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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, Pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan 

yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 

Pariwisata di Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi lebih pesat, hal 

ini tidak lepas dari peran serta masyarakat, pemerintah dan pengembangan 

pariwisata. Peran dari penyelenggaraan pariwisata juga diarahkan untuk 

terwujudnya pemerataan pendapatan dan pemerataan berusaha. Meningkatnya 

sektor pariwisata akan membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha 

Pasaribu, Massie, dan Poluan (2019). 

Menurut Buhalis (2000) terdapat 6 komponen pariwisata yang terdiri atas: 

Attraction, Accessibility, Amenitas, Available Package, Activities, Ancillary 

Services. Definisi Keenam komponen tersebut adalah: 

a. Menurut Swarbrooke (2007) Atraksi/Attraction adalah komponen 

terpenting dalam sistem pariwisata yang merupakan motivasi utama 

wisatawan melakukan suatu perjalanan. Atraksi wisata dapat berupa 

alam, buatan manusia, dibangun untuk tujuan tertentu acara special 

dan mempunyai nilai sejarah 

b. Aksesibilitas/Accessibility (seluruh sistem transportasi yang terdiri 

dari rute, terminal dan kendaraan). Menurut Medlik (2000) 

menjelaskan bahwa Aksesibilitas dimaksudkan agar wisatawan 
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domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian 

tujuan ke tempat wisata. Aksesibilitas tidak hanya tentang alat 

transportasi saja tetapi juga sarana dan prasarana yang mendukung 

dalam memudahkan wisatawan dalam mencapai suatu objek wisata. 

c. Fasilitas/Amenitas (akomodasi dan fasilitas katering, ritel, lainnya 

layanan wisata).Menurut Stankovic dan Dukic (2009) Amenitas 

dapat dikategorikan menjadi infrastruktur dan suprastruktur. Contoh 

dari infrastruktur adalah utilities (penerangan listrik, persediaan air 

minum dan sumber energi), komunikasi dan sarana lain yang 

memudahkan wisatawan dalam pencapaian dan penggunaan sebuah 

destinasi. Sedangkan contoh dari suprastruktur adalah restoran, toko 

dan hiburan. 

d. Paket yang tersedia/Available Packages paket yang telah diatur oleh 

perantara dan principal (Buhalis,2000). 

e. Aktivitas/Activities semua aktivitas tersedia di tempat tujuan dan apa 

yang konsumen akan dilakukan selama kunjungan mereka 

(Buhalis,2000). 

f. Layanan tambahan/Ancillary Services (layanan yang digunakan oleh 

wisatawan seperti bank, telekomunikasi, pos, agen koran, rumah 

sakit, dan sebagainya). Richard Sihite (2000) menyatakan bahwa 

sarana penunjang dapat menunjang sarana pokok yang berfungsi 

bukan saja untuk membuat wisatawan lebih lama tinggal di suatu 

objek wisata tetapi yang lebih penting adalah untuk 
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membuat wisatawan lebih banyak mengeluarkan uangnya atau 

membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjungi. 

Menurut Badan Pusat Statistik di Banten, jumlah hotel pada Tahun 2017 

mengalami peningkatan secara signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 

22,68% atau 71 unit hotel bertambah. Perkembangan industri perhotelan di 

Indonesia saat ini boleh dikatakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun, namun peningkatan ini kiranya diimbangi dengan mutu layanan yang 

semakin baik. Pemerintah pun terus berupaya menata dan mengelola potensi 

objek wisata yang ada untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan setiap 

tahun. Industri jasa perhotelan memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda 

dengan sektor industri lainnya. Keberhasilan industri pariwisata di Indonesia 

sangat dipengaruhi berbagai faktor termasuk di dalamnya keberadaan hotel 

yang merupakan sarana tempat beristirahat bagi para pengunjung baik yang 

berasal dari mancanegara maupun pengunjung domestik. 

