebih-lebihkan, apalagi mengandung kebohongan tentang produk yang

di tawarkan tentu sangat bertentangan dengan prinsip ini.

3. Propaganda Iklan Dengan Menggunakan Teknik Card Stacking

Propaganda dalam teknik ini dilakukan dengan cara

menonjolkan atau mengekspose  hal-hal yang baik saja (strong point)

dari gagasan-gagasannya. Dalam etika komunikasi islam kejujuran dan

kebenaran pesan sangat dijunjung tinggi. Hal tersebut tentunya juga

harus diperhatikan dalam isi pesan suatu iklan. Pelaku bisnis harus
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transparan dalam menginformasikan produk atau jasanya. Hal ini

bertujuan agar masyarakat atau konsumen mendapatkan informasi

yang jelas dan benar akan produk atau jasa tersebut dan suatu saat

tidak merasa tertipu atau di rugikan setelah melakukan pembelian.

Dalam hal ini Prinsip Qawlan adhima dan Qawlan Sadiddan

perlu di terapkan. Bahwa pesan dalam iklan harus jelas,tidak di besar-

besarkan, jujur.Jadi pelaku bisnis harus jujur dan jelas dalam

menginformasikan produk atau jasanya dalam iklan, tidak hanya

memuat kelebihan dan keunggulan produk atau jasanya saja tapi juga

harus menginformasikan kelemahan atau dampak yang ditimbulkan

bila ada.

Kejujuran akan melahirkan kekuatan dan kebohongan akan

melahirkan kelemahan. Biasanya dari berkata jujur akan

mencerminkan semangat keberanian dalam menghadapi kehidupan,

sebaliknya kebohongan akan menghasilkan rendah diri, pengecut dan

ketakutan.Rasulullah Saw bersabda :

“jauhi dusta, karena dusta akan membawa kamu kepada dosa, dan

dosa membawa kamu kepada neraka. Lazimkanlah berkata jujur,

karena jujur membawa kamu kepada kebajikan dan membawa kamu

kepada surga.”

4. Propaganda Iklan dengan Menggunakan Teknik Bandwagon

Propaganda iklan dengan menggunakan teknik bandwagon

berarti melakukan propaganda dengan menonjolkan semua hal yang



25

berkenaan dengan karya atau suksesi yang telah dicapai dari gagasan

yang disampaikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam akhlak

islam, kita di haruskan untuk menjauhi perilaku yang mengarah pada

sikap takabur atau sombong. Etika komunikasi Islam memberikan

rambu-rambu dalam melakukan komunikasi salah satunya

mengharuskan untuk tawadhu/rendah hati. Menyampaikan keunggulan

atau suksesi boleh dilakukan akan tetapi harus memiliki batasan agar

tidak terjerumus pada perilaku sombong. Selain itu dalam

penyampaiannya jangan dikaitkan dengan kekurangan orang atau

golongan lain. Dalam Al Quran Surat An Najm ayat 32 disebutkan,

yang artinya :





Artinya: “Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah
yang paling mengetahui orang yang bertakwa.”

2. Pandangan Islam Terhadap Human Kamar Hotel

Pertama-tama perlu di ketahui bahwa bisnis hotel itu sama dengan

usaha dagang yang lain yaitu pada asalnya halal. Namun apabila terjadi

pembiaran dari pihak hotel atas terjadinya perbuatan-perbuatan haram

seperti berzina dan minum alkohol yang di lakukan oleh tamu hotel atau

malah pihak hotel sengaja menjual minuman.

Berakohol tersebut, maka di dalam bisnis hotel yang dilakukan

terdapat perbuatan haram karena dianggap membantu orang lain untuk

melakukan perbuatan haram. Dalam Al-Maidah 5:2
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Artinya: Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan

jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.

Larangan dalam ayat di atas menunjukkan haram hukumnya

melakukan pembiaran atau memfasilitasi terhadap perbuatan haram.

Sedang perzinahan dan minum alkohol adalah termasuk di antara dosa-

dosa besar dalam Islam (QS Al-Isra 17:32).





Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

2.10. P enelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan dengan

sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka

berpikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari

beberapa penelitian dan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai

landasan kajian untuk mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana

peneliti mengambil peneliti sebelumnya yaitu:

BENI RIZKI (2011) dengan judul Analisis Pengaruh Iklan Flexi

Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Tampan

Pekanbaru)

2.11. Kerangka Pemikiran
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Seiring dengan perkembangan zaman yang tentunya berpengaruh

terhadap persaingan yang sangat ketat, maka dengan demikian untuk

mempertahankan kelangsungan usahanya setiap perusahaan baik yang

bergerak dibidang jasa (hotel) mampu manufaktur berusaha melakukan

kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat memajukan serta mengembangkan

usahanya, dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat

memajukan serta mengembangkan usahanya, dengan cara melakukan kegiatan

promosi secara berkala. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan promosi yang

dilakukan oleh pihak hotel tersebut maka kegiatan pelaksanaan menarik

konsumen untuk melakukan kegiatan atau juga menggunakan jasa hotel untuk

kegiatan para konsumen hotel tersebut.

Maka dengan adanya gambaran yang demikian pihak hotel harus

memperhatikan tentang kegiatan promosi, mengingat bahwa kegiatan promosi

dapat berpengaruh terhadap tingkat hunian kamar. Adapun promosi yang biasa

dilakukan oleh pengusaha hotel yaitu dengan cara pengadaan iklan lewat surat

kabar, penempelan iklan pada tempat-tempat tertentu, penyebaran brosur, dan

juga pemasangan Spanduk pada daerah atau kawasan yang dianggap strategis

didaerah tersebut.

Adapun pendapat tentang promosi menurut Rambat Lupiyoadi

(2001:108) menyatakan bahwa: “Promosi merupakan salah satu variabel

dalam pemasaran yang sangat penting dilaksanakan dalam memasarkan

produk atau jasa”
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Dengan adanya pendapat mengenai promosi yang telah dipertegas oleh

para ahli, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa promosi merupakan suatu

kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan dalam meningkatkan usahanya

dan meraih tujuan dari perusahaan tersebut yaitu tingkat huniar kamar yang

biasanya juga disebut sebagai hasil penjualan.

Atas pendapat tersebut diatas, maka paradigma kerangka pemikiran

yang dapat digambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran Pengaruh Pelaksanaan Advertising

Terhadap Peningkatan Tingkat  Hunian Kamar
Pada Hotel Akasia Pekanbaru

2.12. Definisi Variabel Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang penulis ajukan, maka variabel-variabel

yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Advertising

Menurut Fandy Tjiptono (2000:226) mendefinisikan advertising

sebagai bentuk komunikasi tidak langsung yang di dasari pada informasi

tentang keunggulan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga

menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang

untuk melakukan pembelian.

Promosi Tingkat Hunian Kamar (Hasil
Penjualan)
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Dengan kegiatan advertising ini diharapkan dapat meningkatkan

tingkat hunian kamar hotel. Advertising diukur berdasarkan biaya

advertising selama lima tahun yaitu tahun 2008 sampai dengan 2012.

2. Tingkat Hunian Kamar Hotel

Tingkat hunian kamar hotel adalah jumlah kamar yang digunakan

oleh tamu hotel selama periode penelitian dilakukan. Kamar hotel yang

digunakan  meliputi keseluruhan kamar.

2.13. Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari variabel bebas

dan variabel terikat.

a. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah advertising (periklanan) (x).

b. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung pada perubahan

nilai variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah tingkat

hunian kamar hotel (y).

Dapat digunakan selama periode tertentu. Tingkat hunian kamar hotel

diukur berdasarkan jumlah kamar hotel yang dipakai selama lima tahun

terakhir yaitu mulai tahun 2008 sampai dengan 2012 yang ditujukan dalam

realisasi penjualan kamar.

2.14. Hipotesis
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Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah “Diduga

pelaksanaan advertising mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

peningkatan tingkat hunian kamar Hotel Akasia Kota Pekanbaru”.


