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BAB I 

RENCANA PEMASARAN  

(MARKETING PLAN) 

 

Setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu: 

a) Menjelaskan pentingnya rencana pemasaran bagi industri hospitaliti 

b) Memahami format rencana pemasaran untuk industri hospitaliti 

c) Menjelaskan prosedur penyusunan rencana pemasaran 

 

 

1.1 Pendahuluan 

Setiap usaha yang dijalankan baik yang memproduksi barang atau jasa itu 

bertujuan agar produk yang dihasilkan dapat terjual dan memuaskan pelanggan. Kalau 

dilihat dari sisi produksi semua yang kita lakukan adalah pengeluaran (ongkos) dan baru 

akan menjadi pendapatan apabila proses pemasaran mampu mendorong terjadinya 

transaksi penjualan. 

Sebelum menyusun sebuah rencana pemasaran, terdapat sejumlah banyak 

pertanyaan yang harus dijawab, akan tetapi menurut Hisrich-Peters (1905:139) ada tiga 

pertanyaan pokok yang sangat penting yaitu: 

1) Where have we been ? 

2) Where do we want to go? 

3) How do we get there?  

Pertanyaan ini memberitahukan kepada kita di mana posisi perusahaan kita 

sekarang, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dan dapat 

melakukan analisis kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), 

dan tantangan (threat) serta analisis persaingan. Dengan melakukan analisis ini maka 
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perusahaan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari lingkungan 

perusahaan. Atau dengan kata lain perusahaan mengetahui situasi yang sedang 

dihadapai saat ini, perkiraan situasi di masa yang akan datang, dan relative posisinya 

bila dibandingkan dengan pesaing. Tahap ini dalam proses penyiapan rencana 

pemasaran juga disebut dengan analisa situasi (situation analysis). 

Setelah kita mengetahui posisi kita sekarang, maka dapat ditentukan strategi 

pemasaran yang paling tepat dan ditetapkan sasaran pemasaran yang ingin dicapai  

Didalam pemasaran kita mengenal konsep yang disebut dengan AIDA+S, yang 

merupakan singkatan dari: 

A = Attention 

 I = Interest 

D = Desire 

A = Action 

S = Satisfaction 

Konsep ini berlaku untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bisnis yang 

dapat menarik hati konsumen pelanggan. Misalnya kegiatan usaha di bidang jasa 

akomodasi yang bertujuan membuat konsumen atau tamu-tamu hotel merasa puas 

setelah menggunakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan. Di dalam 

penyusunan Marketing Plan (rencana pemasaran) bagi sebuah hotel, riset dan informasi 

pasar menjadi hal yang sangat penting sebelum menentukan arah dan sasaran pemasaran 

pada periode tertentu.  Salah satu aspek yang sangat penting adalah dapat 

mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan pasar khususnya di dunia industri 

hospitaliti.  

Pemasaran memiliki konsep inti yang meliputi kebutuhan (needs), keinginan 

(wants), dan permintaan (demands). Olehnya itu, Assauri (1996) mengemukakan bahwa 

pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan 
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kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Pertukaran merupakan kegiatan 

pemasaran dimana seseorang berusaha menawarkan sejumlah barang atau jasa dengan 

sejumlah nilai keberbagai macam kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pemasaran sebagai kegiatan manusia diarahkan untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhan melalui proses pertukaran. Definisi yang sesuai dengan tujuan tersebut 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Kotler (1997) bahwa pemasaran sebagai suatu 

proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan 

produk yang bernilai di dalam pasar. 

Proses pemasaran merupakan kelanjutan dari proses produksi yang bertujuan 

agar apa yang telah diinvestasikan dalam kegiatan produksi dapat diperoleh kembali 

dengan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sebagai imbalan investasi yang 

telah dilakukan. 

1.2 Perencanaan Pemasaran 

 Perencanaan sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan di masa 

mendatang. Tanpa perencanaan, sebuah organisasi kemungkinan akan mengambil cara-

cara yang ekstrim untuk menghindari kerugian atau untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

 Sebuah rencana pemasaran disebut efektif jika di dalamnya memuat kegiatan-

kegiatan pemasaran, seperti tujuan pemasaran, strategi pemasaran, strategi bauran 

pemasaran, deskripsi mengenai produk, strategi penetapan harga, rencana promosi, dan 

penempatan produk, sehingga dapat memuaskan kebutuhan pelanggan dan dapat 

menghasilkan profit bagi perusahaan. 

Kegiatan pemasaran harus menghasilkan win-win solution bagi semua pihak 

terkait dengan kegiatan pemasaran yaitu pelanggan dan perusahaan. Pelanggan ingin 

membeli produk kalau produk tersebut sesuai dengan keinginannya. Perusahaan 
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memperoleh profit dari produk yang dihasilkannya kalau produk tersebut dibeli oleh 

pelanggan. Berdasarkan profit tersebut, perusahaan dapat melanjutkan bisnisnya 

sehingga ia dapat memenuhi keinginan pelanggan lebih besar di masa yang akan datang. 

Dengan kata lain perusahaan selalu berpedoman atau berfokus kepada nilai-nilai 

yang terdapat dalam diri pelanggan, sehingga kegiatan pemasaran tersebut dapat 

berhasil dengan baik. Orientasi kepada pelanggan merupakan faktor yang sangat penting 

bagi kesuksesan usaha pemasaran. Orientasi pemasaran harus sesuai dengan tujuan 

perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh volume penjualan yang dapat 

menghasilkan laba yang di inginkan. 

The American Marketing Assocciation (AMA) membuat definisi mengenai 

pemasaran: "Pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan implementasi dari 

konsep, pricing, promosi, dan distribusi (ide, produk maupun jasa), sehingga dapat 

diciptakan pertukaran agar dapat memuaskan kebutuhan pelanggan dan perusahaan 

sekaligus." 

