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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Revolusi industri 4.0 merupakan revolusi yang memiliki kecepatan yang 
eksponensial. Revolusi industri 4.0 memungkinkan miliaran orang terhubung 
dengan perangkat seluler dengan kekuatan pemrosesan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, kapasitas penyimpanan, dan akses ke pengetahuan, tidak terbatas. 
Teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 menjadi driver dari perubahan 
yang ada khususnya melalui berbagai bidang seperti artifical intelligence, big 
data, internet of things, dan blockchain yang memungkinkan perubahan pada 
ekonomi, bisnis, pemerintah dan negara, masyarakat, dan individu dengan 
proporsi yang sedemikian fenomenal.  

Selain itu, revolusi ini mampu mengantarkan masyarakat pada peradaban 
manusia yang lebih tinggi dibanding sebelumnya dengan derajat perubahan yang 
drastis. Perubahan yang drastis sebagai akibat perkembangan teknologi ini sering 
juga dikenal sebagai fenomena disruptive innovation yang menjadi bagian yang 
tak terpisahkan dari aktivitas manusia di segala bidang (Schwab 2016). Hal ini 
menuntut setiap perusahaan untuk melakukan perubahan melalui transformasi ke 
arah digital demi kelangsungan hidup bisnis suatu perusahaan.  

Salah satu bentuk transformasi digital yaitu sistem e-booking yang dapat 
membantu perusahaan dalam menyederhanakan proses booking atau pemesanan 
secara konvensional (Yap dan Chua 2018). Swaty (2016) menjelaskan bahwa 
untuk menjadi pengusaha yang sukses, lebih baik melihat industri-industri 
alternatif ketika yang lainnya fokus bersaing di industri tersebut. Ini juga 
berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan dapat berinovasi untuk tetap 
diminati oleh masyarakat. Sistem e-booking ini penting untuk diterapkan oleh 
industri pariwisata seperti hotel untuk memudahkan konsumen memesan hotel 
sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Setiap perusahaan butuh suatu strategi untuk survive pada era sekarang. 
Menurut David (2011), strategi adalah sarana bersama untuk mencapai tujuan 
jangka panjang. Jenis strategi antara lain strategi penetrasi pasar, pengembangan 
pasar, integrasi vertikal, integrasi horizontal, diversifikasi, divestasi, atau 
likuidasi. Strategi membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya 
yang besar dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, strategi adalah suatu 
tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Salah satu hal yang penting dalam menyusun strategi adalah berpikir 
strategis (strategic thinking). Berpikir strategis merupakan cara yang digunakan 
untuk melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Hal ini sejalan dengan 
penelitian Uchenna dan Ekwy (2019) yang menunjukkan hasil bahwa strategic 
thinking sangat penting untuk meningkatkan kinerja bisnis. Di samping itu, 
manajemen strategi (strategic management) merupakan hal penting untuk 
meningkatkan kinerja bisnis. Manajemen strategi adalah proses berkelanjutan dari 
sebuah aktivitas organisasi dalam memenuhi kebutuhan konsumennya dalam 
jangka panjang (Kotnour 2010). Manajamen strategi bertujuan membuat 
keputusan strategik, mengimplementasikan rencana yang dibuat, dan 
mengevaluasi strategi yang telah dijalankan.  
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Kota Bandung merupakan salah satu kota wisata yang cukup terkenal di 
Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan yang mengujungi 
Kota Bandung setiap tahunnya baik wisatawan yang berasal dari dalam negeri 
maupun luar negeri. Menurut BPS (2018) jumlah wisatawan yang berkunjung ke 
Kota Bandung tahun 2016 baik dari dalam negeri maupun luar negeri sebanyak 
5.000.625 orang. Akibatnya, berdampak kepada meningkatnya pendapatan daerah 
dari sektor pariwisata, termasuk hotel di Kota Bandung juga ikut mengalami 
peningkatan yang signifikan. Tabel 1.1 menunjukkan jumlah hotel berbintang 
yang ada di Kota Bandung. 

 
Tabel 1.1  Jumlah hotel berbintang di Kota Bandung tahun 2015-2019 
Tahun Jumlah Hotel (unit) Pertumbuhan (%) 
2015 124 - 
2016 147 18.55 
2017 162 10.20 
2018 180 11.11 
2019 195 8.33 

Sumber: BPS (2020) 

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah hotel yang ada di Kota Bandung 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan terjadinya 
persaingan antarhotel di Kota Bandung yang semakin ketat. Ini juga diperkuat 
oleh pernyataan Artwin Bunardi, Direktur Utama Topas Galeria Hotel Bandung 
dalam Lukihardianti (2019), bahwa persaingan hotel di Kota Bandung semakin 
ketat dengan semakin banyaknya hotel baru yang bermunculan. Adanya 
persaingan ini tentu membutuhkan suatu strategi supaya hotel dapat 
memenangkan persaingan.  