Dengan demikian kenyamanan para pelanggan dalam menggunakan 

jasa suatu hotel merupakan persyaratan utama. Sehingga para pengelola hotel 

harus menciptakan kenyamanan yang sebaik mungkin agar jasa hunian hotel 

dapat dipertahankan. Industri jasa hunian hotel ini juga menghasilkan dan 

memasarkan produknya bersamaan dengan dimana produk itu dihasilkan. 

Konsumen dapat secara langsung dapat memberikan penilaian mengenai kinerja 

dan pelayanan yang ditawarkan oleh hotel tersebut. 

Hotel Ara di Gading Serpong merupakan salah satu segmen hotel 

berbintang 3 di Tangerang yang ditandai dengan lokasinya yang strategis dan 
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sangat dekat dengan pusat keuangan CBD (Central Business District) Gading 

Serpong. Sebagai hotel berbintang yang bergaya modern dan memiliki standar 

internasional. Hotel Ara Gading Serpong termasuk dalam Paramount Skyline 

Complex dan menawarkan berbagai layanan yang bisa memanjakan para tamu 

yang menginap. 

Tabel.1 

 

Presentase Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang pada Tahun 

2016 - 2017 

 

 
Sumber data: Badan Pusat Statistika Banten (2017) 

 
Berdasarkan tabel diatas, tingkat hunian kamar menurun kecuali di bulan 

Maret yang hanya meningkat 0,5%. Total penurunan dari Tahun 2016 - 2017 

yaitu sebanyak 4,88%. Naik turunnya, angka Tingkat Penghunian Kamar 

mengindikasi bahwa keberadaan akomodasi tertentu sedang banyak diminati 

atau kurang diminati oleh pengunjung pada tahun tertentu. Jadi hotel di Provinsi 

Banten sedang kurang diminati dibanding tahun sebelumnya. Namun 
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demikian, untuk kembali mendongkrak angka Tingkat Penghunian Kamar di 

Tangerang, mungkin perlu terobosan baru, misalnya penataan destinasi wisata 

yang lebih baik, perbaikan infrastruktur jalan yang akan memudahkan 

aksesmenuju berbagai destinasi wisata di Tangerang. 

Berdasarkan observasi jumlah hotel baru yang tersedia di Kota Tangerang 

khususnya di daerah Gading Serpong kurang lebih 62 akomodasi hotel. Oleh 

karena itu persaingan di dalam industri perhotelan di daerah Gading Serpong 

semakin ketat, sehingga dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat agar hotel 

dapat bertahan. Keputusan menginap pada sebuah hotel merupakan salah satu 

hal terpenting yang dapat meningkatkan tingkat hunian dan juga dapat 

meningkatkan pendapatan sebuah hotel. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi konsumen memutuskan untuk menginap di sebuah hotel antara 

lain layanan yang diberikan, fasilitas fisik yang tersedia dan  juga  upaya 

perusahaan yang dilakukan oleh hotel tersebut. 

Baur pemasaran adalah upaya produsen untuk memastikan produk dan 

jasa yang ditawarkan dapat diserap/diakuisisi oleh pasar dan strategi pemasaran 

yang tepat melalui baur pemasaran untuk meningkatkan dan mempertahankan 

pelanggan hotel (Morrison, 2010). Tujuan dari baur pemasaran adalah membuat 

strategi yang tepat agar menarik para wisatawan datang untuk menginap dan 

menikmati fasilitas yang disediakan.Apabila semua strategi yang ada di dalam 

baur pemasaran dijalankan dengan baik maka akan menarik pengunjung agar 

datang kembali buat menginap. Baur pemasaran bisa mencakup kumpulan dari 

beberapa variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan menggunakan 

suatu badan usaha tertentu 
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untuk mencapai tujuan dalam suatu pasar tertentu. Sehingga, konsep baur 

pemasaran ini adalah kita menggunakan variabel pemasaran untuk menguasai 

market/pasar tertentu. 