Berdasarkan definisi di atas, proses pemasaran dimulai dari menemukan apa 

yang di inginkan oleh konsumen. Mengetahui apa saja yang di inginkan oleh konsumen 

yang berkenaan dengan produk, kinerja serta kualitas adalah tahap pertama yang sangat 

penting dari kegiatan pemasaran. Kita akan segera memasuki pertempuran pemasaran 

yang sesungguhnya apabila kita mengetahui apa yang akan kita produksi dan berusaha 

melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi selera konsumen tersebut agar mereka 

melakukan tindakan pembelian. Istilahnya saat ini bermacam-macam, seperti customer 

satisfaction (kepuasan pelanggan); experiental marketing (memberikan tambahan 

pengalaman baru pada waktu konsumen menikmati produk tersebut); dreaming 

marketing (memberikan iming-iming impian terhadap pemakaian produk tertentu 

kepada konsumen); new generation marketing atau cohort marketing (pemasaran yang 

ditujukan kepada suatu kelompok atau segmen tertentu untuk dipuaskan seleranya); 
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intelligent marketing (pencarian informasi mengenai pemasaran untuk mengetahui 

selera konsumen); emosional marketing (menggunakan cara untuk membangkitkan 

emosi dan gengsi konsumen sebagai alat pemasaran) serta berbagai istilah populer 

lainnya. 

Semua ini tidak lepas dari konsep marketing yang paling dasar, yaitu berusaha 

memproduksi produk/jasa untuk memenuhi selera konsumen (value based), baik yang 

bersifat tangible maupun intangible. 

Sebelum anda menyusun rencana pemasaran maka seorang wirausaha harus 

memahami lebih dulu tentang seluk-beluk, konsep dan ruang lingkup pemasaran untuk 

mengetahui semua ini maka perlu dijawab tiga pertanyaan dasar dalam pemasaran yaitu: 

What?, apa yang dipasarkan yaitu barang atau jasa dengan disertai product 

knowledge yang sangat baik. 

Who?, siapa yang menjadi konsumen dan siapa yang akan memasarkan barang 

atau jasa tersebut, lembaga-lembaga atau individu-individu. 

How?, bagaimana cara memasarkannya. 

Guna pembahasan lebih lanjut maka dalam marketing kita kenal tiga pendekatan 

sebagai lanjutan dari jawaban tiga pertanyaan di atas. 

1) Commodity Approach 

Pendekatan komediti, kita harus mengetahui dimana barang tersebut dihasilkan, 

bagaiman proses pembuatannya, siapa konsumennya dan bagaimana melakukan 

penjualan, bagaimana system distribusi dan logistic yang dilakukan. Dengan 

mengulangi prosedur penyelidikan ini untuk segala macam barang, maka kita akan 

mendapat gambaran dari seluruh kegiatan marketingnya. 

2) Institutional Approach 

Pendekatan institusi dilakukan dengan mempelajari bermacam-macam lembaga 

marketing yang ada yang merupakan saluran distribusi dan bagaimana peranannya. 
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Institusi itu misalnya grosir, pedagang dan sebagainya. Kita coba meneliti apa peran 

mereka dalam pemasaran barang- barang. 

3) Functional Approach 

Di sini diadakan pendekatan dengan membuat klasifikasi dari kegiatan- kegiatan 

marketing. Misalnya dalam marketing barang-barang kelontong, ada kegiatan di mana 

seseorang harus membeli, dan yang lain menjualnya. Ada yang mengangkut, ada yang 

menyimpan dan sebagainya. Dengan menyelidiki masing-masing fungsi ini, maka kita 

akan dapat mengetahui apa peranan marketing melalui berbagai fungsinya tersebut. 

Perencanaan dapat mencakup suatu periode waktu yang panjang atau periode 

waktu yang pendek. Perencanaan jangka panjang (untuk 3, 5, 10 atau bahkan 25 tahun) 

biasanya melibatkan peranan dari top manajemen maupun staf perencanaan khusus. 

Masalah yang dihadapi sangat luas, seperti perluasan pabrik, pasar, atau produk. 

 Perencanaan jangka pendek, periode waktunya relatif pendek, yaitu satu tahun 

atau kurang. Biasanya perencanaan ini dilakukan oleh pelaksana bawah dan menengah. 

Masalah yang dimasukkan dalam perencanaan ini adalah kampanye periklanan untuk 

periode yang akan datang, pembelian pada musim yang akan datang, dan sebagainya 

 Jika manajer sudah menetapkan untuk mencapai suatu tingkat penjualan tertentu, 

maka perlu dibuat keputusan-keputusan dibidang pemasaran, produksi, keuangan dan 

personalia. Yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan rencana pemasaran adalah : 

• Target Penjualan 

Target penjualan ini ditetapkan berdasarkan analisa berbagai macam 

kemungkinan strategi pemasaran yang menguntungkan. 

• Anggaran Pemasaran 

Biasanya anggaran yang menyeluruh ini ditetapkan berdasarkan suatu persentase 

(%) dari target penjualan. Sebagai contoh : pabrik pupuk akan menetapkan 

anggaran pemasaran sebesar 15% dari penjualan. Kalau perusahaan ingin 
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meningkatkan market share nya, maka persentase tersebut juga harus 

ditingkatkan. 

• Alokasi Marketing Mix 

Perusahaan harus menetapkan bagaimana mengalokasikan anggaran pemasaran 

untuk suatu produk ke berbagai alat pemasaran seperti periklanan, promosi 

penjualan, dan personal selling. 

• Penetapan harga 

Penetapan harga merupakan satu elemen yang menghasilkan laba di dalam 

rencana pemasaran. Perusahaan harus menetapkan harga dan daftar harga 

sebelum diberikan potongan. Selain itu juga harus mempertimbangkan faktor 

permintaan, biaya dan persaingan dalam menetapkan harga yang direncanakan. 

