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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Manusia adalah makhluk yang memilik banyak kebutuhan. Menurut teori 

Maslow’s Hierarchy of Needs (McLeod, 2018), kebutuhan manusia dapat 

dikategorikan menjadi lima tingkat antara lain kebutuhan fisiologis, rasa aman, 

kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Diantara tingkatan tersebut, 

kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling utama dan mendasar bagi 

manusia. Kebutuhan fisiologis manusia mencakup kebutuhan biologis mendasar 

seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. 

GAMBAR 1 

Pyramid of Maslow’s Hierarchy of Needs 

 
Sumber: McLeod (2018). 

 

Tanpa dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka kehidupan 

manusia akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Dalam aktivitas 

manusia sehari-hari, akomodasi kebutuhan papan menjadi sangat vital terutama 
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di zaman yang serba cepat ini. Kegiatan pertemuan bisnis, pariwisata, edukasi, 

dan lain-lain dapat dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari rumah tiap-tiap 

individu yang melakukannya. Kegiatan-kegiatan tersebut bahkan ada yang 

dilakukan beberapa kali dalam sehari oleh individu yang sama, sehingga 

membuat kebutuhan untuk beristirahat dengan tenang, aman, dan singkat 

menjadi suatu peluang bisnis pula di zaman ini.  

TABEL 1 

Kunjungan Wisatawan ke Indonesia Tahun 2017-2019 

Tahun 
Kunjungan Wisatawan Pertumbuhan 

Indonesia (Januari-Desember) Dari tahun sebelumnya 

2017 14.039.799 21,88% 

2018 15.810.305 12,61% 

2019 16.106.954 1,87% 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2020). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 pada Tabel 1, 

dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke Indonesia meningkat setiap 

tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa industri pariwisata di Indonesia 

berkembang dari tahun ke tahun.  

Seiring dengan perkembangan industri pariwisata, diperlukan adanya 

dukungan dari industri perhotelan dalam penyediaan jasa akomodasi untuk para 

wisatawan. Dalam dunia perhotelan, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi permintaan pelanggan, yaitu harga (Enz, 2010, hal. 174) dan 

fasilitas yang dimiliki hotel (Enz, 2010, hal. 131). 

Penulis memiliki gagasan untuk membuat hotel kapsul dengan nama 

Sunshine Capsule Hotel dalam mendukung perkembangan industri pariwisata 

dalam penyediaan alternatif pilihan akomodasi yang minimalis namun dengan 

fasilitas sangat memadai, ekonomis, dan strategis. Sunshine Capsule Hotel 

merupakan hotel non-bintang dengan kamar berbentuk seperti kapsul yang dapat 
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menampung satu sampai dua orang, dengan fasilitas minimalis namun tetap 

memenuhi kebutuhan primer manusia, hemat lahan, dan dengan harga yang 

terjangkau sehingga dapat menyediakan alternatif pilihan akomodasi bagi 

masyarakat. Nama hotel berasal dari arti kata Sunshine sendiri yang berarti sinar 

mentari, yang menggambarkan keceriaan, semangat baru, dan awal yang baru, 

serta Capsule Hotel yang mengindikasikan jenis akomodasi yang ditawarkan 

hotel, yaitu berupa hotel kapsul. Hotel juga didesain dengan tema ceria, yang 

membuat pengunjung yang menginap dan beristirahat semakin bersemangat 

ketika selesai menjalani masa sewa kamarnya. 

Sunshine Capsule Hotel akan dibangun di Gading Serpong, yang 

merupakan kawasan bisnis yang terintegrasi dengan sekolah, perumahan, rumah 

sakit, dan pusat perbelanjaan. Sebagian wilayah Gading Serpong berada di kota 

Tangerang, sementara sebagian berada di kota Tangerang Selatan. Hal ini 

menyebabkan pengurusan izin untuk wilayah Gading Serpong dilakukan di 

Kabupaten Tangerang, provinsi Banten. 