Pengembangan dari penelitian ini adalah dari penelitian terdahulu yaitu 

penelitian oleh Pemanyun, Suryawardani, Wiranatha (2000) tentang pengaruh 

bauran pemasaran terhadap citra dan keputusan menginap wisatawan di Hotel 

Bagus Jati, Ubud. Penelitian ini akan memperluas lokasi dan sampel yang 

diambil, bukan hotel Bagus Jati, Ubud tetapi hotel Ara, Tangerang karena 

dikawasan hotel Ara terdapat hotel-hotel seperti hotel Atria, hotel Ibis, dan hotel 

lainnya yang bisa bersaing di daerah Tangerang. Walaupun terdapat di dekat 

ibukota tetapi daerah tangerang termasuk banyak wisatawan yang datang untuk 

berlibur. 

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu dan hasil pengamatan 

langsung di lokasi karna jumlah hotel di daerah tangerang cukup banyak, maka 

banyak permasalahan yang menarik untuk diteliti. Dalam hal ini penulis 

memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis hanya ingin memfokuskan 

penelitian pada pengaruh baur pemasaran 8P terhadap keputusan menginap di 

hotel Ara. Dari penjelasan diatas ditemukan sebuah masalah yang dihadapi 

Hotel Ara yaitu bagaimana baur pemasaran di Hotel Ara dan bagaimana cara 

menarik konsuomen untuk datang menginap. Berdasarkan pengamatan 

diketahui bahwa Hotel Ara mengalami persaingan yang ketat, sehingga mereka 

menggunakan baur pemasaran. 

Berdasarkan penjelasan diatas dan permasalahan yang ada, maka 

penelitian ini berjudul : 
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“PENGARUH BAUR PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN 

MENGINAP DI HOTEL ARA GADING SERPONG” 

B. Perumusan Masalah 

 

Perumusan masalah yang dapat dikemukakan berdasarkan latar belakang 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah variabel Product berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan menginap di hotel Ara? 

2. Apakah  variabel  Partnership berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan menginap di hotel Ara ? 

3. Apakah variabel People berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan menginap di hotel Ara? 

4. Apakah variabel Packaging berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan menginap di hotel Ara? 

5. Apakah variabel Programming berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan menginap di hotel Ara? 

6. Apakah variabel Place berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan menginap di hotel Ara? 

7. Apakah variabel Promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan menginap di hotel Ara? 

8. Apakah variabel Pricing berpengaruh terhadap positif dan signifikan 

keputusan menginap di hotel Ara? 

9. Apakah variabel Kepuasan berpengaruh terhadap positif dan signifikan 

keputusan menginap di hotel Ara? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui apakah variable Product berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan menginap di hotel Ara 

2. Untuk mengetahui apakah variabel Partnership berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan menginap di hotel Ara 

3. Untuk mengetahui apakah variabel People berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan menginap di hotel Ara 

4. Untuk mengetahui apakah variabel Packaging berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan menginap di hotel Ara 

5. Untuk mengetahui apakah variabel Programming berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan menginap di hotel Ara 

6. Untuk mengetahui apakah variabel Place berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan menginap di hotel Ara 

7.  Untuk mengetahui apakah variabel Promotion berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan menginap di hotel Ara 

8.  Untuk mengetahui apakah variabel Pricing berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan menginap di hotel Ara 

D. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka manfaat penelitian ini 

untuk : 

1. Kontribusi Praktik 

 

Bagi pelaku Hotel di Gading Serpong, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan mengenai bauran pemasaran pada bidang 
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perhotelan yang berpengaruh terhadap keputusan menginap wisatawan 

dalam negeri maupun luarnegeri. 

2. Kontribusi Teoritis 

 

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi penelitian lanjutan. 

3. Kontribusi Pariwisata 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Kota 

Tangerang dan menjadi instrumen pemasaran bagi hotel dan referensi 

menginap bagi wisatawan. 

E. Kerangka Berpikir 
 

 

Sumber: Hasil olah data(2020) 

 

 

 

F. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

Merupakan bagian pendahuluan berisi mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Pada bagian landasan teori berisi mengenai tinjauan pustaka, pengembangan 

hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, konsep  dan penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan penelitian terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bagian metodologi penelitian berisi gambaran umum tentang objek 

penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber dan 

jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel serta teknik analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

 

Bagian hasil dan analisis berisi mengenai analisa yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

 

Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya. 


