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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul  

Pada era globalisasi yang terjadi di dunia saat ini mengakibatkan adanya peningkatan 

serta kemajuan diberbagai aspek kehidupan. Kemajuan tersebut mengakibatkan adanya pula 

perubahan terhadap kualitas hidup masayarakat. Dewasa ini, masyarakat dalam perannya sebagai 

konsumen memiliki kecenderungan untuk memilih dan menggunakan produk – produk yang 

mempunyai kualitas pelayanan yang lebih dalam artian memuaskan yang lebih dibandingkan 

produk yang serupa dan sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. 

Pada dunia perhotelan untuk dapat mempertahankan eksisitensinya maka diperlukan 

kepekaan terhadap persaingan yang muncul. Peningkatan kualitas untuk menjadi semakin baik 

secara berkesinambungan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Hotel 

merupakan suatu bentuk industri jasa yang kompleks yang memiliki kekhususan dan 

karakterisitik. Oleh Karena itu pengelolaan harus tertata dengan baik dalam segi perencanaan 

sampai dengan pengendalian dan inovasi – inovasi terbaru harus diciptakan dalam penerapan 

kegiatan pelayanan jasa pada usaha perhotelan.  

Melihat potensi yang cukup besar dalam usaha perhotelan ini, baik ditinjau dari aspek 

ekonomi dan bisnis maupun, dalam aspek pariwisata, banyak para pengusaha yang 

memanfaatkannya. Hal ini ditunjukkan dengan bermunculannya hotel – hotel baru dengan pesat 

yang telah siap untuk bersaing dengan hotel – hotel lama yang sebelumnya telah ada dipasar. 
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Secara sepintas hotel – hotel tersebut menawarkan berbagai fasilitas yang relatif sama 

seperti, berbagai type kamar, makanan dan minuman, dan fasilitas – fasilitas lainnya 

seperti; ruang rapat, ruang serbaguna, sarana olahraga, dsb. Tentunya kelengkapan 

fasilitas- fasilitas tersebut akan sangat berbeda antara hotel berbintang lima dengan hotel 

kelas melati. 

Dalam memberikan pelayanan, suatu hotel dituntut untuk memberikan pelayanan 

yang berkulitas. Sehingga feedback atau umpan balik yang muncul dari konsumen 

dirasakan positif, yakni ditandai dengan adanya kunjungan / kemunculan / kedatangan 

dari konsumen lama secara kontinyu untuk menginap dan / menggunakan jasa hotel 

kembali, dan dengan adanya reaksi – reaksi positif, minimnya komplain yang 

dikemukakan oleh tamu – tamu baru 

Tentunya dalam pelaksanaan bauran pemasaran  jasa yang berupa pelayanan, hotel 

tidak hanya berdiri secara tunggal sebagai bentuk fisik yang berupa bangunan saja. 

Namun, adanya elemen lain, yakni sumber daya manusia yang juga melalui proses 

manajerial mulai dari perekrutan, pelatihan, sampai dengan pemberhentian karyawan 

juga harus diperhatikan. Karena sematang apapun konsep mengenai Bauran Pemasaran 

jasa terhadap konsumen akan nihil hasilnya jika pihak hotel tidak memiliki sumber daya 

manusia yang berkulaitas. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis, tertarik untuk melakukan dan 

mengadakan penelitian mengenai Bauran Pemasaran jasa yang diterapkan oleh Hotel 

Mahkota Graha Tasikmalaya, dan menyajikannya kedalam bentuk Laporan Tugas Akhir 

dengan judul “ TINJAUAN PELAKSANAAN BAURAN PEMASARAN JASA 

PADA HOTEL MAHKOTA GRAHA TASIKMALAYA”. 
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1.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada analisis diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah 

dengan penjabaran sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Bauran Pemasaran Jasa yang diterapkan pada Hotel 

Mahkota Graha. 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi  pada pelaksanaan 

Bauran Pemasaran  Jasa  di  Hotel Mahkota Graha. 

