
1 PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  
Industri pariwisata merupakan salah satu pendukung devisa negara selain 

hasil minyak dan gas bumi, minyak kelapa sawit, batubara, serta karet olahan 
pertanian dan hasil hutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) 
dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia industri 
pariwisata Indonesia pada tahun 2010 mempunyai kontribusi sebesar US$7.6 
miliar kepada pendapatan negara, dan menempati peringkat ke empat dari sumber 
pendapatan negara dan tahun 2011 diperkirakan mempunyai kontribusi sebesar 
US$8.5 miliar dan menempati peringkat lima besar. Dengan dukungan alam yang 
bagus dan letak geografis Indonesia yang strategis, maka peluang industri 
pariwisata Indonesia masih cukup besar untuk meningkatkan pendapatan negara.  

Salah satu pendukung industri pariwisata adalah industri perhotelan. 
Sebagai pendukung akomodasi bagi wisatawan, dimana para wisatawan banyak 
memerlukan fasilitas untuk beristirahat dan makan. Berdasarkan data dari 
Kementrian Pariwisata sektor perhotelan sangat mendukung peningkatan 
pariwisata. Menurut data BPS pada tahun 2009 jumlah hotel berbintang yang ada 
di Indonesia sebanyak 1240 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 118 716 kamar 
dan tahun 2010 meningkat menjadi 1306 hotel  dan  jumlah   kamar   sebanyak 
124 789 kamar. 

Pertumbuhan hotel tersebut seiring dengan laju pertumbuhan permintaan 
akan fasilitas akomodasi dari para pelaku wisata yang sekarang ini menjadikan 
hotel sebagai salah satu tujuan wisata, baik untuk tempat menginap, rekreasi, 
perjalanan dinas maupun melakukan tugas atau pekerjaan kantor. Meningkatnya 
jumlah wisatawan tentunya juga memberikan dampak bertambahnya rata-rata 
tingkat hunian hotel di Indonesia. (Gambar 1.1). 

 

 
Sumber: Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indoneisa, 2011 
Gambar 1.1  Grafik tingkat hunian kamar hotel bintang di Indonesia tahun  2010   

          dan 2011. 
    

Peran pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata tentunya juga sangat 
penting terutama pada fasilitas akomodasi, terbukti dengan adanya Kementrian 
Pariwisata dan seringnya pemerintah melakukan promosi wisata seperti “Visit 
Indonesia”, mengundang atau menjadi tuan rumah acara berskala Internasional 



2 

 

maupun nasional dan membuat kebijakan cuti bersama yang secara tidak langsung 
mendukung sektor pariwisata serta dibuatnya PP No. 50 tahun 2011 mengenai 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas)  2010 - 2025 
yang memuat visi pembangunan kepariwisataan Indonesia yaitu terwujudnya 
Indonesia sebagi negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, 
berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan 
masyarakat. 

Industri perhotelan merupakan salah satu industri jasa pendukung industri 
pariwisata yang terus tumbuh seiring perkembangan waktu dan gaya hidup 
masyarakat. Dengan semakin tinggi tingkat kemakmuran orang dan semakin 
tinggi tingkat tekanan hidup seseorang semakin tinggi juga kebutuhan orang 
tersebut akan penyegaran (refreshing) atau rekreasi untuk mengembalikan 
semangat bekerja kembali, bentuk refreshing dan rekreasi ini dapat bermacam 
cara, seperti berlibur di tempat wisata, di hotel ataupun dapat juga dengan 
melakukan pekerjaan rutin atau menyelesaikan tugas-tugasnya diluar kantor 
seperti di tempat wisata ataupun di sebuah hotel. 

Industri perhotelan awalnya hanya merupakan usaha jasa penyediaan 
tempat untuk menginap saja bagi orang yang sedang bepergian jauh dan 
membutuhkan tempat untuk beristirahat. Melihat kebutuhan tersebut akhirnya 
orang membuat usaha jasa penginapan, yang terus berkembang sesuai kebutuhan 
hingga sekarang ini.  

