
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Sektor pariwisata termasuk ke dalam kelompok industri terbesar di dunia. 

Menurut Santoso (2002), sekitar delapan persen dari ekspor barang dan jasa pada 

umumnya berasal dari sektor pariwisata, dan jika ditelaah dari aktifitas Perdagangan 

Jasa Internasional, sektor pariwisata merupakan penyumbang terbesar dibandingan 

sektor lainnya, dengan kontribusi sebesar 37% dari total perdagangan. Santoso juga 

mengatakan bahwa sektor pariwisata merupakan sumber pemasukan utama devisa di 

38% negara dunia termasuk Asia Tenggara dimana sektor pariwisata mampu 

menyumbangkan 10% – 12% dari Gross Domestic Product (GDP).  

Sektor Pariwisata Indonesia juga mampu menjadi sektor yang berkontribusi 

positif bagi negara. Menurut Wacik (2008) dalam laporan berita Situs Resmi 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sektor pariwisata mampu 

menyumbangkan penerimaan devisa negara hingga mencapai 7,5 miliar dolar AS pada 

tahun 2008. Jumlah devisa tersebut didapat berdasarkan data jumlah wisatawan 

mancanegara yang mengunjungi Indonesia sepanjang tahun 2008. Jumlah kunjungan 

wisman mencapai 6,5 juta jiwa dengan tingkat pengeluaran sebesar 1178 dolar AS per 

orang per kunjungan. Hal tersebut diatas menyatakan bahwa sektor pariwisata 

merupakan salah satu sektor yang berpotensi dalam mendukung pertumbuhan 

perekonomi Indonesia. 

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 

mentargetkan kunjungan wisman tahun 2009 tumbuh 6,2% dari jumlah wisman 2008 

menjadi sekitar 6,75 juta orang (Wacik, 2008). Sikap optimis dari pemerintah untuk 

memajukan sektor pariwisata mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk 



 

mengembangkan pariwisata di daerahnya masing-masing. Salah satu daerah yang 

memiliki potensi pariwisata adalah wilayah Jawa Barat.  

Jumlah wisatawan domestik yang masuk ke Jawa Barat sampai akhir November 

2007 tercatat mencapai sekitar 31 juta orang dengan tujuan wisata di daerah Bandung 

dan Bogor (Depkominfo, 2007). Jumlah tersebut diprediksi akan meningkat terus hingga 

mencapai 35 juta jiwa pada akhir tahun 2008. Sebagai salah satu bagian dari wilayah 

Jawa Barat, Bogor memiliki potensi besar sebagai kota tujuan wisata setelah Bandung. 

Hal tersebut diatas didukung dengan keunikan sumber daya alam, kebudayaan dan 

ragam tempat wisata yang cukup menarik. Selain itu kota Bogor sangat mudah untuk di 

akses dari Jakarta.  

Hotel sebagai salah satu komponen pendukung kepariwisataan juga mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Bogor 

(2007) dalam Situs Website Resmi Pemerintahan Kota Bogor terdapat 94 buah Hotel 

Melati dan 14 buah Hotel berbintang yang tersebar di wilayah Bogor. Tahun 2008 

terdapat tiga buah hotel baru bertaraf internasional yang akan dibangun dan siap 

beroperasi pada tahun 2009. Bila ditelaah dari pertumbuhan setiap sektor usaha di 

Kabupaten Bogor, sektor perhotelan, restoran dan perdagangan memiliki tingkat 

pertumbuhan terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan pada tahun 2005, yaitu 

sebesar 8,01%.  Industri perhotelan, restoran dan perdagangan menjadi kontributor 

terbesar kedua setelah industri pengolahaan dalam hal sektor pembentuk Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk pertumbuhan ekonomi. Sektor tersebut diatas  

menyumbang sebesar 17.07% dari total pendapatan daerah Bogor. Berdasarkan hal 

tersebut diatas maka industri perhotelan di daerah Bogor merupakan salah satu jenis 

usaha yang berpotensi untuk dikembangkan.  

Konsumen perhotelan Bogor cukup beragam mulai dari konsumen individual 

hingga pemerintahaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sempur Park Hotel (2009) 



 

seperti yang terlihat pada Gambar 1,76% tamu yang berkunjung dan menginap di kota 

Bogor adalah tamu-tamu yang melakukan kegiatan MICE. Komposisi kedua sebesar 

13% adalah tamu-tamu yang datang berkunjung tanpa perencanaan sebelumnya (Walk-

in). Posisi ketiga sebesar 7% berasal dari pelanggan perusahaan. Berdasarkan data 

tersebut Sempur Park Hotel merasa memiliki peluang untuk mengembangkan ke arah 

hotel pendukung kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, dan Events (MICE). 