TABEL 2 

Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Non-bintang di Provinsi Banten 

Asal Tamu 
Tahun 

2016 2017 2018 

Tamu Asing 1,76 1,68 1,17 

Tamu Indonesia 1,30 1,25 1,23 

Total 1,31 1,25 1,23 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2020). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Tabel 2, rata-rata lama 

menginap tamu pada hotel non-bintang di provinsi Banten cukup stabil dari 

tahun ke tahun pada kisaran 1,23-1,31 hari. Hal ini menunjukkan bahwa hotel 

non-bintang diminati di provinsi Banten. 
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Kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan merupakan kota yang 

ditopang oleh sektor jasa. Perkembangan ekonomi kota Tangerang dan 

Tangerang Selatan pun dari tahun ke tahun stabil pada kisaran pertumbuhan 

Pokok Domestik Regional Bruto (PDRB) antara 6,85-8,75% per tahun untuk 

kota Tangerang Selatan selama periode 2013-2017 (Badan Pusat Statistik Kota 

Tangerang Selatan, 2019), dan pertumbuhan Pokok Domestik Regional Bruto 

antara 6,99-8,67% per tahun untuk kota Tangerang selama periode 2016-2018 

(Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, 2019). Akses menuju dan keluar Gading 

Serpong pun sangat mudah, sehingga membuat Gading Serpong disebut sebagai 

pusat ekonomi baru di kota Tangerang oleh artikel di AllProperty Media (2018). 

Bisnis hotel di Gading Serpong pun terbilang sangat menjanjikan. Laju 

pertumbuhan PDRB kota Tangerang bidang Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum relatif stabil di kisaran 7,70-10,67% antara tahun 2016-2018 (Badan 

Pusat Statistik Kota Tangerang, 2019). Sementara laju pertumbuhan PDRB kota 

Tangerang Selatan bidang Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum relatif 

juga stabil di kisaran 7,01-7,84% antara tahun 2014-2018 (Badan Pusat Statistik 

Kota Tangerang Selatan, 2018). PDRB merupakan total nilai tambah dalam 

Rupiah akibat produksi barang dan jasa yang dilakukan pelaku usaha (Badan 

Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2018), sehingga dapat menjadi ukuran 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Lokasi hotel yang akan dibangun berada di kecamatan Pakulonan Barat, 

kota Tangerang. Meskipun demikian, untuk pembahasan mengenai lokasi 

selanjutnya, akan digunakan pula kota Tangerang Selatan sebagai acuan data 

pendukung. Hal ini disebabkan oleh posisi Gading Serpong yang berada di kedua 
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daerah. Letak Gading Serpong juga lebih dekat dengan pusat bisnis Tangerang 

Selatan (Bumi Serpong Damai, Alam Sutera, dan lain-lain) dibandingkan kota 

Tangerang. Meskipun demikian, untuk masalah perizinan dan peraturan akan 

tetap menggunakan data kabupaten Tangerang. 

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis apakah Sunshine Capsule Hotel layak atau tidak untuk dijalankan. 

Adapun tujuan utama dari studi kelayakan bisnis Sunshine Capsule Hotel 

ini adalah: 

1. Menganalisis aspek-aspek penelitian terhadap kelayakan usaha Sunshine 

Capsule Hotel. 

a. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Menganalisis segmentasi, targeting, positioning, baur pemasaran, 

permintaan, penawaran, ekonomi, sosial, legal dan politik, hukum, dan 

lingkungan hidup Sunshine Capsule hotel untuk mengetahui permintaan 

pasar. 

b. Aspek Operasional 

Menganalisis kesiapan operasional Sunshine Capsule Hotel 

terutama dalam hal kegiatan dan fasilitas, hubungan antara kegiatan 

fungsional dan fasilitas, perhitungan luas dan lebar ruangan yang 

dibutuhkan, pemilihan lokasi, dan teknologi yang digunakan. 
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c. Aspek Manajemen 

Menganalisis perencanaan, pembuatan struktur organisasi 

perusahaan, analisis pekerjaan, sumber daya manusia, program pelatihan 

dan pengembangan, dan legal dari Sunshine Capsule Hotel. 

d. Aspek Keuangan 

Menganalisis sumber kebutuhan dana, proyeksi biaya operasional, 

pendapatan, laporan laba-rugi, arus kas, analisis breakeven point, analisis 

investasi, dan manajemen risiko Sunshine Capsule Hotel. 

2. Memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang jasa akomodasi yang terjangkau 

namun memiliki fasilitas yang memadai. 

3. Menyediakan ruang aktivitas untuk masyarakat melalui fasilitas hotel yang 

dapat diakses meskipun tanpa menginap. 

Sub-tujuan dari studi kelayakan bisnis Sunshine Capsule Hotel adalah: 

1. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. 

2. Mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata dan 

akomodasi.  

 

C. Metodologi 

1. Data Primer 

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti 

mengenai variabel-variabel yang menjadi topik untuk tujuan spesifik 

penelitian (Sekaran & Bougie, 2019, hal. 117). Data primer yang digunakan 

penulis berupa: 
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a. Kuesioner 

Kuesioner adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan tertulis oleh 

peneliti yang dijawab oleh responden (Sekaran & Bougie, 2019, hal. 143). 

Penyebaran kuesioner dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara 

langsung dan melalui surat maupun media elektronik. 

Dalam pengumpulan data kuesioner terdapat istilah populasi, teknik 

sampling, sample size, uji reliabilitas, dan uji validitas. Populasi adalah 

sekelompok orang, kejadian, atau hal yang ingin diuji oleh peneliti 

(Sekaran & Bougie, 2019, hal. 221). Teknik sampling adalah penentuan 

cara pengambilan sample dari suatu populasi. Terdapat dua jenis umum 

sampling yaitu probability sampling dan non-probability sampling 

(Sekaran & Bougie, 2019, hal. 227-240). Sample size adalah jumlah 

sample yang akan digunakan dalam suatu penelitian (Sekaran & Bougie, 

2019, hal. 226). Uji reliabilitas adalah tolak ukur sejauh mana suatu 

penelitian dapat dikatakan tidak bias, serta konsisten terhadap waktu dan 

elemen yang diujikan (Sekaran & Bougie, 2019, hal. 139). Sedangkan uji 

validitas adalah tolak ukur validitas kuesioner yang digunakan, apakah 

tepat sasaran sesuai dengan tujuan peneliti (Sekaran & Bougie, 2019, hal. 

139). 

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menyebarkan 

kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai data responden, kondisi pasar, 

dan baur pemasaran. Data yang dikumpulkan digunakan untuk mengetahui 

minat dan keinginan, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan 
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pada studi kelayakan bisnis ini. Detil-detil pengumpulan data kuesioner 

akan dibahas pada Bab II. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan, perekaman, analisis, dan interpretasi 

yang terstruktur oleh peneliti mengenai suatu perilaku, aksi, maupun 

kejadian (Sekaran & Bougie, 2019, hal. 130). 

c. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti 

menanyakan informasi kepada responden secara verbal (Sekaran & 

Bougie, 2019, hal. 118). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber 

yang sudah ada (Sekaran & Bougie, 2019, hal. 49). Data sekunder yang 

digunakan peneliti diperoleh dari berbagai sumber antara lain Badan Pusat 

Statistik (BPS), buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait  

1. Definisi Pariwisata 

Pariwisata merupakan perpindahan sementara dari individu-individu 

menuju tempat yang bukan merupakan tempat mereka bekerja dan tinggal, 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat mereka tinggal di tempat itu, dan 

fasilitas yang diciptakan untuk melayani kebutuhan mereka (Cook, Hsu, & 

Marqua, 2014, hal. 3). 

 



 

9 
 

2. Definisi Akomodasi 

Menurut artikel pada UKM Indonesia (Haryanti, 2019), akomodasi 

adalah penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan layanan 

pariwisata lainnya. Yang tercakup sebagai akomodasi antara lain usaha hotel, 

bumi perkemahan, persinggahan karavan, pondok wisata, vila, motel, serta 

jenis usaha lain yang telah diatur pemerintah daerah seperti wisma, rumah kos, 

dan lain-lain.   