Hotel kemudian berkembang menjadi tempat tujuan untuk berlibur atau 
rekreasi, dan sekarang ini berkembang lagi menjadi industri yang erat 
hubungannya dengan kebutuhan perusahaan akan rapat, insentif, konferensi atau 
pameran yang dikenal dengan sebutan M.I.C.E (Meeting, Incentive, Conference & 
Exhibition). Rapat perusahaan, pelatihan atau kegiatan usaha lainnya sekarang 
banyak dilakukan di luar kantor dan sering dilaksanakan di sebuah hotel. Peluang 
usaha ini yang ditangkap oleh hotel untuk mengoptimalkan pendapatannya. 

Industri M.I.C.E memiliki dampak besar terhadap sektor ekonomi, politik, 
sosial dan juga peningkatan citra negara-bangsa di mata dunia internasional. 
ribuan peserta datang dalam sebuah konferensi, seperti APEC, Konferensi G7, 
atau ratusan ribu atau jutaan orang dalam acara besar seperti balap mobil GP 
Formula 1, sepak bola Piala Dunia atau Olimpiade. Pengembangan sektor 
pariwisata akan berdampak kuat bagi perbaikan infrastruktur yang dapat dinikmati 
masyarakat. Liputan media internasional terus-menerus ke negara penyelenggara 
dengan gratis melalui kehadiran wartawan media internasional. Banyak devisa 
yang dihasilkan, penerimaan pajak, penyerapan banyak tenaga kerja, dan 
tumbuhnya dunia usaha termasuk seni dan budaya. Dari sisi mikro, industri 
perhotelan, penerbangan, jasa travel, angkutan lokal, wisata belanja juga tumbuh 
berkembang. 

M.I.C.E adalah industri yang menawarkan banyak keuntungan, yang 
diperebutkan oleh banyak Negara sebagai salah satu sumber devisa. Industri 
M.I.C.E juga berkembang dengan pesat di Indonesia, banyak acara M.I.C.E 
diselenggarakan  di Indonesia baik yang berskala internasional maupun nasional. 
Menurut Presiden dalam infopariwisata.wordpress.com akan ada sekitar 600 acara 
pertemuan internasional yang akan digelar di Indonesia dari tahun 2011 sampai 
tahun 2013.  
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Industri M.I.C.E di Bogor juga menunjukan pertumbuhan yang tinggi. Pada 
periode lima tahun terakhir terlihat tamu hotel yang melaksanakan acara M.I.C.E 
lebih banyak dari pada yang berekreasi ataupun yang melakukan perjalanan dinas. 
Banyak aktifitas korporat di Jakarta yang dilangsungkan di Bogor, seperti rapat 
kerja, seminar dan konferensi, hampir setiap hari kegiatan M.I.C.E ini dapat 
ditemui di hotel atau gedung pertemuan di Bogor. 

Pada tahun 2007 terlihat acara M.I.C.E di hotel di Bogor ada 74 195 hunian 
dan sedikit menurun di tahun 2008 dikarenakan adanya krisis moneter di Amerika 
Serikat yang berdampak pada perekonomian Indonesia, sehigga berpengaruh pada 
aktivitas perusahaan untuk M.I.C.E dan pada tahun berikutnya meningkat dan 
berlanjut hingga tahun 2011 mencapai 219 263 hunian. Perkembangan tingkat 
hunian kamar hotel bintang di Bogor tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2.  

 

 
Sumber: Departemen Marketing & Promosi  Hotel HSTH, 2012 

Gambar 1.2  Grafik tingkat hunian kamar hotel bintang di Bogor periode tahun  
    2007–2011. 