 
Gambar 1. Persentase Tamu Hotel daerah Bogor (sumber: Sempur Park Hotel, 2008) 

 

Melihat peluang yang ada maka sebuah industri perhotelan memerlukan 

dukungan kegiatan pemasaran dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Konsep 

pemasaran sudah dikenal sejak lama (Engel, 1994). Perkembangan dunia pemasaran 

dimulai sejak tahun 1950-an dimana pada saat itu dikenal pemasaran dengan konsep 

pemasaran masa (mass marketing). Konsep tersebut mengembangkan sebuah strategi 

berupa kegiatan produksi masal untuk dapat menekan biaya produksi. Tahun 1980-an 

konsep tersebut berkembang menjadi pemasaran target (target market) yang 

menyarankan bagi para produsen sebelum memperoduksi sebuah barang harus 

menentukan siapa target pasar barang tersebut. Konsep pemasaran kembali mengalami 

perkembangan hingga tahun 1990-an muncul konsep customize marketing. Saat ini 

konsep pemasaran semakin maju perkembangannya, salah satu konsep tersebut 



 

adalah konsep one-to-one marketing atau yang lebih dikenal sebagai strategi customer 

relationship marketing. Konsep diatas sangat baik untuk diterapkan dalam sebuah 

industri jasa khususnya dalam akan sebuah industri perhotelan (Wardhana, 2004). 

Konsep tersebut merupakan sebuah kegiatan pemasaran berfokus dan berdasarkan 

pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan yang selalu berubah 

tersebut dikelolah dalam suatu database pemasaran individual untuk masing-masing 

produk, masing-masing perusahaan, bahkan untuk masing-masing pasar secara 

spesifik.  

Sempur Park Hotel adalah salah satu hotel yang berada di wilayah Bogor. Hotel 

tersebut berlokasi di Jalan Sempur nomor dua, tepat di sebalah timur Lapangan Sempur 

dan sebelah utara Kebun Raya Bogor. Sempur Park Hotel resmi beroperasi pada bulan 

Juli 2008 di bawah perusahaan bernama PT. Rawa Danau Ekowisata (RDE). Hotel 

tersebut memposisikan dirinya sebagai hotel unik dengan konsep City Resort 

terintegrasi dengan taman kota seluas 1,4 Ha. Sempur Park Hotel akan berfokus 

sebagai hotel yang menyediaan paket penginapan bagi warga Jabodetabek dan 

sekitarnya. Segmen pasar yang ingin diambil adalah perusahaan-perusahaan di wilayah 

Jabodetabek dengan target pasar perusahaan kelas menengah ke atas yang sering 

melakukan kegiatan dengan memanfaatkan sarana hotel.  

Persaingan industri perhotelan semakin meningkat di wilayah Bogor. Hal ini 

terbukti dengan masuknya pemain-pemain besar yang ikut dalam industri perhotelan. 

Setiap perusahaan harus memiliki strategi bersaing baik jangka waktu pendek, 

menengah maupun jangka waktu panjang. Strategi tersebut disusun sebagai panduan 

dalam menjalankan bisnis dan menjadi sebuah kunci keberhasilan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu komponen terpenting adalah pemasaran. 

Melalui sebuah konsep strategi pemasaran maka diharapkan kinerja hotel menjadi 

meningkat terutama mutu dalam pelayanan yang sangat berpengaruh dalam industri 



 

jasa. Sebagai Hotel baru di wilayah Bogor dianggap perlu untuk menyusun strategi 

untuk dapat menembus pasar perhotelan di wilayah Bogor 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sebagai sebuah hotel baru maka pemilik hotel ingin mengembangkan Sempur 

Park Hotel menjadi hotel terdepan dalam melayani kegiatan MICE di wilayah Bogor, 

namun saat ini hotel tersebut belum memiliki strategi untuk dapat mewujudkan hal 

tersebut.Strategi pengembangan disusun selaras dengan Visi dan Misi dari hotel 

tersebut.  Visi dan Misi berisi mengenai tujuan atau cita-cita pemiliki hotel yang ingin 

diwujudkan dimasa depan. Sempur Park Hotel belum memiliki Visi dan Misi yang 

terdefinisikan secara jelas. Hal tersebut membuat pihak manajemen menghadapi 

kesulitan dalam mengembangkan Sempur Park Hotel. Selama ini Sempur Park Hotel 

berjalan sesuai dengan pemikiran dan arahan dari pemilik hotel.  

Manajemen berkeinginan untuk mengembangkan Sempur Park Hotel melalui 

konsep pemasaran namun saat ini manajemen belum memiliki gambaran mengenai 

harapan dan keinginan konsumen Sempur Park Hotel. Pemasaran hotel merupakan 

suatu bentuk pemasaran jasa. Sebuah hotel menurut Buttle (1992) akan dapat bertahan 

dalam jangka waktu yang lama bergantung terhadap kemampuan hotel tersebut untuk 

memuaskan permintaan pelanggan (to satisfiy customers’ demands). Terdapat tujuh 

komponen pemasaran jasa yang terdiri dari komponen Produk, Harga, Lokasi, Promosi, 

Sumber Daya Manusia, Bentuk Bangunan Fisik, dan Proses Pelayanan (Buttle, 1992). 

Pihak manajemen ingin menelaah komponen tersebut dengan berfokus pada komponen 

Produk, dan Sumber Daya Manusia dari sudut pandang konsumen Sempur Park Hotel. 