• Alokasi anggaran pemasaran pada produk 

Kebanyakan perusahaan tidak hanya menghasilkan satu macam produk saja, 

tetapi beberapa macam. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh 

perusahaan dalam menentukan produk mana yang harus ditambah atau dikurangi 

anggarannya adalah :  

- Jumlah product line 

- Banyaknya product mix 

- Jenis produk yang mempunyai permintaan cukup banyak baik pada saat 

sekarang maupun saat yang akan datang 

- Jenis produk yang permintaannya sedikit 

 

1.3 Format Rencana Pemasaran 

Format rencana pemasaran tentu tidak sama pada semua perusahaan, karena 

kegiatan usahanya berbeda. Format berikut ini adalah sebagai rambu-rambu saja. 

Sebuah rencana pemasaran memuat hal-hal sebagai berikut: 
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Bab 1 Gambaran Umum dari Perusahaan  

Bab ini berisi penjelasan singkat mengenai filosofi perusahan, visi, misi, sasaran, 

tujuan, lokasi, fasilitas, dan pelayanan  

Bab 2 Analisa Situasi Bisnis 

Seorang marketing manager harus mengevaluasi situasi bisnis, meliputi internal 

dan external analysis dan competitor analysis atau analisis pesaing. Setelah 

melakukan situasi bisnis maka seorang marketing manager akan dapat 

mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman atau yang lazim 

dikenal sebagai analisis SWOT. Dengan melakukan analisis SWOT maka akan 

diketahui strategi apa yang akan difokuskan untuk tahun ini 

Bab 3 Target Pasar dan Sasaran Pemasaran 

Pada bab ini, seorang marketing manager harus mampu melakukan analisis pasar 

yang akan menjadi target market-nya. Sebagai contoh target market dapat 

mempertahankan posisi perusahaan sebagai market leader, atau memperluas 

penguasaan market yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 

Bab 4 Positioning / Branding 

Didalam penciptaan posisi pasar, maka marketing manager harus mampu 

melihat dimana posisi hotel tersebut dalam perspektif konsumen. Analisis ini 

dapat diperkuat melalui online dan offline customer review seperti di Trip 

Advisor, Agoda, Booking.com, dan sebagainya 

Bab 5 Strategi Produk  

Pada bab ini akan dibahas competitive advantage dari sebuah produk usaha 

akomodasi. Termasuk didalmnya adalah penentuan packaging didalam menjual 

kombinasi kamar dengan produk-produk pendukung lainnya seperti spa, 

restaurant, dan sebagainya 
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Bab 6 Strategi Harga  

Bab ini akan membahas mengenai penentuan harga kamar sebuah usaha 

akomodasi. Didalamnya harus ada analisis yang jelas sehingga harga kamar 

sesuai dengan profit yang di inginkan hotel sekaligus mampu memenuhi harga 

yang di inginkan oleh target pasar  

Bab 7 Strategi Promosi  

Promotion strategi merupakan strategi utama yang diambil oleh para pengambil 

keputusan setelah dilakukan analisis yang tajam dan perhitungan yang baik. 

Hotel akan dapat menggunakan rencana promosi yang sesuai dengan buget, 

waktu dan pasar mana yang akan dituju. 

Bab 8 Strategi Saluran Distribusi 

Kemana kita akan “menjual” produk dan jasa yang kita miliki adalah apa yang 

dianalisis lebih lanjut dalam bab ini. Distribution strategy harus menjawab 

beberapa pertanyaan: 

- What, produk / jasa apa yang akan kita jual melalui distributor x? 

- Who, distributor mana yang akan kita jadikan rekanan? 

- When, kapan kita harus mulai memasarkan? 

- Where, jika diperlukan di mana kita akan melakukannya?  

- How, bagaimana cara kita melaksanakannya? 

LATIHAN  

 

 

1. Apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? 

2. Mengapa penting bagi industri hospitaliti?  

3. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana pemasaran? 

4. Sebutkan bagian-bagian dari sebuah rencana pemasaran!  
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TUGAS 

 

 

Dengan berkelompok masing-masing 3 orang, analisis bentuk usaha akomodasi 

berbintang 3 keatas kemudian buatlah general overview dari usaha jasa akomodasi 

tersebut.  
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BAB II 

ANALISA SITUASI BISNIS  

 

Setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu: 

a) Menjelaskan bagaimana tahapan untuk menilai situasi bisnis hospitaliti 

b) Memahami pentingnya analisa situasi bisnis bagi usaha yang bergerak di 

industri hospitaliti 

c) melakukan analisis bisnis secara sederhana pada sebuah hotel atau usaha 

hospitaliti lainnya 

 

 

2.1 Pendahuluan  

Untuk tetap bertahan menghadapi dinamika perubahan lingkungan bisnis 

keadaan, sebuah usaha hospitaliti harus dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan 

dan merespon dengan strategi yang tepat agar bisa bertahan atau bahkan keluar sebagai 

pemenang. Yang perlu diingat adalah, perubahan itu tidak selalu baik, artinya perubahan 

juga bisa menghancurkan. Oleh karena itu, untuk menghindari perubahan yang bersifat 

menghancurkan dan mendapatkan sebuah perubahan yang menuju perbaikan, maka 

dibutuhkan sebuah metode analisa kondisi sebuah organisasi sehingga didapatkan data 

analisis valid yang dapat dimanfaatkan untuk merencanakan sebuah pengembangan 

organisasi. Metode tersebut adalah metode analisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity and Threat). 

Perubahan yang baik adalah perubahan yang terjadi dengan teratur. Jika proses 

perubahan yang teratur dirangkum, maka akan muncul sebuah skema sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 

Skema Analisis Situasi Bisnis 

 

Sumber: Kotler, 2012 

 

Dari skema tersebut tampak bahwa analisa SWOT memang dibutuhkan dalam 

sebuah proses pengambilan keputusan dalam menangani berbagai permasalahan 

maupun dalam pengembangan organisasi. SWOT pertama kali dikenalkan oleh Albert 

Humphrey pada tahun 1960-1970an di Universitas Stanford yang kini metode ini 

menyebar luas dan digunakan dalam organisasi-organisasi diseluruh belahan dunia. 