 
Pertumbuhan industri perhotelan di Bogor dalam lima tahun terakhir ini 

cukup tinggi seiring dengan perkembangan dunia M.I.C.E. Pertumbuhan tersebut 
dapat dilihat dengan banyaknya hotel yang baru dibuka dan bahkan sedang 
dibangun untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan tempat untuk beraktivitas 
bisnis, M.I.C.E maupun rekreasi. Sudah ada tiga hotel baru yang beroperasi, yaitu 
Hotel Santika, Hotel Aston, dan Hotel Royal, ditambah  dua hotel yang 
melakukan penambahan jumlah kamar, yaitu Hotel Sahira dari 38 kamar menjadi 
82 kamar dan Hotel New Mirah dari 86 kamar menjadi 140 kamar. Satu buah 
hotel baru pada tahun 2012 ini juga sedang dalam tahap penyelesaian, tetapi sudah 
beroperasi dengan 56 kamar yaitu hotel Horizon yang pada akhirnya menjadi 78 
kamar. Satu buah hotel yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2012 dengan 
nama Pajajaran Suite memiliki 119 kamar dan fasilitas untuk rapat. Di sekitar 
Bogor bahkan telah banyak berdiri hotel-hotel baru yang mempunyai jaringan 
operasi (chains hotel) seperti Hotel Lor Inn dan Haris Hotel. Seiring 
perkembangan dunia pariwisata, akan banyak lagi hotel yang berdiri di kota 
Bogor dan sekitarnya. Semua hotel tersebut menyediakan sarana M.I.C.E yang 
lengkap, mulai dari ruang rapat yang nyaman, fasilitas rapat yang lengkap, hingga 
pelayanan yang cepat, ramah dan baik.   

Tumbuhnya hotel baru menjadikan konsumen korporat juga mempunyai 
lebih banyak pilihan akan tempat acara M.I.C.E di Bogor, karena seluruh hotel 
yang beroperasi tersebut juga menyediakan jasa pelayanan M.I.C.E. Terlihat dari 
Tabel 1.1 perkembangan tingkat hunian hotel di Bogor sejak tahun 2007 hingga 
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tahun 2011, dengan bertambahnya hotel baru tingkat hunian beberapa hotel yang 
lama bervariasi perkembangannya, ada yang dapat bertahan dan tumbuh, ada pula 
yang terpengaruh menjadi perlahan pertumbuhannya. Hotel baru yang mempunyai 
jaringan nasional maupun internasional atau disebut “chains hotel” juga langsung 
mendapat respon positif yang dibuktikan dengan tingkat hunian yang cukup tinggi 
untuk sebuah hotel yang baru buka.  

 
Tabel 1.1  Persentase tingkat hunian kamar hotel di Bogor tahun 2007 – 2011 

2007 2008 2009 2010 2011

1 Novotel 63,09        71,64        66,80      73,73      79,98      

2 Pangrango 52,42        59,91        61,90      66,89      65,41      

3 New Mirah 59,98        73,45        73,94      68,64      67,24      

4 Lido lake 53,80        54,79        51,72      52,50      52,75      

5 HSTH 62,90        71,10        74,66      78,27      79,00      

6 Sahira 57,45        65,59        66,23      62,47      66,45      

7 Santika -                 -                 83,86      90,08      91,28      

8 Permata -                 -                 63,09      63,57      71,91      

9 Aston -                 -                 -               -               66,74      

10 Royal 59,11      

Tahun
No. Hotel

 
Sumber: Departemen Marketing dan Promosi Hotel HSTH, 2012  

 
Kualitas pelayanan pada usaha jasa sangat berpengaruh pada kepuasan 

konsumen, konsistensi dan keragaman pelayanan menjadikan usaha jasa 
pelayanan menaruh perhatian penuh. Keberhasilan mempertahankan bahkan 
meningkatkan kualitas layanan akan mengakibatkan kepuasan konsumen karena 
melebihi ekspektasi atau harapan konsumen atas pelayanan yang didapatkan. 
Menurut Gummesson (1987) jasa bisa dipertukarkan namun kerapkali sulit untuk 
dialami atau dirasakan secara fisik. Fasilitas yang baik, kecepatan dalam 
pelayanan dan menghargai konsumen menjadikan modal penjual jasa untuk 
mendapatkan kepuasan konsumen. Menjaga kualitas pelayanan tidak cukup 
dengan pengelolaaan saja, diperlukan konsistensi, teamwork yang baik, 
kepemimpinan yang benar dan peraturan yang jelas. Karena menurut Kottler 
(2009) jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar atau dibaui sebelum 
jasa tersebut dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian pembeli akan mencari bukti 
kualitas dengan mengambil kesimpulan dari tempat, orang, peralatan, bahan, 
komunikasi, simbol, dan harga. Karena itu tugas penyedia jasa adalah mengelola 
bukti untuk mewujudkan hal yang tak berwujud. 

