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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. Industri perhotelan 

di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha yang 

ditandai dengan terus bertambahnya jumlah hotel yang ada. Karena semakin 

banyaknya kebutuhan masyarakat, Hotel tidak lagi mengutamakan pelayanan jasa 

penginapan. Banyak hotel yang memasarkan fasilitasnya dalam menunjang bisnis 

(seperti meeting room, business centre, exhibition room dan sebagainya), yang 

dikelola secara komersil serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

Semakin ketatnya persaingan antar hotel, membuat para hotel berlomba-

lomba untuk menjadi hotel yang terbaik, pemasaran hotel adalah salah satu aspek 

terpenting dalam persaingan hotel. Menurut Prof. Denny G. Ritherford dari 

Washington State University dalam buku Hotel Management and Operation, 

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 
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tamu untuk mau memilih pesan yang disampaikan hotel untuk dibandingkan dengan 

pilihan lain dari hotel pesaing. Karena itu dapat disimpulkan bahwa pemasaran hotel 

adalah aktifitas yang bertujuan untuk menarik minat pelanggan dalam membeli 

produk dan pelayanan hotel. 

Internet membawa perubahan besar ke semua aspek dalam kehidupan 

manusia. Tidak terkecuali di bidang pemasaran dan perhotelan. Di zaman internet ini, 

semua hotel membutuhkan strategi marketing online yang efektif untuk 

mempromosikan fasilitas hotel, dan menarik internet traffic ke situs hotel sehingga 

menghasilkan pemesanan kamar atau jasa hotel lainnya. Terlebih lagi dengan 

kedatangan internet search, media pemasaran tradisional lain seperti iklan televisi, 

radio, dan koran semakin lama menjadi semakin kurang efektif. Di zaman dimana 

teknologi telah menjadi kebutuhan masyarakat di seluruh dunia, hampir semua orang 

mengharapkan informasi yang mereka butuhkan tersedia hanya dengan beberapa klik 

mouse. Keberadaan informasi hotel di internet bukan hanya kebutuhan semata, tetapi 

sangat krusial dalam masa depan hotel. 

Electronic Commerce atau biasa dikenal dengan istilah E-Commerce adalah 

penyebaran, pembelian, penjualan, pemesanan, pemasaran barang dan jasa dengan 

menggunakan media internet. E-Commerce mempunyai kelebihan-kelebihan seperti 

biaya operasional yang relatif lebih murah, kemudahan untuk melakukan manajemen 

produk dan juga kemudahan dalam penyusunan laporan yang diperlukan, karena data 

yang ada adalah data pasti dengan perhitungan yang akurat. E-Commerce pun 

sekarang semakin diminati konsumen karena mempunyai kelebihan-kelebihan seperti 

kemudahan untuk meninjau informasi produk, pemesanan produk, pembelian produk, 
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dan pembayaran produk E-Commerce dapat membantu proses transaksi antara 

penjual dan pembeli dapat menjadi lebih efisien, dengan kecepatan, jangkauan dan 

kemudahan yang diberikan dalam layanan E-Commerce. 

Penulis menyadari bahwa hotel dimana penulis melaksanakan praktik kerja 

ternyata memiliki tujuan untuk menarik pelanggan baik warga Negara Indonesia 

maupun warga Negara asing dengan mengembangkan konsep produk untuk 

memuaskan konsumen dan memperluas jaringan pemasaran hotel. Karena itu staff 

marketing hotel harus mampu meyakinkan calon pelanggan hotel agar membeli 

produk hotel dengan perantara internet. Golden Flower Hotel Bandung milik 

perusahaan Kagum Hotels ini memiliki fasilitas yang lengkap baik untuk bisnis 

ataupun keluarga dan berlokasi di pusat kota Bandung yang sangat strategis dan 

tentunya banyak diminati pengunjung dari mulai warga negara Indonesia sampai 

warga negara asing. 

