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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha 

akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan 

minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi 

masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang 

hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu. Hotel bukan merupakan 

suatu obyek pariwisata melainkan merupakan salah satu sarana dalam bidang 

kepariwisataan, maka dalam hal ini hotel perlu mengadakan kegiatan bersama dengan 

tempat – tempat rekreasi, hiburan, agen perjalanan dan lain – lain, untuk 

mempromosikan sesuatu yang unik dari obyek wisata yang ada di suatu daerah. Hotel 

merupakan suatu akomodasi, dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan 

yang ada, menyediakan berbagai fasilitas untuk umum, dan dikelola secara komersial. 

Saat ini industri perhotelan di Indonesia terus berkembang seiring dengan 

perkembangan dunia usaha yang ditandai dengan terus bertambahnya jumlah hotel yang 

ada. Dengan perkembangan tersebut persaingan antar hotel akan semakin meningkat. 

Oleh sebab itu hotel harus didukung oleh berbagai aspek agar dapat bersaing dengan 

hotel lain, bukan hanya fasilitas yang baik dan lengkap tetapi juga perlu adanya 

kemampuan komunikasi yang baik bagi staff hotel untuk dapat melayani juga menarik 

minat para tamu hotel. 
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Pemasaran jasa hotel itu selalu terdiri dari beberapa aktivitas yang bertujuan 

untuk menarik calon pelanggan dengan memberi motivasi agar tertarik untuk membeli 

produk dan jasa pelayanan hotel. Pada dasarnya produk dan jasa pelayanan hotel mulai 

dinikmati tamu pada saat melakukan check-in dan registrasi. Selanjutnya ketika tamu 

tinggal dan menginap di kamar, makan dan minum, menikmati fasilitas hotel, sampai 

check-out merupakan bagian dari produk hotel. 

Pemasaran merupakan hal yang sangat mendasar yang tidak dapat dianggap 

sebagai fungsi tersendiri. Istilah pasar yaitu terdiri dari semua pelanggan potensial yang 

memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam 

pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Besarnya pasar tergantung 

dari jumlah orang yang memiliki kebutuhan, punya sumber daya yang diminati orang 

lain, dan mau menawarkan sumber daya itu untuk ditukar supaya dapat memenuhi 

kebutuhan mereka.  

Kotler (1995:15) dalam bukunya Marketing 1 mendifinisikan bahwa : 

“pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan, 

pemberian harga, promosi dan distribusi dari barang/ jasa dan gagasan untuk 

menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan 

dan organisasi.” 

 

Dengan demikian manajemen pemasaran adalah proses yang mencakup analisis, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mencakup barang/ jasa serta gagasan 

berdasarkan pertukaran dan tujuannya dengan memberikan kepuasan bagi pihak yang 

terlibat.  

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/produk-jasa-pengertian-karakteristik.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-motivasi-kerja.html
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Pemasaran jasa hotel itu selalu terdiri dari beberapa aktivitas yang bertujuan 

untuk menarik calon pelanggan dengan memberi motivasi agar tertarik untuk membeli 

produk dan jasa pelayanan hotel. Denney G. Ritherford dari Washington State 

University dalam bukunya Hotel Management and Operation mengatakan :  

“pemasaran hotel adalah aktivitas yang menggunakan strategi dan taktik, yang 

direncanakan sedemikian rupa untuk menyampaikan ‘cerita’ tentang pelayanan yang 

dapat diberikan suatu hotel dengan, memberikan rangsangan yang bergairah pada tamu 

untuk mau memilih pesan yang disampaikan hotel untuk dibandingkan dengan pilihan 

yang lain dari hotel pesaing.”  

  

Sedangkan Philip Kotler (1999) dalam buku nya Author of Marketing Management 

yang dikutip oleh Drs. H. Oeka. Yoeti (1997) pemasaran hotel adalah ‘ilmu yang 

bertujuan menyenangkan tamu dan dari kegiatan itu hotel mempeoleh keuntungan’. 

Philip Kotler (1999) menyebutnya sebagai serving and satisfiying human need. 

Pendapat ini didukung oleh Ronald A. Nykel (1989) pemasaran hotel “mempunyai 

banyak maksud dan tujuan dan berhubungan dengan konsumen yang berbeda – beda”. 

Sementara Neil Warner dan Alan Morison dalam bukunya Hospitality Marketing 

menyatakan pemasaran perhotelan adalah : 

“dari sudut pandang orang yang mengelola industri jasa sebagai usaha mengelola 

makanan, minuman dan akomodasi hotel menjadi produk yang diminati orang dengan 

memberikan nilai tambah melalui pelayanan dan penyajian”.  

 

Hermawan Kartajaya (2002:11) dalam bukunya Hermawan Kartajaya on Marketing 

memberikan konsep tentang pemasaran yang diungkapkan sebagai berikut : 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/produk-jasa-pengertian-karakteristik.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-motivasi-kerja.html
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/06/pengaruh-strategi-diferensiasi-terhadap.html
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“Pemasaran adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada 

stakeholders nya.” 