Kepuasan konsumen merupakan hal yang penting pada usaha jasa 
pelayanan. Semua perusahaan jasa akan berlomba untuk memberikan pelayanan 
yang terbaik. Konsumen yang merasa puas cenderung akan kembali lagi dan dapat 
juga merekomendasikan kepada koleganya. Kepuasan tersebut didapat apabila 
layanan yang diberikan penjual jasa melebihi harapan dan tingkat kepentingan 
atribut jasa yang diterima konsumen. Ketidakpuasan konsumen dapat 
menyebabkan konsumen tersebut pergi dan enggan untuk datang kembali. Perlu 
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waktu dan usaha lebih untuk mendatangkan kembali konsumen yang kecewa 
tersebut. 

Memahami kepuasan konsumen adalah langkah awal dalam memberikan 
kualitas pelayanan yang baik. Kurangnya komitmen terhadap kualitas pelayanan, 
kurangnya pemahaman akan persepsi kelayakan, tidak tepatnya standar pelayanan 
yang ditetapkan dan melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan menyebabkan 
ketidakpuasan konsumen akan pelayanan yang didapat. Perlu strategi yang tepat 
dalam memberikan pelayanan sehingga apa yang didapat konsumen sama dengan 
harapan konsumen.   

 
1.2 Rumusan Masalah 

Hotel HSTH adalah sebuah hotel yang sudah berdiri sejak jaman Belanda, 
dengan mengangkat nilai historis hotel yang cukup baik dan menarik menjadi 
sebuah nilai tambah dalam merebut hati konsumen. Usaha jasa yang bergerak 
dalam bidang pelayanan yang memberikan kenyamanan dan keamanan pada tamu 
ini, dari awal usahanya sudah fokus pada jasa pelayanan M.I.C.E dengan 
disediakannya fasilitas ruang rapat sebanyak 12 ruangan dengan kapasitas yang 
bervariasi mulai dari 10 orang hingga 500 orang. Tentunya hotel ini juga tetap 
memberikan pelayanan kepada tamu-tamu F.I.T (Free Individual Traveler) atau 
tamu perorangan yang datang untuk keperluan rekreasi maupun melakukan 
perjalanan bisnis di Bogor atau sekitarnya, karena tetap menjadi salah satu sumber 
pendapatan hotel secara utuh. 

Hotel HSTH berada di depan Istana yang mempunyai nilai sejarah tinggi, 
dekat dengan Kebun Raya yang terbesar di Asia Tenggara dan dikenal di dunia 
serta berdampingan dengan Balai Kota. Lokasi hotel yang berada di pusat kota ini 
dekat juga dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, sehingga 
menjadikannya sebuah nilai tambah yang kuat bagi hotel untuk menjadi salah satu 
alternatif pemilihan tempat beracara M.I.C.E.  

Kemajuan jasa pelayanan Hotel HSTH di bidang M.I.C.E terus 
berkembang hingga sekarang seiring dengan mulai dikenalnya Hotel  HSTH di 
kalangan korporasi. Hal tersebut terbukti dengan terus meningkatnya tingkat 
hunian hotel sejak tahun 1998 yaitu 41.27% hingga tahun 2011 mencapai 79.00% 
(Gambar 1.3). Terlihat hampir secara keseluruhan tingkat hunian hotel setiap 
tahunnya meningkat, dengan nilai peningkatan berkisar 1-3 % per tahun.  

 

 
         Sumber: Departemen Marketing & Promosi Hotel HSTH, 2012  

Gambar 1.3  Grafik rata-rata tingkat hunian kamar hotel HSTH  
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Permintaan korporat untuk acara M.I.C.E juga terus bertambah dan 

pelaksanaan acara M.I.C.E dari konsumen korporat yang diterima oleh Hotel 
HSTH terus meningkat. Terlihat pada Gambar 1.4 mulai dari tahun 2007 terdapat 
1,092 acara M.I.C.E hingga tahun 2011 menjadi 1,375 acara yang diadakan oleh 
konsumen korporat tersebut. 

