BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian pertama yang dilakukan oleh Oscar H. Pedraza Rendón, Rubén
Molina Martínez, María S. Ramírez Flores dengan judul “Marketing Strategies
for Hotel Industry Internationalization in Morelia” bertujuan untuk mengusulkan
strategi pemasaran yang mempromosikan internasionalisasi industri hotel di
Morelia. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk studi yang diterapkan pada
proses internasionalisasi industri hotel di Morelia harus ditunjukkan, serta strategi
pemasaran harus diterapkan oleh industri perhotelan untuk mendapatkan apa yang
disebut internasionalisasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana penerapan strategi pemasaran yang dilakukan hotel-hotel
di negara Morelia.
Penelitian kedua dilakukan oleh Fadly Oematan dengan judul “Analisis
Bauran Pemasaran di Hotel Sasando Kupang”. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan bauran pemasaran yang digunakan oleh Hotel Sasando.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa product utama yang ditawarkan oleh Hotel
Sasando adalah tipe kamar yang berbeda beda dan fasilitas yang diberikan. Untuk
price, penetapan harga Hotel Sasando mengacu pada standart bintang, fasilitas,
serta melihat kompetitor. Untuk Promotion, Hotel Sasando menerapkan dua
strategi yaitu strategi pull dan push. Untuk Place, letak Hotel Sasando strategis.
Untuk People, karyawan diajarkan untuk selalu memberikan pelayanan yang baik,
ramah, teliti, cepat, dan akurat. Pada Process, dalam proses jasa Hotel Sasando
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diawali dengan peran marketing & sales dan segala proses hasil pemasaran
akan dilaporkan oleh manajer pemasaran. Pada Physical Evidence, Hotel Sasando
memiliki bangunan yang klasik dan kokoh. Kesamaan penelitian ini dengan
penelitian yang dilakukan peneliti adalah ingin mengetahui bauran pemasaran
yang digunakan. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan peneliti memiliki
kesamaan yaitu produk yang ditawarkan adalah kamar dan fasilitas, penerapan
harga melihat dari harga yang ditetapkan oleh kompetitor, pemilihan tempat Rich
Palace termasuk strategis karena dekat dengan mall, rumah sakit dan bandara, dan
untuk sumber daya manusia/partisipan memiliki kesamaan yaitu karyawan akan
diajarkan cara memberi pelayanan yang baik, cara membuat tamu nyaman, dan
lain sebagainya.
Penelitian ketiga dilakukan oleh Anyapak Prapannetivuth dengan judul “The
Marketing Mix in Small Sized Hotels: A Case of Pattaya, Thailand ”. Penelitian
ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki bauran pemasaran yang dianggap
penting untuk hotel berukuran kecil di Pattaya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa strategi pemasaran dapat berhasil dan digunakan untuk mendukung
pemasaran hotel skala kecil meningkatkan kinerja dan operasi jangka panjang
mereka. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah
mencari tahu penerapan bauran pemasaran yang digunakan.
Penelitian keempat dilakukan oleh Feisal Abidin, Zainul Arifin, Edy Yulianto
dengan judul Pengaruh Service Marketing Mix (Bauran Pemasaran Jasa) terhadap
Citra Merek dan Dampaknya pada Keputusan Pembelian (Survei kepada
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Pengguna Armada Bus Pariwisata PO. Anto Wijaya Tour Ponorogo). Penelitian
ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan dan mengetahui pengaruh Citra
Merek terhadap Keputusan Pembelian, pengaruh Service Marketing Mix terhadap
Citra Merek, pengaruh Service Marketing Mix terhadap Keputusan Pembelian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jalur (path analisys) menunjukkan
bahwa, Variabel Service Marketing Mix memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Variabel Citra Merek, Variabel Citra Merek memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap Variabel Keputusan Pembelian, Variabel Service Marketing
Mix memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian.
Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah ingin
mencari tahu bauran pemasaran yang digunakan dan hasilnya hampir memiliki
kesamaan dari segi penerapan marketing mix yaitu bahwa penggunaan marketing
mix yang tepat akan mempengaruhi keputusan pembelian tamu.
2.2 Landasan Teori
2.2.1 Prinsip Pemasaran
Pemasaran