Di samping itu, tren masyarakat yang mencari budget hotel meningkat lebih 
dari 1,6 juta kali pencarian dari tahun sebelumnya. Selain itu, tren liburan singkat 
atau dikenal staycation juga terus meningkat khususnya bagi generasi milenial. 
Tren tersebut mengalami kenaikan sebesar 153 persen pada periode Januari 2018 
sampai dengan Juni 2019 (Adventa 2019). 

Grand Malabar Hotel merupakan hotel yang baru berdiri sejak Tahun 2017 
dan termasuk dalam kategori hotel berbintang tiga. Menurut Bowie dan Buttle 
(2004), hotel bintang tiga adalah hotel yang memiliki harga ekonomis dan fasilitas 
terbatas, menawarkan fasilitas makan yang bervariatif, dan ditandai oleh standar 
layanan untuk pelanggan yang menginap. 

Top Brand Award (2020), Traveloka merupakan situs online reservasi hotel 
dengan pengguna terbanyak selama empat tahun berturut-turut. Di dalam aplikasi 
Traveloka, ditampilkan ulasan pengunjung terhadap hotel dengan beberapa 
indikator penilaian, seperti kebersihan, kenyamanan, pelayanan, makanan, dan 
lokasi. Rentang nilai ulasan adalah 0 untuk penilaian paling rendah sampai 
dengan 5 untuk penilaian paling tinggi. Hasil ulasan pengunjung terhadap Grand 
Malabar Hotel sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai mana tercantum 
pada Gambar 1.1. 
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Sumber: Data Diolah 

Gambar 1.1  Ulasan pengunjung terhadap Grand Malabar Hotel tahun 2020 
 
Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Grand Malabar Hotel memiliki nilai 

ulasan sebesar 4 untuk semua indikator seperti kebersihan, kenyamanan, 
pelayanan, makanan, dan lokasi. Secara keseluruhan, Grand Malabar Hotel 
mendapat rating sebesar 7,8 dari 10. Di samping itu, tingkat hunian Grand 
Malabar Hotel adalah sebesar 70%. Nilai rata-rata rating hotel kompetitor adalah 
sebagai mana terlihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 1.2  Rata-rata rating kompetitor di Bandung tahun 2020 

No Nama hotel Rating 
1 Ibis Budget Asia Afrika 8,3 
2 Chara Hotel 8,2 
3 Dpalma Hotel 8,2 
4 Collection O 25 Hotel Baltika 8,0 
 Rata-rata  8,2 

Sumber: Traveloka (2020) 
 
Tabel 1.2 di atas memperlihatkan bahwa rata-rata rating hotel kompetitor 

yaitu sebesar 8,2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rating Grand 
Malabar Hotel masih di bawah standar rata-rata hotel kompetitor. Menurut hasil 
interview pra-penelitian, strategi yang digunakan saat ini oleh Grand Malabar 
Hotel adalah strategi pemilihan tempat yang berada di tengah Kota Bandung dan 
strategi harga yang mengikuti tingkat okupansi. Untuk strategi khususnya dalam 
memasarkan hotel masih belum maksimal, dikarenakan hotel tidak aktif di media 
sosial, belum mempunyai website, dan hanya mengandalkan pendaftaran pada 
Online Travel Agent (OTA).  Menurut Hambali et al. (2018) media sosial tidak 
hanya dijadikan tempat hiburan saja, tetapi media sosial ini harus dijadikan suatu 
alat atau sarana untuk mempromosikan suatu produk atau jasa, sehingga 
konsumen dapat lebih mudah menemukan berbagai informasi mengenai hotel 
tersebut. Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan di atas, perlu dilakukan 
perumusan strategi yang menonjolkan keunggulan Grand Malabar Hotel agar 
dapat bersaing dengan kompetitornya dan meningkatkan pendapatannya. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Bisnis perhotelan di Provinsi Jawa Barat memegang peranan penting setelah 
Jakarta dan Bali. Dalam kurun waktu mulai tahun 2013 – 2018, permintaan 
akomodasi di wilayah ini melonjak dua kali lipat menjadi sebanyak 6 juta malam 
tamu (guest night). Menurut pengamat perhotelan Ross Woods, laju pertumbuhan 
majemuk tahunan atau compound annual growth rate (CAGR) hotel-hotel di Jawa 
Barat menunjukkan pertumbuhan sebesar 16,4 persen tamu domestik dan 11,6 
persen untuk tamu asing (Alexander 2020). 