3. Bagaimana  upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – 

hambatan   pada pelaksanaan Bauran Pemasaran  Jasa  pada Hotel Mahkota 

Graha.  

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penulis mengadakan penelitian itu adalah untuk memperoleh data dalam 

rangka menyusun Laporan Tugas Akhir guna menempuh ujian Diploma III Jurusan 

Manajemen di Fakultas bisnis dan manajemen di Universitas Widyatama. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini sesuai dengan identifikasi masalah yang 

penulis kemukakan di atas adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui  pelaksanaan Bauran Pemasaran Jasa yang dilaksanakan pada 

Hotel Mahkota Graha. 

2. Untuk mengetahui faktor – faktor   apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi  

pada Pelaksanaan Bauran Pemasaran Jasa  pada Hotel Mahkota Graha. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan – hambatan   pada Pelaksanaan Bauran Pemasaran Jasa  pada Hotel 

Mahkota Graha.  

 

1.3 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan akan dapat berguna dan bermanfaat bagi 

semua pihak yang terkait pada umumnya. Manfaat kegunaan tersebut yakni : 

1. Penulis  

Melalui proses dalam kegiatan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, 

menjadi sarana bagi penulis untuk membandingkan antara teori – teori 

perkuliahan, khususnya mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan aplikasi di 

dunia bisnis secara nyata, khususnya pada Hotel Mahkota Graha Tasikmalaya. 

2. Perusahaan 

Diharapkan perusahaan mendapatkan tambahan masukan informasi dan 

pengetahuan, sebagai bahan dalam kegiatan evaluasi dalam perusahaan, 

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kualitas penyampaian jasa 

pada Hotel Mahkota Graha Tasikmalaya. Hal ini juga dapat meningkatkan 

citra baik perusahaan di lingkungan masyarakat dalam kaitannya terhadap 

kepedulian perusahaan terhadap institusi pendidikan, dalam merespon dengan 

positif kegiatan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

3. Pembaca 

Diharapkan dapat memberikan suatu informasi baru dan masukan yang 

bermanfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan dan ilmu 
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pengetahuan, dan juga sebagai bahan referensi untuk membantu kegiatan 

ilmiah selanjutnya. 

 

1.4 Metodologi  Tugas Akhir 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, dilakukan dengan menggunakan metode 

deskriptif, yakni suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

keadaan perusahaan berdasarkan data yang diperoleh disertai analisa yang jelas sehingga 

memberikan gambaran yang jelas. 

Adapun data yang digunakan adalah : 

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dimana penulis melakukan 

penelitian. 

2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari literature yang berkaita dengan 

permasalahannya. 

Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data tersebut, yakni : 

1. Studi Pustaka ( Library Research ) 

Dilakukan dengan cara mempelajari buku – buku, dan tulisan – tulisan yang 

berkorelasi dengan masalah – masalah yang diteliti. 

2. Studi Lapangan ( Field Research ) 

Dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung di lokasi 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam studi 

lapangan tersebut adalah : 

a. Observasi : mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti 

pada Hotel Mahkota Graha Tasikmalaya. 
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b. Wawancara : melakukan tanya jawab dengan pihak perusahaan mengenai masalah 

yang diteliti. 

c. Kuesioner : pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari 

konsumen mengenai kualitas penyampaian jasa oleh perusahaan. 

3. Teknik Pengolahan Data, yaitu pengolahan pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner 

dengan menggunakan metode penghitungan tertentu (Scale methode ). 

4. Penelitian Kepustakaan 

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca jurnal dan berbagai media 

lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan sebagai dasar yang 

mendukung data primer. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan penelitan pada Hotel 

Mahkota Graha, yang beralamat di Jl. R. E. Martadinata no. 45 Tasikmalaya 46134, 

sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 2 – 30 Januari 2009. 

 

 

 

 