3. Jenis-jenis Akomodasi 

Menurut Walker (2014) akomodasi dapat dibedakan menjadi berbagai 

macam jenis yaitu:  

a. Hotel, adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian 

atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa layanan penginapan, 

makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara 

komersil. 

b. Motel (Motor Hotel), adalah hotel yang biasanya terletak di pinggir jalan 

raya, khusus diperuntukkan bagi tamu yang melakukan perjalanan jauh 

dan setiap kamar memiliki tempat parkir atau garasi. 

c. Inn, adalah tempat yang menyediakan penginapan, makan dan minum, 

serta layanan umum lainnya, disewakan kepada orang-orang yang 

singgah untuk sementara waktu dengan jangka waktu menginap terbatas. 

Biasanya penyebutan inn digunakan pada tempat penginapan yang 

terletak di pedesaan atau hotel yang memiliki banyak cabang. 

d. Youth Hostel, adalah penginapan untuk anak-anak muda, di dalam kamar 

terletak banyak tempat tidur bertingkat dan dapat menampung kurang 
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lebih dua puluh orang. Kamar mandi terletak di luar dan tidak ada layanan 

seperti di hotel maka dari itu biayanya jauh lebih murah daripada hotel. 

e. Guest House, adalah rumah yang disediakan untuk tamu oleh perusahaan. 

f. Home Stay, merupakan rumah pribadi warga setempat yang disewakan 

kepada wisatawan. 

g. Boarding House, merupakan pengertian lain dari asrama yaitu 

tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok, 

umumnya murid-murid sekolah. 

h. Pension Hotel, merupakan hotel yang memiliki ruangan dan layanan 

seperti di hotel namun umumnya yang tinggal merupakan lansia. 

i. Camping Ground, merupakan tempat penginapan yang menyediakan 

fasilitas camping. 

j. Caravan, yang dikenal pula dengan istilah rumah berjalan yaitu mobil 

yang dilengkapi dengan dapur dan tempat tidur. 

k. Apartment, adalah tempat tinggal milik pribadi ataupun sewa, yang di 

dalamnya terdapat kamar tidur, kamar mandi, dapur serta fasilitas lainnya 

tergantung dengan luas ruangan tetapi tidak ada layanan seperti di hotel. 

Setiap ruang dimiliki oleh satu orang. 

l. Condominium, yang hampir sama dengan apartemen yaitu memiliki kamar 

tidur, kamar mandi, dapur, fasilitas lainnya dan tidak memiliki layanan 

seperti di hotel. Namun perbedaannya condominium pada umumnya 

sharing dengan orang lain (dimiliki atau disewakan oleh beberapa orang). 

m. Holiday Village, adalah tempat penginapan sederhana di pedesaan yang 

ada pada saat musim liburan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penginapan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
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n. Floating Hotel/Cruise Ship/Boatel, adalah transportasi sekaligus 

penginapan yang berada di kapal dan memiliki layanan seperti di hotel, 

tetapi dalam penyebutannya kamar dikenal sebagai cabin. 

o. Chalet, adalah tempat penginapan yang biasanya terdapat di pedalaman 

dan terbuat dari kayu. Kebanyakan tidak disediakan layanan seperti di 

hotel. 

p. Boutique Hotel, dimulai pada tahun 1980-an, merupakan hotel dengan 

desain yang spesifik/khusus dan berbeda dari hotel pada umumnya. Untuk 

menciptakan keunikan tersendiri baik dari segi tampilan hotel seperti 

warna, pencahayaan, musik maupun layanan yang diberikan agar 

memberikan sensasi dan pengalaman berbeda bagi tamu. Jumlah kamar 

tidak lebih dari 150 kamar, target pasar mengacu pada upper class seperti 

artis dan selebriti. Boutique hotel dapat terletak di daerah perkotaan 

maupun daerah resor. 

4. Definisi Hotel 

Kata hotel berasal dari bahasa Perancis, hostel, yang berasal dari kata 

latin: hospes, mulai dikenal luas pada tahun 1797 di London, Inggris. 

Sebelumnya, hotel-hotel di Inggris disebut sebagai garni. Garni merupakan 

rumah besar yang disewakan secara harian, mingguan, maupun bulanan. 

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dikelola secara komersial yang 

disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan berikut 

makanan dan minuman serta jasa lainnya dengan harga yang terjangkau 

(Walker, 2014). Selain itu, hotel dapat didefinisikan sebagai penggabungan 

dari semua definisi usaha pariwisata, akomodasi, boga, hiburan, serta bisnis. 
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Hotel memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh usaha pariwisata yang mirip 

hotel, yaitu adanya layanan pramusaji, tatagraha, dan fasilitas-fasilitas lain 

dalam suatu properti (Pahlevie, 2016).  