 

Landasan filosofis yang mendasari definisi diatas dapat dijabarkan dalam bentuk visi, 

misi, dan nilai dari pemasaran itu sendiri. 

 Visi nya ialah bahwa pemasaran harus menjadi suatu konsep bisnis strategis 

yang dapat memberi kepuasan berkelanjutan, bukan kepuasan sesaat untuk tiga 

stakeholder pertama yaitu konsumen, karyawan, dan pemilik. 

 Misi nya ialah pemasaran akan menjadi jiwa, bukan sekedar salah satu anggota 

atau bagian saja dalam lembaga yang harus aktif dalam marketing, tetapi semua 

harus merasa terpanggil untuk mencapai tujuan lembaga yaitu memberi 

kepuasan terhadap konsumen. 

 Nilai nya ialah menjaga merek, agar lebih melekat di hati konsumen, setiap 

orang dalam lembaga harus merasa terlibat dalam proses pemuasan konsumen. 

 

Penulis menyadari bahwa perusahaan dimana penulis melaksanakan praktik 

kerja ternyata memiliki tujuan untuk menarik pelanggan baik warga Negara Indoneisa 

maupun warga Negara asing dengan mengembangkan konsep produk untuk memuaskan 

konsumen, dan mengetahui apa kebutuhan dan keinginan konsumen, maka sebagai 

seorang staff hotel harus mampu meyakinkan calon pelanggan hotel agar membeli 

produk hotel.The Trans Luxury Hotel milik perusahaan CT Corp ini tidak hanya 

memiliki fasilitas yang lengkap, tetapi berlokasi di kawasan terpadu Trans Studio yang 
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tentunya banyak diminati pengunjung dari mulai warga Negara Indonesia sampai warga 

Negara asing. 

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengambil 

judul ”BAHASA DAN FASILITAS SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI 

PEMASARAN DI THE TRANS LUXURY HOTEL” dikarenakan penulis sangat 

tertarik akan dunia kepariwisataan dan dirasa pentingnya bagi orang-orang yang bekerja 

di bidang perhotelan untuk mengetahui strategi pemasaran yang baik dan benar. 

 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

1. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh The Trans Luxury Hotel 

2. Bagaimana cara menarik minat calon pelanggan melalui fasilitas-fasilitas 

dan paket yang dimiliki The Trans Luxury Hotel. 

3. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam memasarkan 

produk untuk menarik minat calon pelanggan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

1. Sebagai prasyarat kelulusan program studi Diploma III Bahasa Jepang 

Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. 

2. Sebagai pengalaman langsung bagi penulis agar siap menghadapi dunia 

kerja yang sesungguhnya. 
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Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja yang di sediakan oleh The 

Trans Luxury Hotel. 

2. Bagaimana cara terbaik untuk menjual sebuah produk hotel dengan  

fasilitas-fasiltas yang dimiliki hotel juga mempromosikan produk Trans 

Corp lainnya. 

3. Untuk mengetahui seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia dan 

juga bahasa asing yang baik dan benar di The Trans Luxury Hotel. 

4. Memberikan solusi dan informasi kepada mahasiswa Universitas 

Widyatama yang tertarik dalam dunia perhotelan. 

 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di The Trans Luxury Hotel Jalan 

Gatot Subroto No. 289 Bandung 40273 – telepon: +62 (022) 87348888 – fax: +62 

(022) 8734 9999 – website: www.thetranshotel.com.  Penulis melaksanakan Praktek 

kerja lapangan selama lebih dari 100 jam yang di laksanakan terhitung dari tanggal 

10 Maret - 20 April 2014. 

 

1.5 Sistematika Penyusunan Laporan 

Penulis menjelaskan segala kegiatan praktik kerja dengan apa adanya dan mendetail 

berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan praktek kerja baik berdasarkan 
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observasi langsung maupun wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 

dengan judul yang penulis ambil. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika Penyajian Laporan Tugas Akhir Ini disajikan sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang 

berhubungan dengan topik yang penulis angkat. 

 BAB II PROFIL PERUSAHAAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai lembaga di mana penulis 

melakukan praktik kerja. 

 BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan kegiatan yang penulis lakukan 

selama melakukan prektek kerja. 

 BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana cara menarik minat calon 

pelanggan melalui fasilitas-fasilitas dan paket yang dimiliki hotel dan 

penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam memasarkan produk 

untuk menarik minat calon pelanggan di The Trans Luxury Hotel. 
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 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari tema yang penulis 

paparkan di seluruh bab yang terdapat dalam laporan tugas akhir ini, penulis 

pun menyampaikan saran dalam penulisan laporan tugas akhir ini. 

 