adalah

kegiatan,

serangkaian

institusi,

dan

proses

mengkomunikasikan, menciptakan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran
(offerings) yang bernilai bagi pelanggan, mitra, dan masyarakat umum (American
Marketing Association, 2012). Menurut Sunyoto (2014) pemasaran adalah ujung
tombak perusahaan. Dalam dunia persaingan yang semakin ketat, perusahaan
dituntut agar dapat bertahan hidup dan berkembang.
Konsep Pemasaran merupakan falsafah manajemen yang berpusat pada
keinginan dan kebutuhan konsumen hal ini dapat didukung dengan kegiatan
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pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasan konsumen
sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang
ditetapkan (Assauri, 2010).
2.2.2 Marketing Mix
Marketing mix adalah suatu alat pemasaran yang digunakan untuk menetapkan
suatu produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik yang
digunakan oleh perusahaan untuk menyajikan penawaran produk/jasa pada suatu
segmen tertentu. Menurut Kotler dan Amstrong (2013) marketing mix terdiri dari
7P yaitu Product, Price, Place, Promotion, People, Process, physical Evidence.
Berikut adalah penjelasannya:
1) Produk (Product)
Produk adalah berbagai macam barang yang dapat ditawarkan ke
masyarakat agar konsumen ingin membeli, memiliki, menggunakan dan
mengkonsumsi agar dapat memuaskan keinginan dan dan kebutuhan
konsumen. Strategi produk merupakan unsur yang paling penting,
karena mempengaruhi unsur – unsur yang lainnya.
2) Harga (Price)
Harga adalah unsur marketing mix yang memberikan pemasukan
penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya unsur biaya. Harga
merupakan nominal uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk
memperoleh produk tersebut. Oleh karena itu penetapan harga dapat
mempengaruhi kemampuan bersaing suatu perusahaan dan kemampuan
perusahaan untuk mempengaruhi konsumennya

11

3) Tempat (Place)
Tempat adalah segala kegiatan suatu perusahaan untuk membuat
suatu produk dan membuat produknya mudah diterima oleh konsumen.
Tempat menyediakan barang dan jasa yang diinginkan dan dibutuhkan
oleh konsumen sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat.
4) Promosi (Promotion)
Promosi adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh suatu
perusahaan dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan dari produk
tersebut agar konsumen ingin membeli produk. Perusahaan mampu
mempengaruhi konsumen, untuk menciptakan permintaan atas produk
tersebut, dengan cara memelihara dan dikembangkan.
5) Orang (People)
Orang adalah semua pelaku yang berperan penting dalam
penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi pola pikir dari pembeli.
Kebutuhan tamu terhadap karyawan yang berperilaku dengan baik akan
membuat tamu puas dan loyal. Sumber daya manusia yang baik akan
menjadi aset penting bagi perusahaan dan memiliki citra yang baik di
luar.
6) Proses (Process)
Proses adalah semua prosedur, mekanisme, dan aktivitas yang
menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen selama
proses pembelian barang.
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7) Bukti Fisik (Physical Evidence)
Bukti fisik adalah bukti nyata yang dimiliki oleh penyedia jasa
yang

ditujukan

kepada

konsumen

agar

dapat

meningkatkan

kepercayaan para konsumen dan menjadi nilai tambah konsumen.
2.2.3 Manajemen Perhotelan
Manajemen hotel adalah pelaksanaan konsep dan fungsi manajemen dalam
usaha perhotelan. Hotel merupakan suatu organisasi bisnis yang bergerak dalam
bidang pelayanan jasa yang menyediakan sarana akomodasi, minuman, makanan
serta fasilitas lain yang dikelola dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan
(Atmoko & Heni, 2018).
Prinsip perhotelan menurut Dirjen Pariwisata no. 14 th 1988, hotel adalah
suatu akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk
menyediakan jasa penginapan, menyediakan makanan dan minuman serta jasa
lain yang umum dikelola secara komersial, serta memenuhi persyaratan tertentu.
Akomodasi yang dimaksud adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan
penginapan yang dapat dilengkapi dengan makan dan minum serta jasa lainnya
(Atmoko & Heni, 2018). Jasa yang ditawarkan oleh bidang perhotelan diantaranya
adalah:
1) Menyediakan kamar
2) Menyediakan ruang konferensi
3) Fasilitas penukaran valuta asing
4) Safety box untuk keamanan harta benda bawaan konsume

13

5) Buku petunjuk obyek wisata
6) Menyediakan cafetaria, restoran
7) Tempat bermain anak-anak
8) Kios souvenir
Tingkatan Manajemen di dalam dunia perhotelan dibedakan menjadi tiga
tingkatan, yaitu (Atmoko & Heni, 2018):

Top Management

Middle Management

Low Management
Gambar 2. 1 Piramida Manajemen
Sumber: Data diolah peneliti (2018)

1) Manajemen puncak (Top Management)
Level Manajemen Puncak diduduki oleh General Manager, Resident
Manager, Executive Assisten Manager, dan Duty Manager. Top
Management memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kelancaran
kegiatan operasional hotel, mewakili pemilik dalam pelaksanaan
operasional hotel dan mempertanggungjawabkan sepenuhnya kepada
Direksi.

