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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam membuka suatu usaha di hotel, sebagai seorang entrepreneur harus 

memiliki taktik-taktik dalam membangun suatu hotel. Taktik pemasaran yang 

dilakukan oleh hotel harus bisa menjual kamar-kamar hotel sebanyak mungkin. 

Pemasaran yang dilakukan oleh hotel akan tetap terus ditingkatkan agar selama 

kurang lebih satu bulan dapat mengetahui tingkat penjualan kamar dan dapat 

mencapai target yang ditentukan oleh hotel selama satu bulan sehingga jika tidak 

sampai memenuhi target yang ditentukan maka untuk bulan berikutnya harus 

lebih ditingkatkan dan untuk sales marketing lebih dipadatkan ke tempat-tempat 

yang potensial bagi hotel.  

Menurut Pratiwi dan Prayitno (2005:68), kepuasan dapat diartikan sebagai 

suatu keadaan dalam diri seseorang, dimana ia telah berhasil mendapatkan sesuatu 

yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginannya. Oleh karena itu 

untuk memberikan kepuasan kepada tamu adalah dengan berusaha mengetahui 

terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh tamu yang akan atau 

sedang menginap di hotel. Adapun beberapa petunjuk yang dapat dijadikan 

sebagai alat untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia yang lazim, antara 

lain : kebutuhan untuk disambut baik, kebutuhan pelayanan yang tepat waktu, 

kebutuhan untuk merasa nyaman, kebutuhan akan pelayanan yang rapi, kebutuhan 

untuk dimengerti, kebutuhan untuk mendapat pertolongan, kebutuhan untuk 
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merasa penting, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk diakui atau diingat 

dan kebutuhan akan respek. 

Taktik pemasaran sangat dibutuhkan dalam menghadapi persaingan-

persaingan yang ketat antara hotel yang satu dengan hotel yang lainnya. Tugas 

dan peranan penting dari pemasaran hotel adalah mengusahakan agar kamar-

kamar hotel selalu terisi baik itu hari biasa maupun ada even-even tertentu. Hotel 

manapun tidak akan mampu bersaing tanpa adanya pemasaran. Pemasaran ini 

termasuk peranan yang sangat penting karena dengan adanya pemasaran akan 

lebih tertata dan banyak tamu yang berdatangan. Kegiatan pemasaran saat ini 

menjadi sangat penting bagi hotel. Semakin tingginya tingkat persaingan, 

meningkatnya kompleksitas pasar dan tamu yang semakin kritis dan 

mengakibatkan kegiatan perlu dilakukan secara profesional.  

Pelayanan yang terbaik terhadap tamu dan memuaskan merupakan misi 

utama bagi semua hotel dimana kepuasan tamu menjadi sorotan utama bagi 

banyak perusahaan-perusahaan atau hotel-hotel dalam memutuskan taktik untuk 

memenangkan persaingan. Promosi kualitas jasa yang ditawarkan dengan harga 

murah dan didukung dengan fasilitas juga menjadi modal utama untuk menarik 

kepuasan tamu dalam menginap di hotel tersebut.  

Topik ini dipilih untuk mengetahui tingkat penjualan kamar untuk setiap 

harinya dapat terisi, salah satu contohnya dengan meningkatkan sales marketing 

ke tempat yang potensial bagi Hotel Kusuma Agrowisata Batu. Menawarkan 

promo-promo yang ada di hotel agar tamu tertarik dengan promo yang diajukan 

oleh Hotel Kusuma Agrowisata Batu. Setelah tamu menginap di Hotel Kusuma 
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Agrowisata Batu dapat dipastikan bahwa tamu berhak mengkritik hotel tersebut 

dikarenakan ketidakpuasan tamu. Dengan kritik tamu pihak hotel dapat 

melakukan perbaikan dan untuk lain waktu tidak akan membuat tamu tidak 

nyaman. Untuk jangka waktu yang panjang, pihak marketing menawarkan kepada 

tamu untuk menggunakan fasilitas hotel tersebut. Ketidakpuasan tamu akan 

mengganggu tamu yang lainnya, karena akan semakin memperburuk nama baik 

hotel.  