Dalam beberapa bulan terakhir industri perhotelan mengalami krisis yang 
disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebar hampir di seluruh dunia. Hasil 
penelitian Sugihamretha (2020), wabah Covid-19 memberikan dampak yang 
parah terhadap sektor pariwisata ditandai dengan menurunnya wisatawan yang 
masuk ke Indonesia. Jika dibandingkan dengan kunjungan pada Desember 2019, 
jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Januari 2020 menurun sebesar 5,01 
persen. Begitu juga dengan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi 
bintang pada Januari 2020 menurun sebesar 10,22 persen dibanding Desember 
2019.  

Menurut Susilawati et al. (2020), dampak terbesar dari pandemi ini 
dirasakan oleh sektor hotel dan pariwisata, logistik, dan perdagangan, kesehatan 
dan rumah tangga. Selain mengalami krisis karena pandemi Covid-19 ini, 
tantangan lain dari Grand Malabar Hotel ialah persaingan antar hotel yang 
dijelaskan pada Tabel 1 sebelumnya. Di sekitar area hotel juga terdapat beberapa 
hotel kompetitor yang menawarkan layanan yang sama. Menurut hasil wawancara 
pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak manajemen hotel, juga 
mendapatkan masalah lain pada Grand Malabar Hotel. Hotel ini juga terdampak 
dengan menurunnya tingkat okupansi hotel sebelum pandemi sekitar 70 – 80 
persen menjadi di bawah 50 persen saat pandemi ini.  

Grand Malabar Hotel memiliki lokasi yang cukup strategis dan akses yang 
cukup baik, yaitu di Jalan Malabar Nomor 2, Kota Bandung dan berdekatan 
dengan pusat Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang di atas, Grand Malabar 
Hotel merupakan hotel yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir. Sudah banyak 
hotel yang sudah berdiri di Kota Bandung tersebut. Di samping itu, saat ini belum 
memiliki ulasan yang memuaskan dari konsumen yang pernah menginap (Gambar 
1) dan memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, serta memiliki kendala 
dalam strategi yang saat ini dijalankan (hasil pra-wawancara). 

Kondisi pandemi seperti sekarang, tingkat persaingan yang cukup tinggi, 
dan tingkat rating yang masih di bawah pesaingnya, serta strategi saat ini yang 
belum optimal, menuntut Grand Malabar Hotel harus mampu bertahan dan 
menyusun strategi agar mampu bersaing dengan kompetitornya terutama dalam 
kondisi pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian, peneliti merumuskan masalah 
pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor kompetisi pada industri hotel di 

Kota Bandung? 
2. Bagaimana posisi persaingan Grand Malabar Hotel saat ini? 
3. Bagaimana strategi bersaing yang layak diimplementasikan oleh Grand 

Malabar Hotel? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi faktor-faktor kompetisi di industri hotel di Kota Bandung; 
2. Menganalisis posisi persaingan Grand Malabar Hotel saat ini; 
3. Merumuskan strategi bersaing yang layak diimplementasikan oleh Grand 

Malabar Hotel. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun 
secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 
terkait dengan strategi-strategi apa yang dapat digunakan untuk 
memenangkan persaingan. 

2. Bagi Grand Malabar Hotel 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif strategi bagi Grand 
Malabar Hotel. Kemudian Grand Malabar Hotel dapat mempertimbangkan 
dan menerapkan hasil penelitian ini sebagai suatu langkah perbaikan agar 
dapat tetap bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. 

3. Bagi masyarakat 
Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pengetahuan bagi 
masyarakat umum yang ingin membangun suatu bisnis. tidak hanya 
membangun suatu bisnis, tetapi juga bagaimana untuk keluar dari sengitnya 
persaingan di pasar yang sama.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pemilihan hasil rating dari Traveloka mengacu pada hasil survei dari salah 

satu lembaga survei, yaitu Top Brand Award. Hasil survei dari Top Brand 
Award menunjukkan bahwa Traveloka merupakan situs online reservasi hotel 
terbaik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

2. Pemilihan tempat penelitian di Kota Bandung, yaitu karena Kota bandung 
merupakan kota wisata yang paling banyak dikunjungi dan memiliki jumlah 
hotel yang paling banyak di Jawa Barat. 

3. Objek penelitian di Grand Malabar Hotel karena hotel ini merupakan hotel 
yang baru dibangun 3 tahun terakhir dan memiliki kendala dengan strategi 
saat ini, sehingga ini menjadi alasan utama dalam pemilihan sebagai objek 
penelitian. 

4. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi bersaing pada saat 
pandemi Covid-19, Karena saat proses pengambilan data dan wawancara 
mindset yang terbentuk dari konsumen hotel dan manajer hotel adalah saat 
kondisi pandemi. 

5. Pada kanvas strategi pembanding yang digunakan bukan rata-rata industri, 
melainkan hanya satu pesaing. Hal ini dilakukan karena pada penelitian 
sebelumnya sudah ada yang menerapkan.  

 
  