5. Sejarah Hotel 

Kata hotel pada mulanya digunakan di London, Inggris pada abad ke-

18, yaitu Hotel Garni. Hotel Garni merupakan rumah besar yang dilengkapi 

dengan sarana tempat menginap untuk penyewaan secara harian, mingguan, 

atau bulanan. Kata hotel sendiri berasal dari bahasa Latin hospes, yang mulai 

diperkenalkan ke masyarakat umum pada tahun 1797. Sebelum kata hotel 

digunakan, istilah untuk menyebut rumah penginapan di Inggris adalah inn. 

Inn merupakan usaha menyewakan sebagian rumah untuk orang lain yang 

memerlukan tempat untuk beristirahat sejenak atau menginap. Usaha ini 

terlebih dibutuhkan oleh para pelancong yang melakukan perjalanan panjang 

dan membutuhkan tempat untuk menginap di malam hari (Suwithi, 2013). 

Seiring dengan perkembangan peradaban, fungsi inn juga mengalami 

perluasan. Beberapa fasilitas seperti penyediaan air untuk mandi, makanan, 

dan minum ditambahkan walaupun masih sederhana. Pengenalan mata uang 

juga membantu perkembangan industri ini, hingga mencapai puncaknya pada 

masa Revolusi Industri di Inggris pada tahun 1750-1790. Revolusi Industri 

mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilisasi pekerja menuju 

tempat kerja, dan bahkan meningkatkan perdagangan antar negara, sehingga 

semakin banyak orang yang melakukan perjalanan dan memerlukan 

penginapan. Hal ini mendorong menjamurnya usaha hotel baik dari segi 

jumlah maupun skala usaha. Muncul pula berbagai hotel di Amerika Serikat 
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yang mendorong industri hotel menjadi lebih maju dari segi layanan, serta 

muncul pula hotel kelas menengah yang mengutamakan kepraktisan (Suwithi, 

2013). 

Meskipun demikian, usaha penginapan seperti ini ternyata sudah ada 

sejak zaman dahulu kala. Sejarah sudah mencatatkan adanya usaha 

penginapan sejak zaman Yesus Kristus, dan era kerajaan Romawi. Di era 

kerajaan Romawi, penginapan disebut dengan istilah mansiones, yang 

merupakan rumah penginapan di jalan utama yang masing-masing berjarak 

40 km. Sedangkan di zaman abad pertengahan, peraturan mewajibkan 

dibangunnya road side inn di sepanjang jalan yang dilalui orang (Suwithi, 

2013). 

Di Indonesia sendiri hotel sudah ada sejak sebelum Perang Dunia ke-1, 

dimana Indonesia sudah cukup terkenal di dunia pariwisata. Dari sekian 

banyak banyak hotel-hotel yang ada sekarang ada yang masih bertahan, 

direnovasi, maupun dialihfungsikan. Namun, baru setelah kemerdekaan 

mulai didirikan hotel-hotel besar berskala internasional terutama di kota-kota 

besar seperti Jakarta, Denpasar, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, 

Yogyakarta, dan lain-lain (Suwithi, 2013). 

6. Jenis-jenis Hotel 

Menurut Walker (2014), klasifikasi hotel dapat dilakukan berdasarkan 

jumlah, ukuran atau tipe kamar; keanggunan dan kenyamanan lingkungan 

sekitar; pemanfaatan ruangan tepat guna; fasilitas kamar; sanitasi dan 

kebersihan; jumlah, kesopanan, kegunaan, dan keterampilan karyawan; 

jangkauan dan tingkat layanan; kualitas dan keberagaman makanan, 
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minuman dan layanan; ketersediaan transportasi serta fasilitas tambahan 

lainnya. Klasifikasi hotel merupakan hal yang penting karena dengan 

demikian dapat menentukan segmentasi dan target pasar yang ingin dicapai, 

menjaga dan mempertahankan kualitas hotel serta menginformasikan kepada 

tamu mengenai suatu hotel sehingga tamu dapat memilih berdasarkan 

kebutuhan dan keinginan mereka (Walker, 2014). 