 Dan dengan dasar itu pula penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema 

“PEMASARAN HOTEL DENGAN MENGGUNAKAN E-COMMERCE 

MARKETING DI HOTEL GOLDEN FLOWER BANDUNG” dikarenakan dirasa 

pentingnya orang-orang yang bekerja di perhotelan untuk mengetahui bagaimana 

membuat suatu jaringan marketing E-Commerce di internet yang baik dan benar. 

A. Ruang Lingkup Masalah 

 

1. Bagaimana cara menarik minat calon pelanggan di seluruh dunia melalui fasilitas-

fasilitas dan paket yang dimiliki hotel dengan menggunakan E-Commerce. 
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2. Masukan dari pengunjung terhadap fasilitas hotel dengan menggunakan media 

internet. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan program studi Diploma III Bahasa 

Jepang Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. 

2. Sebagai pengalaman langsung bagi penulis agar siap menghadapi dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

3. Memberikan solusi dan informasi kepada mahasiswa Universitas 

Widyatama yang tertarik dalam dunia perhotelan, khususnya dalam 

pemasaran hotel dengan menggunakan media internet. 

4. Memberikan informasi tentang E-Commerce kepada mahasiswa 

Universitas Widyatama yang tertarik dalam bidang E-Commerce 

Marketing. 

Tujuan khusus 

1. Bagaimana cara terbaik untuk menjual sebuah produk hotel dengan  

fasilitas-fasiltas yang dimiliki hotel juga mempromosikan produk Kagum 

Hotel lainnya dalam internet. 

2. Untuk mengetahui seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia dan juga 

bahasa asing tertulis yang baik dan benar di Golden Flower Hotel Bandung. 

C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
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 Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di GOLDEN FLOWER HOTEL 

BANDUNG. Salah satu hotel dari  KAGUM HOTELS JL.ASIA-AFRIKA 

NO.15-17 BANDUNG 40111 – TELP: +62 (022) 4239999 – FAX: +62 (022) 

420 9889 – EMAIL : bandung@golden-flower.co.id WEBSITE: golden-

flower.co.id/bandung 

 

 Penulis melaksanakan Praktik kerja lapangan selama lebih dari 100 jam yang 

dilaksanakan terhitung dari tanggal 11 November - 28 November 2014. 

 D. Sistematika Penyusunan Laporan  

Penulis menjelaskan segala kegiatan praktik kerja dengan apa adanya dan 

mendetail berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan praktik kerja baik 

berdasarkan observasi langsung maupun wawancara untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat. 

E. Sistematika Penyajian 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 

mailto:bandung@golden-flower.co.id


6 
 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai lembaga di mana penulis melakukan praktik 

kerja. 

 

BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK 

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan kegiatan yang penulis lakukan selama 

melakukan praktik kerja. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana cara menarik minat calon pelanggan di 

seluruh dunia melalui fasilitas-fasilitas dan paket yang dimiliki hotel dengan media 

internet, mengatur reservasi yang dilakukan dari internet dan menghadapi tamu lokal 

maupun asing di internet. Juga membahas penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa 

asing tertulis dalam memasarkan produk untuk menarik minat calon pelanggan 

berdasarkan perbedaan usia, budaya, dan kebutuhan. 

 

BAB V KESIMPULAN dan SARAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari tema yang penulis 

kemukakan dari seluruh bab yang terdapat dalam laporan tugas akhir ini, penulis pun 

menyampaikan saran dalam penulisan laporan tugas akhir ini.  

F. Pembahasan Laporan 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat tema ”PEMASARAN 

HOTEL DENGAN MENGGUNAKAN E-COMMERCE MARKETING DI 
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HOTEL GOLDEN FLOWER BANDUNG” karena dirasa penting bagi orang-

orang yang bekerja di bidang perhotelan untuk mengetahui pemasaran menggunakan 

E-Commerce yang baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