Penggunaan SWOT tidak terbatas pada organisasi mahasiswa saja, namun juga mulai 

dari analisa diri sendiri, pengadaan sebuah kegiatan, bahkan sampai perusahaan yang 

berorientasi laba bisa menggunakan metode ini. 

 

2.2 Pengertian Analisis SWOT 

Situasi dan kondisi lingkungan yang selalu berubah-ubah dapat mengakibatkan 

atau mempengaruhi perusahaan, baik itu kesempatan yang menguntungkan maupun 

ancaman atau resiko yang merugikan. Perusahaan dituntut untuk selalu bersikap tanggap 

dan mampu mengikuti serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan tersebut. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu cara yang sistematis untuk menilai situasi dan kondisi di 

sekitar perusahaan. Dari kebutuhan inilah lahir konsep analisis SWOT yang memiliki 

peranan penting dalam menetapkan suatu strategi perusahaan. 
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SWOT analysis merupakan cara yang sistematis didalam melakukan analisis 

terhadap wujud ancaman dan kesempatan agar dapat membedakan keadaan lingkungan 

yang akan datang sehingga dapat ditemukan masalah yang ada. 

Menurut Wee Chow Hou, Lee Khai Sheang dan Bambang W. Hidayat: 

“Inti dari analisis SWOT adalah untuk menentukan kekuatan perusahaan dibandingkan 

dengan pesaingnya dan untuk mengidentifikasikan bidang-bidang dimana perusahaan 

mungkin akan mengalami ancaman, demikian juga bidang dimana perusahaan 

mempunyai keunggulan nyata.” (1992). Dari SWOT analysis, perusahaan dapat 

menentukan strategi efektif yang sejauh mungkin memanfaatkan kesempatan yang 

berlandaskan pada kekuatan yang dimiliki perusahaan, mengatasi ancaman yang datang 

dari luar, serta memperbaiki kelemahan yang ada. 

Menurut Rangkuti (2006, p18), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang 

(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) 

dan ancaman (Threats).  

Analisis SWOT adalah instrument perencanaaan strategis yang klasik. Dengan 

menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan ekternal dan 

ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik 

untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang 

bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka. (Daniel Start dan 

Ingie Hovland). 

Analisis SWOT merupakan analisis untuk mengidentifikasikan kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki internal perusahaan dan mengkaji peluang dan ancaman dari 

eksternal perusahaan.  Selain itu, analisa SWOT adalah suatu metoda penyusunan 

strategi perusahaan atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal. Ruang lingkup 
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bisnis tunggal tersebut dapat berupa domestik maupun multinasional. SWOT itu sendiri 

merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats 

(T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang 

secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) 

dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha 

penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

Analisis SWOT mrupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), 

dan ancaman (Threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT 

memandu untuk mengidentifikasi positif dan negatif di dalam organisasi atau 

perusahaan (SW) dan di luar itu dalam lingkungan eksternal (OT). 

“SWOT analysis is a systematic identification of these faktors and the strategi 

that reflects the best match between them. It is based on the logic that an 

effective strategi maximizes a business’s Strengths and Opportunities but at the 

same time minimizes its Weaknesses and Threats.”(John A.P and Richard 

Braden Robinson 1988) 

 

“SWOT analysis is the identification of a firm’s Strengths and Weaknesses and 

its enviromental Threats and Opportunities.” (Michael A. Hitt et al. 2007) 

 

“SWOT analysis is the comparison of Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Treaths is normally referred.” (Charles W. L. Hill and Gareth R. Jones 2012) 

 

Jadi, analisis SWOT merupakan analisis dari kekuatan dan kelemahan dari suatu 

perusahaan atau organisasi serta peluang dan ancaman di lingkungan eksternalnya. Hal 
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ini melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor 

internal dan eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Menurut salah satu pakar SWOT Indonesia, yaitu Fredy Rangkuti, analisis 

SWOT adalah 

“Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau 

interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap 

unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman”. 

 

Petunjuk umum yang sering diberikan untuk perumusan adalah : 

1. Memanfaatkan kesempatan dan kekuatan (O dan S). Analisis ini diharapkan 

membuahkan rencana jangka panjang. 

2. Atasi atau kurangi ancaman dan kelemahan (T dan W). Analisa ini lebih 

condong menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana perbaikan (short-

term improvement plan). 

Tahap awal proses penetapan strategi adalah menaksir kekuatan, kelemahan, 

kesempatan, dan ancaman yang dimiliki organisasi. Analisa SWOT memungkinkan 

organisasi memformulasikan dan mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap 

lanjut pelaksanaan dan tujuan organisasi dalam analisa SWOT informasi dikumpulkan 

dan dianalisa. Hasil analisa dapat menyebabkan dilakukan perubahan pada misi, tujuan, 

kebijaksanaan, atau strategi yang sedang berjalan.  

Dalam penyusunan suatu rencana yang baik, perlu diketahui daya dan dana yang 

dimiliki pada saat akan memulai usaha, mengetahui segala unsur kekuatan yang 

dimiliki, maupun segala kelemahan yang ada. Data yang terkumpul mengenai faktor-

faktor internal tersebut merupakan potensi di dalam melaksanakan usaha yang 

direncanakan. Dilain pihak perlu diperhatikan faktor-faktor eksternal yang akan 
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dihadapi yaitu peluang-peluang atau kesempatan yang ada atau yang diperhatikan akan 

timbul dan ancaman atau hambatan yang diperkirakan akan muncul dan mempengaruhi 

usaha yang dilakaukan. 

Dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT adalah perkembangan hubungan atau 

interaksi antar unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan terhadap unsur-unsur 

eksternal yaitu peluang dan ancaman. Didalam penelitian analisis SWOT kita ingin 

memproleh hasil berupa kesimpulan-kesimpulan berdasarkan ke-4 faktor dimuka yang 

sebelumnya telah dianalisa. 

Gambar 2.2 

 

 

2.3 Prinsip, Tujuan Dan Manfaat Analisis SWOT 

Sebuah analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang melibatkan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan, atau SWOT. Kekuatan adalah beberapa 

hal bisnis yang baik atau kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti pekerja yang 

penuh dedikasi, desain produk inovatif atau lokasi ritel yang baik, sementara kelemahan 

adalah  beberapa hal bisnis yang buruk atau kekurangan itu. Ancaman atau faktor 

eksternal yang mungkin membahayakan bisnis, seperti pesaing dan peraturan 
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pemerintah yang tidak menguntungkan, sementara peluang adalah faktor eksternal yang 

mungkin akan menguntungkan perusahaan, termasuk pasar yang belum dimanfaatkan 

atau peraturan yang menguntungkan. Setelah membuat daftar kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman, manajer memikirkan cara bisnis dapat memaksimalkan kekuatan 

dan menggunakannya untuk mengurangi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan 

menghindari atau meminimalkan ancaman. Analisis SWOT menempatkan posisi masa 

depan dengan modal dasar kekuatan dan kelemahan yang kemudian digunakan untuk 

memperkirakan apa saja Opportunities (peluang) ataupun Threats (ancaman) 

Dalam melakukan suatu analisis, pastilah menetapkan tujuan yang akan dicapai 

dengan menggunakan analisis yang dipilih, begitu pula dengan analisis SWOT. Berikut 

adalah beberapa tujuan dari analisis SWOT: 

1. Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat sebagai 

input untuk merancang proses, sehingga proses yang dirancang dapat 

berjalan optimal, efektif, dan efisien. 

2. Untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana 

untuk melakukan sesuatu 

3. Mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan kompetittor 

4. Menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan, keuntungan, dan 

pengembangan produk yang dihasilkan 

5. Menyiapkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan 

yang terjadi 

6. Menyiapkan untuk menghadapi adanya kemungkinan dalam 

perencanaan pengembangan di dalam perusahaan. 
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Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang melibatkan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan, atau SWOT. Berikut ini merupakan 

manfaat analisis SWOT, antara lain: 

1. Untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan 

dengan melakukan pengkajian bedasarkan pengalaman masa lampau, 

ditopang sumber daya dan kemampuan yang miliki saat ini yang akan 

diproyeksikan ke masa depan. 

2. Untuk menganalisis kesempatan atau peluang dan kekuatan dalam membuat 

rencana jangka panjang. 

3. Untuk mengatasi ancaman dan kelemahan yang mempunyai kecendrungan 

menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana untuk perbaikan. 

4. Bisa tahu mengenai keunggulan dan kelemahan diri sendiri dan pesaing kita 

maka kita bisa unggul mengalahkan pesaing kita 

 

2.4  Analisis Faktor Internal SWOT  

Faktor Internal SWOT adalah faktor yang berasal dari dalam suatu perusahaan 

yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan tersebut. Faktor internal 

merupakan lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan (Strenght) dan kelemahan 

(Weaknesses). Faktor Internal pada analisis SWOT ditentukan dari kondisi atau situasi 

lingkungan dalam perusahaan itu sendiri. Faktor internal ini penting dalam menentukan 

SWOT karena dalam suatu perencanaan, perusahaan perlu melihat kondisi dan 

kemampuan yang dimiliki. Dengan begitu, perusahaan dapat memprediksi sejauh mana 

tindakan yang dapat diambil demi memajukan perusahaan.  

Faktor internal dapat dipandang sebagai kekuatan atau kelemahan, tergantung 

pada dampaknya terhadap tujuan perusahaan. Apa yang dapat mewakili kekuatan yang 

berkaitan dengan satu tujuan mungkin kelemahan untuk tujuan lain. Sebagai contoh 
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yang dapat diambil seperti pada analisis SWOT perlu ditentukan variabel dan dimensi 

dari faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Berikut ini merupakan contoh 

faktor internal yang bisa diidentifikasi: 

Tabel 2.1 

Variabel dan Dimensi Faktor Internal SWOT 

NO. VARIABEL DIMENSI 

1. SDM (Sumber Daya 

Manusia) 

a. Jumlah Pegawai 

b. Pendidikan 

c. Ketersediaan tenaga ahli 

d. Training atau pelatihan 

e. Koordinasi intern dalam perusahaan 

f. Insentif, bonus dan penghargaan 

3. Proses a. Pertumbuhan Industri 

b. Program pengembangan 

c. Efektifitas dan efisiensi proses 

d. Kelengkapan akses dan fasilitas 

3. Produk (Barang) a. Kualitas produk barang 

b. Kualitas service 

c. Brand Produk 

d. Kemasan Produk 

4. Harga a. Biaya operasional 

b. Harga bahan baku 

c. Pajak Produk 

d. Harga produk jadi 

5. Tempat atau Saluran 

Distribusi 

a. Lokasi operasional perusahaan 

b. Luas cakupan wilayah distribusi 

c. Lokasi  

6. Promosi a. Biaya pemasangan iklan 

b. Sponshorship 

c. Media Internet 

d. Promosi kepada pelanggan secara 

langsung 
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7. Layanan Konsumen a. Penyelesaian terhadap problem atau 

komplain 

b. Pelayanan terhadap masukan, kritik dan 

saran 

 

 Berdasarkan tabel di atas sudah dibuat variabel yang berasal dari faktor 

internal, antara lain: 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksudkan disini adalah para pegawai, 

manajer, marketing, direktur perusahaan atau semua orang yang berkecimpung 

didalam perusahaan itu sendiri. SDM ini dimasukkan dalam faktor internal 

perusahaan karena berperan penting di dalam pelaksanaan operasional intern 

perusahaan. 