Sebagai komponen Produk, kamar hotel yang telah dimiliki berjumlah tiga puluh 

tujuh kamar. Target kamar yang ingin direalisasikan berjumlah 110 kamar dengan tipe 

kamar seperti terlihat pada Tabel 1 sehingga Sempur Park Hotel masih kekurangan 



 

sekitar tujuh puluh tiga kamar. Kekurangan jumlah kamar tersebut akan dipenuhi melalui 

investasi pembangunan tahap kedua sesuai dengan perencanaan bisnis sebelumnya 

namun sebelum investasi tersebut berjalan pihak manajemen ingin mengetahui harapan 

dari konsumen Sempur Park Hotel terhadap bangunan dan fasilitas hotel, sehingga 

diharapkan pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan harapan dari konsumen. 

 

Tabel 1. Jenis, jumlah dan kisaran harga kamar / ruangan Sempur Park Hotel  
No Tipe kamar Jumlah Kamar 

yang direncanakan 
(unit) 

Jumlah Kamar 
yang ada saat ini 

(unit) 
 

Harga kamar per hari  
(dalam Rupiah) 

1. Superior 86 37 550.000,- ++ 
2. Deluxe 16 - 650.000,- ++ 
3. Executive 6 - 1.000.000,- ++ 
4. Park Suite 2 - 5.000.000,- ++ 
5 Meeting Room 10 3 Harga paket yang tersedia 
6. Ballroom 2 - Harga paket yang tersedia 

(sumber:  Sempur Park Hotel, 2009). 

 

Berdasarkan data dari bagian operasional hotel, tamu yang menginap di Sempur 

Park Hotel kebanyakan merupakan pelanggan korporasi dari wilayah Jakarta, Bogor, 

Depok, Tanggerang, Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya. Tingkat hunian Sempur Park 

Hotel sejak tahun 2008 hingga 2009 rata-rata berkisar antara 35-40% sedangkan tingkat 

hunian hotel di wilayah bogor rata-rata berkisar antara 60-70% (Gambar 2). Tingkat 

maksimal hunian Sempur Park terdapat pada hari sabtu dan minggu, dimana tingkat 

hunian hotel dapat mencapai 100%.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Gambar 2. Tingkat hunian rata-rata hotel daerah Bogor (Sempur Park Hotel, 2009) 
 

 

Buttle (1992) menyebutkan bahwa dalam sebuah industri perhotelan pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan hotel sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal 

tersebut dapat mempengaruhi tingkat hunian hotel untuk itu manajemen hotel ingin 

mengetahui harapan dan kebutuhan konsumen terhadap kualitas Sumber Daya 

Manusia terhadap pelayanan kepada tamu hotel, sehingga manajemen dapat 

mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang telah dimiliki oleh Sempur 

Park Hotel. 

Selain hal tersebut Sempur Park Hotel akan menghadapi persaingan dalam 

industri sejenis di wilayah Bogor. Sempur Park Hotel harus bersaing dengan hotel-hotel 

yang telah lama beroperasi dan hotel-hotel yang baru berdiri di wilayah Bogor. Tahun 

2010 akan terdapat dua hotel baru berskala internasional yang beroperasi di wilayah 

Bogor dengan modal dan kapasitas lebih besar dibandingkan dengan Sempur Park 

Hotel. Hotel tersebut memiliki pangsa pasar yang sama dengan pangsa pasar yang 

akan dipilih oleh Sempur Park Hotel. Pihak manajemen berpendapat bahwa persaingan 

tersebut dapat diatasi dengan strategi bisnis yang tepat. Berdasarkan gambaran umum 

yang ada maka disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah kinerja Sempur Park menurut sudut pandang konsumen Sempur 

Park Hotel khususnya komponen komponen Produk dan Sumber Daya 

Manusia? 



 

b. Faktor-faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan 

perusahaan serta faktor-faktor eksternal apa saja yang berupa peluang maupun 

ancaman bagi keberlangsungan kegiatan usaha Sempur Park Hotel? 

c. Strategi apa sajakah yang dapat diambil oleh pihak manajemen dalam 

mengembangkan, memasaran dan menyelesaikan permasalahan yang tengah di 

hadapi oleh Sempur Park Hotel dengan mempertimbangkan faktor kekuatan-

kelemahan, dan peluang-ancaman?  

d. Strategi apa saja yang merupakan prioritas bagi bagi Sempur Park Hotel untuk 

mengembangkan usahanya? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, 

a. Menganalisis kinerja Sempur Park Hotel khususnya komponen Produk, dan 

Sumber Daya Manusia dari sudut pandang konsumen Sempur Park Hotel. 

b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal perusahaan, yaitu 

peluang dan ancaman serta faktor-faktor eksternal perusahaan, yaitu peluang 

dan ancaman yang terdapat pada Sempur Park Hotel. 

c. Memformulasikan alternatif strategi pengembangan dan pemasaran Sempur 

Park Hotel.  

d. Merumuskan prioritas strategi yang dapat dijalankan oleh Sempur Park Hotel. 
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