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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak dilaksanakannya deregulasi sektor keuangan pasca krisis 

moneter dan perubahan kebijaksanaan ekonomi yang dilakukan Pemerintah, 

sektor Kepariwisataan mengalami pertumbuhan yang positif, diantaranya 

dengan diadakannya program Visit Indonesia 2008. Kedekatan lokasi Bogor 

dari Jakarta dan Bandara Internasional Soekarno Hatta yang merupakan 

gerbang utama bagi wisatawan manca negara merupakan sebuah peluang 

yang baik untuk dapat menarik wisatawan manca negara untuk berkunjung 

dan menikmati berbagai fasilitas yang ada di Bogor.  

Bogor merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Barat 

yang telah dikenal sejak dahulu dengan berbagai potensi kepariwisataannya. 

Bogor juga telah mampu menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan tingkat 

nasional maupun internasional seperti pada tahun 1954 sebagai tempat 

penyelenggaraan Pre-Asia Africa Conference, pertemuan Informal Jakarta 

(JIM), pada tahun 1994 sebagai tempat pertemuaan Konferensi APEC, 

pertemuan bilateral antara Presiden Amerika George W. Bush dengan 

Presiden Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006, 

pertemuan perdamaian Timur Tengah Liga Arab  dan pertemuan UNFCC 

(global warming) yang dihadiri oleh hampir seluruh menteri lingkungan hidup 

dan petinggi negara pada tahun 2007. 

Letak geografis Bogor sangat strategis karena merupakan kota 

lintasan utama dan pintu gerbangnya Jawa Barat. Potensi strategis lokasi 

Bogor yang merupakan kota satelit dari Ibu kota Jakarta, menjadikan Bogor 

sebagai kota yang memiliki perkembangan bisnis yang cepat sebagai kota 

pendukung Jakarta. Didukung dengan kondisi alam dan iklim yang nyaman 
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membuat Bogor sangat diminati sebagai tempat untuk pertemuan, 

konferensi, berlibur dan bahkan menetap bersama keluarga. 

Sektor Pariwisata merupakan penyumbang pajak daerah terbesar 

untuk kota Bogor, yaitu sekitar 30 % dari total PAD (Pendapatan Asli 

Daerah) dengan disusul Retail dan Real Estate. Pemerintah saat ini sedang 

mendorong berbagai aktivitas ekonomi riil yang dapat menciptakan efek 

pengganda yang berkelanjutan antara lain dengan kebijakan Suku Bunga 

Bank Indonesia (SBI) yang tiap tahun turun sehingga diharapkan dapat 

memacu Investasi di sektor riil. Perkembangan sektor riil akan memberikan 

peluang bagi sektor pariwisata berupa  penyediaan fasilitas pertemuan dan 

akomodasi yang memadai. Pemerintah juga sedang mendorong Foreign 

Direct Investment untuk mendapatkan devisa negara yang akan menambah 

prospek Industri Pariwisata dan Perhotelan.  

Perkembangan aktifitas bisnis yang semakin meningkat seiring 

dengan rencana pengembangan Bogor sebagai kota satelit Jakarta maka 

kebutuhan akan sarana akomodasi yang memadai untuk aktifitas bisnis dan 

konvensi semakin meningkat pula. Untuk menjawab kebutuhan tersebut 

maka Sempur Park Hotel (http://www.sempurpark.com) dengan konsep 

“Distinctive City Park Hotel”, hotel unik bintang tiga berkomitmen untuk 

memfasilitasi berbagai kegiatan pertemuan dan konvensi tersebut dengan 

sarana akomodasi yang memadai, nyaman, alami, aman, dan profesional. 

Penyelesaian tahap I (soft launch), dilaksanakan dan dibuka untuk 

umum pada tanggal 5 Juli 2008, dengan fasilitas 35 kamar, tiga ruang 

pertemuan, satu restaurant, satu lift, kolam renang, dan fasilitas pendukung 

lainnya yaitu WiFi atau Hotspot gratis, 24 hours security, full AC, hot dan 

cold water. Tahap II atau grand launch pada awalnya direncanakan selesai 

di akhir bulan Desember 2008 dengan penambahan fasilitas antara lain 
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tambahan kamar sebanyak 120 kamar, 10 ruang pertemuan, satu ballroom 

kapasitas 1000 orang, tiga lift, dan tiga unit shopping arcade. Tetapi karena 

pada bulan Oktober-November 2008 terjadi krisis ekonomi global, maka 

pembangunan Sempur Park Hotel tertunda dan diperkirakan akan selesai 

pada bulan Desember 2009. 