2. Proses 

Proses yang dimaksudkan disini adalah seluruh tahapan yang dijalankan oleh 

semua SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada didalam perusahaan. Contohnya 

saja mulai dari proses awal memproduksi produk sampai pada proses 

memasarkan produk. Proses ini sangat penting pada faktor internal karena jika 

tidak ada proses yang dilakukan maka, perusahaan tersebut tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. 

3. Produk (barang) 

Produk yang dimaksudkan adalah suatu bentuk hasil yang didapat dari proses 

yang dijalankan oleh perusahaan. 

4. Harga 

Harga merupakan nilai suatu barang, baik barang yang digunakan selama proses 

maupun barang atau produk yang dihasilkan dari proses tersebut. Harga dinilai 

dengan mata uang. Karena uang bisa menjadi modal dan keuntungan bagi 
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perusahaan maka, perusahaan perlu memperhatikan harga agar tidak terjadi 

kerugian bagi perusahaan. 

5. Tempat dan Saluran Distribusi 

Tempat dan saluran distribusi yang dimaksud disini adalah tempat dimana 

perusahaan itu berdiri dan menjalankan semua aktifitas perusahaan. Baik aktifitas 

produksi sampai aktifitas distribusi. 

6. Promosi 

Promosi merupakan bentuk memperkenalkan produk perusahaan kepada 

masyarakat luas yang akan menjadi konsumen untukn produk yang dijual. 

Promosi ini sangat penting dilakukan perusahaan agar produk dapat terjual dan 

dapat mencapai target penjualan untuk memperoleh keuntungan. 

7. Layanan Konsumen 

Layanan konsumen merupakan bentuk kepeduliaan perusahaan kepada 

masyarakat yang merupakan konsumen produk untuk mendengarkan semua 

keluhan, kritik, dan saran dari konsumen. Keluhan, kritik, dan saran itu nantinya 

akan ditindaklanjuti oleh perusahaan sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas 

produk yang dihasilkan perusahaan. 

 

2.5 Analisis Faktor Eksternal SWOT 

Faktor eksternal merupakan lingkungan eksternal atau lingkungan luar yang 

terdiri dari peluang (Opportunity) dan ancaman (Threath). Faktor Eksternal pada 

analisis SWOT ditentukan dari kondisi atau situasi  lingkungan luar perusahaan. Faktor 

eksternal ini sangat penting dalam menentukan SWOT karena dalam suatu perencanaan, 

perusahaan perlu melihat kondisi lingkungan luar perusahaan selain melihat dari 

lingkungan dalam perusahaan itu sendiri 
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Faktor eksternal terdiri dari analisis lingkungan makro dan mikro. Analisis 

lingkungan makro bertujuan mengidentifiksasi peluang dan ancaman makro yang 

berdampak terhadap nilai yang dihasilkan perusahaan. Obyek pengamatan dalam 

analisis ini adalah kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial. Analisis 

eksternal mikro diterapkan pada lingkungan yang lebih dekat dengan institusi yang 

bersangkutan. Misalnya mengenai persaingan, yaitu, ancaman pendatang baru, ancaman 

produk atau jasa pengganti. Berikut ini merupakan faktor eksternal yang bisa 

diidentifikasi: 

Tabel 2.2 

Variabel dan Dimensi Faktor Eksternal SWOT 

NO. VARIABEL DIMENSI 

1. Ekonomi a. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata 

uang asing 

b. Nilai pajak yang ditetapkan pemerintah 

3. Sosial a. Pro dan kontra masyarakat terhadap 

keberadaan pabrik air minum 

b. Dampak limbah pabrik terhadap lingkungan 

masyarakat 

3. Budaya a. Budaya masyarakat yang selalu ingin 

menggunakan air bersih 

b. Kebudayaan masyarakat yang selalu 

membuang sampah sembarangan 

4. Politik a. Kebijakan pemerintah tentang standar 

kualitas air minum 

5. Pasar a. Persaingan dengan perusahaan lain 

b. Ancaman pendatang baru 

c. Ancaman produk atau jasa pengganti (depo 

isi ulang air) 

      

Berdasarkan Tabel 2.2 yang ada di atas sudah dibuat variabel yang berasal 

dari faktor eksternal, antara lain: 
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1. Ekonomi 

Ekonomi menjadi faktor eksternal karena segala kondisi ekonomi yang terjadi di 

suatu negara pasti akan berpengaruh pada kondisi keuangan suatu perusahaan. 

maka dari itu, ekonomi dijadikan sebagai faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi kondisi banyak perusahaan. 

2. Sosial 

Lingkungan sosial masyarakat dapat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. 

sebab, jika lingkungan sosial disekitar perusahaan itu baik maka, kondisi 

perusahaan juga akan ikut terdukung dengan kondusifnya lingkungan sosial 

masyarakat. 

3. Budaya 

Budaya atau kebiasaan yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi kondisi 

perusahaan karena budaya akan mempengaruhi pola hidup masyarakat. 

4. Politik 

Gejolak politik yang terjadi di suatu negara pasti akan berpengaruh kepada 

kondisi perusahaan manapun. Karena politik disini berhubungan dengan 

kebijakan pemerintah. Segala bentuk usaha yang didirikan pasti harus mematuhi 

beberapa peraturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah yang berlaku di 

negara tersebut. Jadi, sudah pasti kondisi politik di luar akan mempengaruhi 

kondisi perusahaan. 

5. Pasar 

Pasar yang dimaksud disini adalah kondisi jual beli yang terjadi di masyarakat. 