 

 
  Sumber: Departemen Marketing dan Promosi Hotel HSTH, 2012 

Gambar 1.4  Grafik jumlah acara M.I.C.E di hotel HSTH tahun 2007–2011 
 

Petumbuhan permintaan acara M.I.C.E ini tidak sejalan dengan target 
hotel yang mengarahkan sasarannya pada konsumen Non-kementrian, BUMN dan 
perusahaan swasta yang mempunyai daya beli tinggi sesuai standar nilai jual 
hotel. Pertumbuhan permintaan acara M.I.C.E dari konsumen korporat 
Kementrian menunjukan peningkatan yang cukup tinggi, terlihat sejak tahun 2007 
yang hanya 14.38% hingga 2011 menjadi 67.35% dan sebaliknya permintaan dari 
konsumen Non-kementrian, BUMN atau swasta lainnya menurun dari 85.62% 
pada tahun 2007 menjadi 32.65% pada tahun 2011 seperti yang terlihat pada 
Gambar 1.5.  

 

 
               Sumber: Departemen Marketing dan Promosi Hotel HSTH, 2012  

Gambar 1.5. Grafik persentase total acara korporat Kementrian dan 
         Non-kementrian di hotel HSTH tahun 2007-2011  
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Dapat dilihat pada grafik dalam kurun waktu lima tahun kondisi konsumen 
hotel sudah terbalik komposisinya, yaitu konsumen Kementrian menjadi lebih 
besar (67.35%) daripada konsumen Non-kementrian (32.65%). Target utama hotel 
seharusnya adalah konsumen Non-kementrian yang mempunyai daya beli lebih 
besar menjadi minoritas, sedangkan konsumen Kementrian mempunyai daya beli 
relatif lebih kecil dan tergantung  pada budget yang telah ditetapkan anggarannya. 

Pertumbuhan konsumen korporat Non-kementrian menunjukkan angka 
penurunan dari tahun ke tahun, sehingga performa hotel dan tingkat penerimaan 
menjadi kurang optimal, tidak sesuai dengan strategi dan standar pelayanan yang 
ditetapkan oleh manajemen. Hal ini dapat dilihat dari tren penurunan rata-rata 
harga kamar yang terjadi setiap tahun mulai tahun 2007 hingga pada tahun 2011 
(Gambar 1.6). 

Penurunan ini jelas seiring dengan perubahan tingkat hunian konsumen 
korporat Kementrian dan Non-kementrian. Daya beli konsumen Non-kementrian 
lebih besar dan sesuai dengan budget yang ditawarkan oleh hotel, sehingga 
pelayanan yang didapat akan lebih sesuai kelas dan bintang yang ditawarkan. Hal 
tersebut tentunya akan menjadi kendala bagi hotel untuk menjalankan operasinya 
yang sesuai dengan standar yang diberlakukan. 

 

 
          Sumber: Departemen Marketing dan Promosi Hotel HSTH, 2012  

Gambar 1.6  Grafik rata-rata harga kamar hotel HSTH 2007–2011 
 

Keuntungan yang didapat oleh Hotel HSTH dengan meningkatnya tingkat 
hunian korporat Kementrian adalah dengan dilakukan penyesuaian fasilitas yang 
diberikan kepada konsumen Kementrian tersebut, maka Hotel HSTH dapat 
menjadikan segmen pasar Kementrian sebagai pendukung tingkat hunian dan 
pendapatan apabila permintaan konsumen korporat Non-kementrian berkurang. 
Tentunya hal tersebut harus dibarengi dengan strategi pelayanan yang tepat, 
sehingga tamu korporat Kementrian tetap merasa nyaman dan puas walaupun 
dengan fasilitas yang dikurangi atau disesuaikan dengan budget, untuk mengatasi 
keuntungan hotel yang tidak optimal. 

Hotel HSTH perlu mengkaji lebih lanjut kualitas pelayanannya untuk 
menjaga kepuasan dan loyalitas konsumen kedua korporat tersebut, sehingga tetap 
terjaga kepuasannya dan kembali menggunakan jasa Hotel HSTH untuk acara-
acara yang diselenggarakan berikutnya. Beberapa masukan dan keluhan tamu 
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harus segera diantisipasi dengan baik pula untuk mendapatkan image positif dari 
konsumen yang memiliki harapan tinggi terhadap kualitas pelayanan hotel HSTH 
sebagai hotel berbintang. 

