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BAB III
KERANGKA PENELITIAN
3.1

Kerangka Konseptual

Latar belakang:
1.

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Malang yang baik dan di dukung keseriusan pemerintah
mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Malang.

2.

"Javanese-Colonial" Boutique Hotel X memiliki lokasi yang strategis dan mempunyai
view keindahan alam sawah yang permai dan keindahan kota Malang ini mengangkat tema:

3.

Luxury, Ethnic, Eco Green Hotel.
Mengingat persaingan hotel yang cukup ketat, maka perlu perencanaan promosi hotel
untuk dapat bersaing dan bertahan.

Rumusan Masalah :

Bagaimana perencanaan promosi boutique hotel X?

Penelitian Terdahulu :

Landasan Teori
1 Menurut Kotler dan Keller (2012), promosi

1. Arja Lemmetyinen, Darko Dimitrovski,

adalah sebuah sarana pemasaran yang digunakan

Lenita Nieminen and Tuomas Pohjola. (2016).

perusahaan untuk menginformasikan, mengarahkan,

"Cruise destination b rand awareness as a moderator

dan mengingatkan konsumen tentang produk dan

in motivation-satisfaction relation".

merek yang dijual secara langsung maupun tidak
langsung.

2. Johanna Zanon and Karin Teichmann. (2016).

2 Berdasarkan definisi yang diolah dari Kotler dan Keller

"The role of message strategies in promoting

(2012) promosi dapat digolongkan menjadi lima

eco - friendly accommodations"

jenis sebagai berikut :
a. Advertising (Iklan)

3. Resty Avita Haryanto. (2013).

b. Sales Promotion (Promosi Penjualan)

"Strategi Promosi, kualitas Produk, kualitas layanan

c. Pub licity (Hubungan Masyarakat dan publisitas)
d. Personal Selling (Penjualan Personal)

terhadap kepuasan pelanggan pada Restoran
Mc Donald's Manado".

e. Direct Marketing (Pemasaran Langsung)

Wawancara dengan responden dan analisa data
PEMBAHASAN

TESIS

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual
Sumber: Diolah Peneliti (2018)
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Dengan melihat latar belakang perkembangan pariwisata di Kabupaten
Malang yang baik dan di dukung keseriusan pemerintah mengembangkan
kepariwisataan di Kabupaten Malang, Javanese-Colonial Boutique Hotel X
dibangun di lokasi yang strategis dan mempunyai view keindahan alam sawah
yang permai dan keindahan kota Malang ini mengangkat tema: Luxury, Ethnic,
Eco Green Hotel. Untuk dapat bertahan di tengah persaingan yang ada, hotel X
memerlukan perencanaan promosi yang tepat. Secara umum dalam penelitian
ini akan membahas bagaimana merencanakan promosi boutique hotel X.
Data yang dipakai dalam penelitian ini secara teoritis dari buku beberapa
penulis terkait dengan promosi dan beberapa penelitian terdahulu yang terkait.
Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan responden yang
dilanjutkan dengan analisa data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari
responden kemudian dilakukan pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan
dari seluruh proses ini.
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3.2

Model Analisis Data

Wawancara

Expertis Boutique Hotel

Travel Agent

Hasil wawancara
mengenai perencanaan
promosi

Hasil rancangan
perencanaan
promosi Hotel X

Implikasi
Manajerial
bagi Hotel X
Gambar 3.2 Model Analisis Data
Sumber: Diolah Peneliti (2018)
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