Jadi, pasar disini meninjau pula kondisi persaingan produk beberapa perusahaan 

untuk memperebutkan konsumen. 
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2.6  Kerangka Konseptual SWOT  

Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi 

suatu pengertian. Kerangka Teori atau Kerangka Pikir atau Landasan Teori adalah 

kesimpulan dari Tinjauan Puskata yang berisi tentang beberapa konsep teori yang 

dipergunakan atau berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan 

Kerangka Teori di atas disusunlah Kerangka Konsep yaitu suatu bagan yang 

menggambarkan hubungan antar konsep yang akan diteliti. Ada lima langkah untuk 

melakukan analisis situasi perusahaan, antara lain: 

1. Mengevaluasi seberapa baik strategi yang saat ini sedang bekerja. Ini dilakukan 

dengan melihat kinerja strategi perusahaan dan menentukan apakah berbagai 

strategi logis konsisten. 

2. Melakukan analisis SWOT. Kekuatan perusahaan adalah hal yang penting 

karena mereka dapat berfungsi sebagai pondasi utama untuk strategi. 

Kelemahan perusahaan adalah penting karena mereka dapat mewakili 

kerentanan perusahaan yang perlu untuk dikoreksi. Peluang dari luar dan 

ancaman ikut bermain karena strategi yang baik bertujuan yang menangkap 

peluang yang menarik dan bertahan terhadap ancaman yang berguna bagi 

kesejahteraan perusahaan. 

3. Mengevaluasi posisi biaya perusahaan dibandingkan terhadap pesaing 

(menggunakan konsep analisis biaya strategis dan biaya kerja jika perlu). 

Strategi harus selalu bertujuan menjaga biaya cukup sejalan dengan saingan 

untuk memelihara kemampuan perusahaan secara menyeluruh 

4. Mengakses posisi kompetitif perusahaan dan kekuatan kompetitif. Langkah ini 

melihat bagaimana sebuah perusahaan saingan cocok pada faktor penentu utama 

keberhasilan kompetitif. Peringkat kekuatan kompetitif menunjukkan di mana 

letak sebuah perusahaan yang kuat dan lemah; sebagai aturan, strategi bersaing 
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sebuah perusahaan harus dibangun di atas kekuatan kompetitif dan merupakan 

upaya untuk menopang daerah kompetitif yang rentan. Sebuah perusahaan 

memiliki potensi terbaik untuk serangan di daerah di mana perusahaan tersebut 

itu kuat dan saingan lemah. 

5. Menentukan beberapa isu strategis dan masalah perusahaan yang perlu dibahas. 

Tujuan dari langkah analitis untuk mengembangkan agenda strategi yang 

sempurna dengan menggunakan hasil dari kedua analisis situasi perusahaan dan 

industri dan analisis kompetitif. Langkah ini membantu manajemen menarik 

kesimpulan tentang kekuatan dan kelemahan strategi dan menentukan beberapa 

isu pembuat strategi yang perlu dipertimbangkan. 

Gambar 2.3 

Gambaran Kerangka Konseptual SWOT 

 

 

 

 

 

  Dari Gambar 2.3  di atas dapat dikrtahui bahwa gambaran konseptual 

SWOT meliputi input,process,dan output dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Input merupakan strategi perusahaan saat ini, beserta faktor internal (strength, 

weakness)  faktor eksternal  (opportunity, threat) yang mempengaruhinya. 

2. Process merupakan beberapa langkah analisis SWOT 

3. Output merupakan strategi baru dan solusi dari hasil analisis SWOT yang 

dilakukan untuk mengembangkan potensial perusahaan lebih maju 

 

 

Input Process  Output 
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2.7  Kerangka Operasional SWOT  

Operasional adalah seperangkat instruksi yang lengkap untuk menetapkan apa 

yang akan diukur dan bagaimana cara mengukur variabel. Jadi, kerangka operasional 

atau Kerangka Kerja adalah kerangka yang menyatakan tentang urutan langkah dalam 

melaksanakan penelitian.  Dalam analisis SWOT kerangka operasional merupakan 

urutan langkah  menemukan sebuah strategi yang sesuai antara capabilities dan 

environment suatu organisasi atau perusahaan. Berikut ini merupakan gambaran 

Kerangka Operasional SWOT, yang tampak pada gamabr berikut ini: 

Gambar 2.4 

Gambaran Kerangka Operasional SWOT 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 Dari Gambar di atas dapat diketahui bahwa gambaran kerangka operasional  

SWOT dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Identify 
 

To Cultivate Data 

Draw Conclusions 

Translate in To Action 
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1. Operasional sebuah analisis SWOT diawali dengan mengidentifikasi faktor internal 

yaitu, Strength dan Weakness serta,  faktor eksternal yaitu, Opportunity dan Threats 

suatu organisasi atau perusahaan 

2. Melakukan pembobotan dan ranking dari beberapa variabel yang mempengaruhi, 

kemudian merubahnya kedalam bentuk matrik sehingga bisa menentukan posisi 

suatu organisasi atau perusahaan tersebut berada di kuadran mana 

3. Membuat kesimpulan dan pemilihan strategi yang tepat yang sesuai dengan 

capabilities dan environment. Agar suatu organisasi atau perusahaan tersebut 

mampu bersaing dengan kompetitior yang lainnya. 

4. Merealisasikan strategi tersebut dalam suatu tindakan 

 

2.8  Langkah Pengukuran SWOT  

Dalam melakukan analisis SWOT perlu adanya manajer melakukan beberapa 

tahapan dari penganalisaan itu sendiri. Dengan demikian akan membantu untuk 

merumuskan analisis dengan mudah dan teratur. Tahapan ini dimulai dari penentuan 

variabel yang mendukung dan diperlukan oleh organisasi atau perusaahaan tersebut 

hingga menentukan strategi apa yang dapat digunakannya sesuai dengan posisinya 

dalam kuadran SWOT sehingga didapatkan solusi yang tepat. Adapun tahapan 

pengukurah analisis SWOT yaitu:  

1. Mengidentifikasi variabel yang berhubungan dengan organisasi atau perusahaan.  

Pada langkah awal ini manajer menidentifikasi variabel yang berhubungan 

dengan  keberlangsungan organisasi atau perusahaan, baik variabel yang 

mendukung, mengancam maupun yang dibutuhkannya.  