Analisis yang lebih mendalam mengenai dimensi-dimensi kualitas 
pelayanan perlu dilakukan untuk mengetahui masalah pelayanan jasa yang terjadi 
yang mempengaruhi kepuasan kedua konsumen korporat yang mengadakan acara 
M.I.C.E di Hotel HSTH. Setelah dilakukan analisis kemudian akan dilakukan 
pengukuran tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen korporat yang beracara di 
hotel, sehingga diketahui dengan tepat penyebab menurunnya permintaan acara 
korporat Non-kementrian dan strategi yang tepat untuk menjaga dan 
mengoptimalkan pendapatan dan keuntungan dari konsumen korporat 
Kementrian. 

Strategi peningkatan kepuasan konsumen korporat yang mengadakan acara 
M.I.C.E di hotel dapat dilakukan setelah didapat hasil analisis dan pengukuran 
yang benar dan akurat. Hasil analisis dapat digunakan Hotel HSTH untuk 
membuat strategi dalam memberikan pelayanan yang tepat dan optimal, sehingga 
menjadikan semua konsumen korporat puas dan ingin kembali menggunakan jasa 
hotel untuk acara-acara berikutnya, bahkan merekomendasikan kepada kolega 
yang lain dan menjadikan kinerja hotel yang optimal juga.    

Berdasarkan permasalahan di atas mengenai penurunan permintaan 
konsumen Non-kementrian dan menjaga keberadaan konsumen Kementrian akan 
acara M.I.C.E pada usaha jasa pelayanan hotel, maka permasalahan yang dibahas 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Bagaimana perbedaan tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen korporat 

Kementrian dan Non-kementrian terhadap kualitas pelayanan hotel dalam 
acara M.I.C.E di hotel HSTH.  

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas  konsumen 
korporat terhadap kualitas pelayanan dalam acara M.I.C.E di hotel HSTH 

c. Strategi apa saja yang dapat dilakukan oleh hotel untuk meningkatkan 
kepuasan konsumen korporat terhadap kualitas pelayanan dan memaksimalkan 
pendapatan dari konsumen korporat dalam acara M.I.C.E di hotel HSTH. 
 

1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian kepuasan konsumen korporat di Hotel HSTH adalah:  

a. Menganalisis perbedaan tingkat kepuasan dan loyalitas tamu korporat 
Kementrian dan Non-kementrian yang mengadakan acara M.I.C.E di hotel 
HSTH.  

b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas  
konsumen korporat terhadap pelayanan acara M.I.C.E di hotel HSTH.  

c. Merumuskan strategi yang dapat dilakukan hotel HSTH untuk meningkatkan 
pelayanan dan memperbaiki kinerja perusahaan terkait pelayanan kepada 
konsumen korporat Kementrian dan Non-kementrian.  
 

1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada manajemen hotel 

dalam memberikan pelayanan, menjalankan operasi dan peningkatan kinerja serta 
membuat strategi operasi, pelayanan dan pemasaran  yang tepat untuk menarik 
tamu korporat Non-kementrian dan melayani konsumen Kementrian dengan tepat, 
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sehingga mereka merasa puas dan mau merekomendasikan kepada koleganya dan 
lebih jauh lagi akan menjadi loyal kepada hotel sebagai penyedia jasa. Demikian 
juga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi usaha sejenis yang bergerak dalam 
pelayanan M.I.C.E untuk membuat strategi operasionalnya, sehingga memberikan 
pelayanan yang tepat bagi konsumen korporat dalam menyelenggarakan acara 
M.I.C.E. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi institusi pendidikan, sebagai 
referensi terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen usaha jasa.  

  
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini untuk meneliti kepuasan dan loyalitas konsumen korporat 
Kementrian dan Non-kementrian, seperti perusahaan BUMN, dan perusahaan 
swasta lainnya yang mengadakan acara M.I.C.E di hotel HSTH Bogor. Analisis 
konsumen korporat ini dilihat dari sudut dimensi kepuasan dan loyalitas 
konsumen, sehingga diharapkan jumlah acara yang dilaksanakan di hotel menjadi 
semakin meningkat dan memberikan masukan dalam membuat strategi pelayanan 
yang tepat dan optimal pada masa yang akan datang. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