Dari segi operasional dan pemasaran tingkat hunian sampai bulan 

November 2008 masih berada di angka 30%-40%. Angka hunian tersebut 

masih di bawah hotel-hotel bintang tiga dan hotel bintang empat lainnya 

yang berada di kota Bogor. Jika ditelaah dari angka hunian kota Bogor 

tahun 2005-2007 secara keseluruhan dapat dilihat adanya peningkatan. 

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1. Pada tahun 2008 tingkat hunian hotel 

di Bogor melebihi angka 65%. Nilai  tersebut merupakan potensi pasar 

yang cukup baik bagi Sempur Park Hotel. 

 
Gambar 1. Tingkat Hunian Hotel di Kota Bogor  

Sumber Data : Sempur Park Hotel, 2008 
 

Sejak soft launch tanggal 5 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 

Desember 2008, rata-rata tingkat hunian Sempur Park Hotel adalah 40,3%. 

Jika dibandingkan dengan  sembilan hotel lainnya (bintang tiga dan bintang 
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empat) yang sudah berdiri di kota Bogor, rata-rata tingkat hunian Sempur 

Park Hotel periode 2008 merupakan yang paling rendah. Hal ini perlu 

ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya dengan meningkatkan fasilitas 

dan pelayanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Rata-rata tingkat hunian 

hotel di kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 1.     

 
Tabel 1. Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Bogor Tahun 2008 (pertahun) 
 

No. Hotel Name 
Year To Date 

% Occ ROc RS ARR FIT 

1 Hotel Salak  71,7  11.787 16.450 750.464 5.746 

2 Hotel Pangrango  62,6  8.181 13.072 419.994 3.787 

3 Novotel Bogor  69,3  16.193 23.355 607.739 8.911 

4 New Mirah Hotel  68,4  7.679 11.223 373.162 2.822 

5 Lido Lake  49,9  6.946 13.923 492.536 4.745 

6 Sahira Hotel  62,3  3.021 4.847 320.536 970 

7 Sempur Park  40,3  1.823 4.529 227.470 673 

8 Permata Hotel  84,8  3.665 4.322 221.913 1.293 

9 Braja Mustika  47,7  691 1.450 331.045 347 

10 Hotel Santika  72,9  901 1.236 448.295 716 

 
Rata-rata  64,5  6.088 9.440 513.056 3.001 

 Keterangan : % occ : Percentage of Occupancy 
   ROc : Room Occupancy 
   RS : Room Stayed 
   ARR : Average Room Rate 
   FIT : Free Individual Traveller 

  

Industri perhotelan nasional dalam era globalisasi saat ini 

menghadapi persaingan yang ketat dari pengusaha perhotelan 

multinasional seperti Hotel Hilton, Accor, Hyatt dan JW Marriot. Salah satu 

keunggulan yang dimiliki perusahaan-perusahaan multinasional tersebut 

adalah mempunyai dasar pengetahuan konsumen yang sangat luas dan 

telah membangun suatu kesetiaan konsumen terhadap perusahaan 

mereka. Untuk dapat bersaing dalam industri perhotelan nasional yang 

semakin ketat, perusahaan perhotelan harus dapat memperluas dasar 

pengetahuan konsumen dan membangun kesetiaan mereka.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Saat ini bisnis perhotelan semakin ramai dengan semakin 

berkembangnya hotel-hotel berbintang yang menawarkan berbagai fasilitas 

dan pelayanan untuk memuaskan konsumen. Persaingan yang ketat 

menuntut pengusaha hotel harus memikirkan strategi untuk menarik 

pelanggan dan mempertahankan kepuasan konsumennya. Untuk dapat 

memenangkan persaingan tersebut, Sempur Park Hotel perlu menciptakan 

kepuasan konsumen. Kepuasan pelanggan merupakan suatu parameter 

jaminan layanan atau produk yang dapat mendorong konsumen menjadi 

loyal. Namun demikian kepuasan pelanggan di atas bersifat relatif dan selalu 

berubah sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Dengan demikian, perlu 

ada upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen agar Sempur Park 

Hotel dapat memberikan suatu produk dan layanan yang dapat memuaskan 

konsumen. 