14

2) Manajemen Tengah (Middle Management)
Level Manajemen Tengah diduduki oleh Department Head di setiap
Hotel Section. Middle Management memiliki tanggung jawab terhadap
kelancaran

semua

operasional

departemennya,

dan

melaksanakan

kewajibannya sesuai Standard Operational Procedure.
3) Manajemen Bawah (Low Management)
Level Manajemen Bawah diduduki oleh seorang supervisor di setiap
Hotel Section. Low Management memiliki tanggung jawab terhadap
semua

kelancaran

pengawasan

dan

pengontrolan

operasional

di

departemennya, bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan dan
pengawasan kegiatan operasional di departemennya dengan memegang
pedoman standard operational procedure.
2.2.4 Bauran Pemasaran Jasa Perhotelan
Strategi suatu perusahaan dalam mencapai keberhasilan sangat perlu untuk
diperhatikan. Strategi bauran pemasaran adalah alat yang dapat digunakan untuk
menentukan strategi tersebut. Di dalam bauran pemasaran jasa perhotelan terdiri
dari 7 elemen yaitu, product/service, price, place, promotion, participants,
physical evidence, dan process untuk mencapai keunggulan bersaing (Atmoko &
Heni, 2018) Berikut penjelasannya:
1) Product/service
Produk yang dihasilkan oleh hotel bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan tamu dengan harapan agar tamu puas dengan apa yang telah
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mereka beli. Karakteristik jasa adalah tidak berwujud dan tidak bisa
bepindah

kepemilikan.

Pada

produk

jasa

konsumen

sebenarnya

memperoleh manfaat yang didapat dan nilai yang ditawarkan.
2) Price (Harga)
Harga adalah suatu nilai yang dipertukarkan agar dapat memperoleh
suatu produk. Barang yang dijual dengan harga rendah dapat menimbulkan
persepsi bahwa produk tersebut tidak berkualitas, sedangkan harga yang
tinggi dapat memunculkan pola pikir bahwa produk tersebut berkualitas.
3) Place (Lokasi)
Lokasi hotel yang strategis akan menjadi salah satu kekuatan yang
akan memberikan keuntungan bagi hotel karena dengan lokasi yang
strategis hotel akan mudah untuk dijangkau.
4) Promotion (Promosi)
Promosi hotel adalah bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan
kegiatan pemasaran untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi target
pasar agar mau membeli dan menerima serta setia pada produk yang
ditawarkan oleh hotel.
5) Participant/people (Orang)
Perusahaan yang menyediakan jasa seperti hotel, keberhasilan dalam
menarik tamu ditentukan dari sumber daya manusia yang dimiliki,
dikarenakan perusahaan jasa memiliki sifat yang tidak berwujud. Hal yang
mempengaruhi keputusan tamu dalam industri jasa, seperti perilaku
karyawan yang baik dalam cara berbicara, mengenakan pakaian serta
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dalam hal melayani tamu. Oleh karena itu perekrutan sumber daya
manusia dalam perhotelan perlu diperhatikan.
6) Physical evidence (Bukti Fisik)
Orang dan sarana fisik dapat mempengaruhi keputusan pembelian.
Unsur-unsur fisik yang dimaksud adalah bangunan fisik, lingkungan fisik,
perlengkapan, peralatan, dan barang–barang lain yang bergabung dengan
service.
7) Proses
Proses merupakan rangkaian kegiatan dalam usaha untuk memenuhi
kebutuhan serta kepuasan pelanggan. Rangkaian kegiatan terdiri dari
prosedur, wewenang, jadwal serta mekanisme yang berkaitan dengan jasa
yang diberikan kepada konsumen adalah hal yang perlu diperhatikan bagi
para penyedia jasa.

17

2.3 Kerangka Konseptual
Latar Belakang:
Penelitian ini membahas tentang Marketing Mix di dalam bisnis perhotelan. Hotel yang diambil
sebagai bahan penelitian adalah Hotel Rich palace Surabaya. Industri pariwisata di Indonesia
memiliki peranan penting dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Pemerintah Indonesia
melihat bahwa sektor pariwisata memiliki peranan sebagi penyumbang devisa negara. Oleh
karena itu peneliti ingin mengetahui peranan penggunaan marketing mix dalam industri
perhotelan.

Rumusan Masalah:
Bagaimana penerapan marketing mix yang dilakukan di Hotel Rich Palace Surabaya?
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