Berdasarkan harga jual, hotel dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. European Plan Hotel, yaitu hotel dengan perencanaan biaya untuk kamar 

saja. 

b. American Plan Hotel, yaitu hotel dengan perencanaan biaya termasuk 

harga kamar dan harga makan. 

1) Modified American Plan, yaitu hotel dengan perencanaan biaya 

termasuk harga kamar, harga makan pagi dan harga makan siang atau 

makan malam. 

2) Full American Plan, yaitu hotel dengan perencanaan biaya termasuk 

harga kamar, harga makan pagi, harga makan siang dan harga makan 

malam. 

c. Continental Plan Hotel, yaitu hotel dengan perencanaan biaya sudah 

termasuk dengan Continental Breakfast (lebih sederhana dibanding 

American Breakfast). 

d. Bermuda Plan Hotel, yaitu hotel dengan perencanaan biaya yang sudah 

termasuk dengan American Breakfast. 

Berdasarkan ukuran hotel, hotel dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Small Hotel, yaitu hotel dengan jumlah kamar dibawah 150 kamar. 
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b. Medium Hotel, yaitu hotel dengan jumlah kamar antara 150-299 kamar 

(average hotel) dan 300-600 kamar (above hotel). 

c. Large Hotel, yaitu hotel dengan jumlah kamar minimal 600 kamar. 

Berdasarkan tipe tamu hotel, hotel dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Family Hotel, yaitu hotel untuk tamu yang menginap bersama keluarga. 

b. Business Hotel, yaitu hotel untuk tamu berupa pengusaha. 

c. Tourist Hotel, yaitu hotel untuk tamu berupa wisatawan. 

d. Transit Hotel, yaitu hotel untuk tamu yang singgah sementara. 

e. Cure Hotel, yaitu hotel untuk tamu yang menginap dalam proses 

penyembuhan penyakit. 

f. Convention Hotel, yaitu hotel untuk tamu yang akan melakukan MICE 

(meeting, incentive, conference/convention, exhibition). 

Berdasarkan sistem bintang, hotel dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Hotel bintang satu, yaitu hotel dengan minimal 15 kamar standar, kamar 

mandi di dalam, dan luas kamar standar minimum 20 m2. 

b. Hotel bintang dua, yaitu hotel dengan minimal 20 kamar standar dan 1 

kamar suite, kamar mandi di dalam, luas kamar standar minimum 22 m2, 

dan luas kamar suite minimum 44 m2. 

c. Hotel bintang tiga, yaitu hotel dengan minimal 30 kamar standar dan 2 

kamar suite, kamar mandi di dalam, luas kamar standar minimum 24 m2, 

dan luas kamar suite minimum 48 m2. 

d. Hotel bintang empat, yaitu hotel dengan minimal 50 kamar standar dan 3 

kamar suite, kamar mandi di dalam, luas kamar standar minimum 24 m2, 

dan luas kamar suite minimum 48 m2. 
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e. Hotel bintang lima, yaitu hotel dengan minimal 100 kamar standar dan 4 

kamar suite, kamar mandi di dalam, luas kamar standar minimum 26 m2, 

dan luas kamar suite minimum 52 m2. 

Berdasarkan lama tamu menginap, hotel dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Transit hotel/transient hotel, yaitu hotel dengan rata-rata lama tinggal 

semalam, maksimal 2 hari. 

b. Semi-residential hotel, yaitu hotel dengan rata-rata lama tinggal dua 

minggu, tiga bulan sampai dengan maksimal satu tahun. 

c. Residential hotel, yaitu hotel dengan rata-rata lama tinggal diatas satu 

tahun. 

Berdasarkan lokasi, hotel dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. City hotel, yang merupakan hotel yang terletak di dalam kota. 

b. Urban hotel, yang merupakan hotel yang terletak di dekat kota. 

c. Suburb hotel, yang merupakan hotel terletak di pinggiran kota. 

d. Resort hotel, yang merupakan hotel yang terletak di daerah wisata dan jauh 

dari pusat kota. 