Setelah menggunakan fasilitas hotel, pihak marketing harus menanyakan 

bagaimana dengan pelayanan hotel ini dan yang terpenting apakah tamu puas 

dengan pelayanan di hotel ini. Jika tamu mengatakan tidak puas, berarti pihak 

hotel harus mengkoreksi agar waktu lain tidak akan melakukan hal yang sama. 

Jika tamu tidak puas dengan hotel ini, maka akan membuat tamu tidak kembali ke 

hotel tersebut, secara tidak langsung pihak hotel akan kehilangan tamu.  

Masalah-masalah di hotel banyak terjadi hanya ada masalah yang lebih 

khusus adalah masalah perubahan pemesanan kamar secara mendadak (pada hari 

itu juga) sedangkan dari pihak hotel tidak memiliki persiapan sama sekali untuk 

kamar yang akan dipesan karena tidak semua kamar di hotel selalu kosong. Jika 

tamu tersebut bersama dengan beberapa rombongan maka dari pihak hotel akan 

mengalami kebingungan untuk mencarikan kamar yang sesuai dengan keinginan 

tamu. Dalam hal ini, tamu tidak ingin disalahkan dan tindakan yang berikutnya 

harus bisa memberikan komitmen kepada tamu bersangkutan yang akan menginap 

di hotel ini.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka merumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah taktik pemasaran berpengaruh terhadap tingkat penjualan kamar di 

Hotel Kusuma Agrowisata Batu?  

2. Apakah kepuasan tamu berpengaruh terhadap tingkat penjualan kamar di 

Hotel Kusuma Agrowisata Batu? 

3. Apakah taktik pemasaran dan kepuasan tamu secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap tingkat penjualan kamar di Hotel Kusuma 

Agrowisata Batu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui taktik pemasaran yang berpengaruh terhadap tingkat 

penjualan kamar di Hotel Kusuma Agrowisata Batu 

2. Mengetahui kepuasan tamu yang berpengaruh terhadap tingkat penjualan 

kamar di Hotel Kusuma Agrowisata Batu 

3. Mengetahui taktik pemasaran dan kepuasan tamu secara bersama-sama 

yang berpengaruh terhadap tingkat penjualan kamar di Hotel Kusuma 

Agrowisata Batu 

 

 

 



 
 

 
 

5 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk Pihak Hotel Kusuma Agrowisata Batu 

a. Dapat mengetahui kepuasan tamu yang menginap di Hotel Kusuma 

Agrowisata Batu 

b. Penjualan kamar di Hotel Kusuma Agrowisata Batu terus 

meningkat 

c. Dapat menarik tamu yang handal untuk menggunakan fasilitas di 

hotel dan terus datang ke Hotel Kusuma Agrowisata Batu 

d. Mendapatkan target penjualannya dalam tiap bulannya 

 

2. Untuk Pihak Universitas 

a. Mudah mempelajari penanganan berbagai macam tamu walaupun 

permintaannya berlebihan 

b. Mudah mempelajari dalam pencapaian target yang telah ditentukan 

oleh Hotel Kusuma Agrowisata Batu 

c. Mudah mempelajari tingkat penjualan kamar di Hotel Kusuma 

Agrowisata Batu 

 

3. Untuk Pembaca 

a. Untuk mengetahui daya tarik tamu terhadap pelayanan marketing 

di Hotel Kusuma Agrowisata Batu 

b. Dapat menarik tamu untuk menginap di Hotel Kusuma Agrowisata 

Batu dengan fasilitas yang tersedia 
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c. Dapat memenuhi tingkat target dalam penjualan kamar Hotel 

Kusuma Agrowisata Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