Fasilitas hotel dan mutu pelayanan adalah salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap tingkat hunian dan kepuasan pelanggan. Konsumen 

sebagai individu memiliki pandangan yang mungkin berbeda-beda mengenai 

mutu pelayanan jasa perhotelan yang dianggap memuaskan ataupun tidak 

memuaskan.  Hal tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan kebutuhan, 

pengalaman, latar belakang pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh 

konsumen (Rangkuti, 2003).  

Berdasarkan rata-rata tingkat hunian hotel di Bogor tahun 2008 

(Tabel 1), Sempur Park Hotel memiliki rata-rata tingkat hunian hotel paling 

rendah dibandingkan dengan hotel bintang tiga lainna di Kota Bogor. Hal 

tersebut dapat diduga sebagai gambaran bahwa fasilitas dan mutu layanan 

Sempur Park Hotel belum sesuai dengan standar hotel bintang tiga lainnya. 

Selama Sempur Park Hotel beroperasi sejak tanggal 5 Juli 2008 sampai 
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dengan sekarang, sering kali mendapat keluhan, teguran, dan  saran 

mengenai kelengkapan fasilitas dan kualitas pelayanan Sempur Park Hotel 

yang dianggap oleh sebagian besar pelanggan masih jauh dari standar Hotel 

Bintang Tiga Plus. Oleh sebab itu, dalam mengkaji kepuasan konsumen 

perlu dianalisis karakteristik konsumen serta faktor-faktor dari konsumen 

yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen tersebut.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Suatu organisasi perhotelan perlu mengenali dan memahami 

konsumennya agar sedapat mungkin menyediakan produk serta pelayanan 

yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumennya sehingga dapat 

menimbulkan kepuasan konsumen. Fasilitas yang tersedia di Sempur Park 

Hotel terdiri dari 35 kamar (tipe superior), tiga ruang pertemuan, satu 

restaurant, satu lift, kolam renang, dan fasilitas pendukung yaitu WiFi atau 

Hotspot gratis, 24 hours security, full AC, hot dan cold water. Oleh sebab itu 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah konsumen merasa puas dengan pelayanan dan fasilitas yang 

telah diberikan di Sempur Park Hotel ? Apakah fasilitas dan pelayanan 

di Sempur Park Hotel telah sesuai dengan harapan konsumen dan 

sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut ? 

2. Apakah faktor-faktor memiliki kontribusi terhadap penilaian atas atribut-

atribut mutu pelayanan hotel dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat 

kepuasan dalam mengkonsumsi jasa Sempur Park Hotel ? 

3. Bagaimana kaitan antara kepuasan yang diperoleh dengan frekuensi 

konsumen menginap di Sempur Park Hotel ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis tingkat kepuasan konsumen atas fasilitas dan pelayanan 

Sempur Park Hotel. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap 

penilaian konsumen atas mutu fasilitas dan layanan jasa perhotelan. 

3. Menganalisis korelasi tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi jasa 

Sempur Park Hotel dengan frekuensi menginap di Sempur Park Hotel. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Melalui penelitian ini manajemen Sempur Park Hotel diharapkan akan 

memperoleh informasi tentang atribut-atribut yang mempengaruhi 

harapan dan tingkat kepuasan konsumen atas fasilitas dan layanan jasa 

perhotelan, untuk dapat merancang suatu strategi pemasaran dan 

pengembangan produk/layanan, sehingga dapat meningkatkan angka 

hunian dan menciptakan kepuasan konsumen. 

2. Bagi pengusaha hotel secara umum, penelitian ini diharapkan dapat 

menganalisis atribut-atribut mengenai tingkat kepuasan konsumen 

dalam mengkonsumsi jasa perhotelan serta faktor-faktor  yang dapat 

memberikan kontribusi terhadap penilaian konsumen atas mutu fasilitas 

dan layanan jasa perhotelan bagi konsumen.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta arahan 

sehingga para pengusaha perhotelan dapat merumuskan suatu strategi 

pemasaran yang tepat untuk meningkatkan tingkat hunian dan 

memenangkan persaingan. 

 

 