Berdasarkan aktivitas tamu, hotel dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Sport Hotel, yang merupakan hotel yang berada pada kompleks kegiatan 

olahraga. 

b. Ski Hotel, yang merupakan hotel yang menyediakan tempat bermain ski. 

c. Conference Hotel, yang merupakan hotel yang menyediakan fasilitas 

lengkap untuk konferensi. 

d. Convention Hotel, yang merupakan hotel yang bagian dari komplek 

kegiatan konvensi. 
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e. Pilgrim Hotel, yang merupakan hotel yang sebagian tempatnya berfungsi 

sebagai tempat ibadah. 

f. Casino Hotel, yang merupakan hotel yang sebagian tempatnya berfungsi 

untuk kegiatan judi. 

Berdasarkan waktu operasional, hotel dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Seasonal Hotel, yaitu hotel yang beroperasi pada saat-saat tertentu, 

contohnya hanya ada pada saat musim dingin, panas, semi maupun gugur. 

Biasanya tidak memiliki karyawan tetap. 

b. Year Around Operating Hotel, yaitu hotel yang beroperasi setiap hari 

selama satu tahun penuh. 

7. Hotel Transit 

Hotel transit merupakan salah satu jenis hotel yang bersifat short-stay. 

Hotel transit tidak menghitung tarif kamar per malam, namun umumnya 

dengan hitungan jam (umumnya minimal 6 jam). Hotel transit biasanya 

berlokasi di pusat kesibukan seperti bandara. Tarif kamar hotel transit 

biasanya lebih murah dibandingkan jenis hotel lain. Fasilitas standar yang ada 

pada hotel transit umumnya meliputi kasur, meja, toilet, shower, dan akses 

internet, akan tetapi banyak pula hotel transit premium yang menyediakan 

fasilitas lebih seperti ruang olahraga dan spa (Leung, 2017). Salah satu jenis 

hotel transit adalah hotel kapsul. 

8. Hotel Kapsul 

Menurut artikel pada Hospitality Net (2016), Hotel kapsul adalah hotel 

yang diluncurkan pertama kali di Osaka pada tahun 1979 untuk 

memungkinkan pengusaha lokal menginap setelah kegiatannya. Tujuan 
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berdirinya hotel kapsul sekarang sudah berubah, menjadi ditujukan untuk 

wisatawan internasional. Hotel kapsul telah berkembang dalam beberapa 

tahun terakhir di Asia, Eropa, dan Amerika untuk memenuhi kebutuhan 

akomodasi akibat kenaikan jumlah wisatawan tunggal (lone traveler) yang 

mencari kamar dengan harga murah namun menawarkan kesempatan untuk 

bersosialisasi dengan orang lain didalamnya. 

Hotel kapsul pada umumnya menyediakan kamar dengan ukuran 

sebesar kasur ukuran single. Kamar-kamar ini berbentuk seperti kotak yang 

disusun sedemikian rupa sehingga seperti rak, yang dijajarkan dan ditumpuk. 

Umumnya lantai untuk pria dan wanita dipisahkan. Biasanya tidak ada tempat 

penyimpanan pada lantai kamar, namun disediakan locker khusus 

penyimpanan barang di tempat pemandian komunitas. Tersedia pula fasilitas-

fasilitas lain seperti lounge, dan lain-lain tergantung pada kebijakan hotel 

masing-masing. Kelebihan utama hotel kapsul adalah harganya yang pada 

umumnya sangat terjangkau dengan fasilitas yang memadai. Namun, 

kekurangan yang paling utama adalah tempat yang terbatas luasnya dan 

berupa ruangan tertutup, sehingga membuat penderita klaustrofobia tidak 

cocok untuk tinggal di hotel ini (Morrison, 2016). 

Artikel pada Hospitality Net (2016) juga menyatakan bahwa hotel 

kapsul dibutuhkan di kawasan pusat bisnis dan wisata karena menyediakan 

akomodasi untuk masa sewa singkat, fasilitas memadai, dan dengan harga 

terjangkau sehingga dapat dipergunakan oleh businessman maupun 

businesswoman yang ingin beristirahat sejenak, juga oleh para wisatawan 

yang menginginkan akomodasi dengan harga yang terjangkau. 