Variabel adalah sebuah karakteristik, angka, atau kuantitas yang bertambah atau 

berkurang dari waktu ke waktu atau mengambil yang berbeda nilai dalam situasi 

yang berbeda.  
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2. Mengklasifikasikan variabel internal atau eksternal. 

Dari variabel yang telah ditentukan pada langkah pertama, maka dilangkah ini 

variabel akan diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan varibel ini 

berasal. Apakah variabel tersebut datangnya dari dalam organisasi atau 

persahaan, yang disebut variabel internal. Atau variabel tersebut berasal dari luar 

organisasi atau perusahaan tersebut, yang disebut variabel eksternal.  

3. Menentukan bobot  tiap variabel 

Bobot adalah persentase pentingnya suatu variabel atau indikator dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan. Total bobot masing-masing analisa adalah 100 atau 

1. Bobot dapat ditentukan oleh Top Manager atau kelompok manajer yang 

berdiskusi dalam penentuan bobotnya.  

4. Menentukan skala atau rating tiap variabel.  

Skala adalah penilaian yang diberikan untuk kondisi atau keadaan yang sudah 

berjalan dalam organisasi atau perusahaan.  

5. Menentukan nilai atau score dari setiap aspek SWOT.  

Nilai adalah perkalian antara bobot dengan skala yang akan menjadi ukuran 

untuk menentukan posisi perusahaan secara umum.  

6. Menghitung strength posture dan  competitive posture. 

Langkah ini merupakan tahap perhitungan komulatif dari varibel tiap faktor yang 

telah didapatkan nilai atau score dari hasil perkalian bobot dengan skala tadi. 

Perhitungan strength posture dan competitive posture bertujuan untuk 

menetukan posisi titik ordinat organisasi atau perusahaan dalam grafik SWOT. 

Strenght posture adalah perhitungan komulatif nilai atau score dari variabel 

faktor internal yang telah didapatkan dengan rumus: 

 

 
Strength posture: S + (-W) 
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Sedangkan competitive posture adalah perhitungan komulatif nilai atau score 

dari variabel faktor ekstenal yang telah didapatkan pula dengan rumus:  

 

 

7. Menggambarkan ordinat pada kuadran SWOT atau TOWS untuk mengetahui 

posisi organisasi atau perusahaan. 

Langkah selanjutnya dalam analisis SWOT adalah menggambarkan posisi dari 

organisasi atau perusahaan tersebut kedalam kuadran SWOT. Terdapat dua 

penggambaran dalam tahap ini. Yang pertama yaitu penggambaran daerah posisi 

terluas dengan menempakan titik ordinat tiap aspek SWOT sesuai dengan nilai 

atau score masing aspek. Jadi, ada titik ordinat strength, ordinat weakness, 

ordinat opportunity dan ordinat threat yang kemudian ditarik garis putus-putus.  

Dan berguna untuk mengetahui aspek mana yang perlu dipertahankan serta 

diminimalisir dari organisasi atau perusahaan tersebut. Sedangkan 

penggambaran yang kedua adalah penempatan ordinat perhitungan komulatif 

nilai variabel tiap faktor internal maupun faktor eksternal yang sebelumnya telah 

kita hitung yaitu hasil dari strength posture dan competitive posture. 

Penggambaran ini berguna untuk mengetahui posisi organisasi atau perusahaan 

dalam kuadran serta dalam daerah terluas dari aspek SWOT.  

8. Menentukan strategi dan solusi untuk organisasi atau perusahaan.  

Setelah diketahui posisi organisasi atau perusahaan dalam kuadran SWOT maka 

dpat diketahui strategi yang harus digunakan oleh perusahaan tersebut. Apakan 

strategi OS, strategi ST, strategi WT ataupun WO yang cocok untuk keadaan 

organisasi atau perusahaan tersebut. Setelah mengetahui menggunakan strategi 

apa maka dapat pula ditentukan solusi penggunaan metoda manajemen yang 

akan digunakan dalam menjalankan organisasi atau perusahaan tersebut.  

Competitive posture: O + (-T) 

!
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2.9  Hasil Analisis SWOT 

Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT  

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns, 

(1992) menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal 

(peluang dan tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal 

(kekuatan dan kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang 

timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal. 

Gambar 2.5 

Matriks SWOT 

 

Sumber:!Kearns,!1992 

Dari Gambar di atas dapat diketahui bagaimana Matriks SWOT yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut:   

1. Sel A: Comparative Advantages 

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga 

memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih 

cepat. 
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2. Sel B: Mobilization 

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan 

upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk 

memperlunak ancaman  dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman 

itu menjadi sebuah peluang. 

3. Sel C: Divestment atau Investment 

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. 

Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang 

yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena 

kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang 

diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) 

atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi). 

4. Sel D: Damage Control 

Sel ini merupaka kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan 

pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya 

keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. 

Strategi yang harus diambil adalah Damage Control (mengendalikan kerugian) 

sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan. 
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Gambar 2.6 

Diagram SWOT  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rangkuti, 2006 

 

Penjelasan : 

1. Kuadran 1 

Merupakan dimana kondisi memiliki peluang dan kekuatan sehingga perusahaan 

dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman sehingga mendukung 

strategi agresif. 

2. Kuadran 2 

Merupakan dimana kondisi mendukung strategi diversifikasi yaitu menggunakan 

kekuatan untuk meminimalkan ancaman dan memanfaatkan peluang. 

3. Kuadran 3 

Merupakan kondisi perusahaan menghadapi peluang yang besar tetapi di lain pihak 

menghadapi kelemahan sehingga mendukung strategi Turnround. 

4. Kuadran 4 

Merupakan kondisi perusahaan yang sangat tidak menguntungkan, karena selain 

mempunyai kelemahan perusahaan harus menghadapi ancaman sehingga 

mendukung strategi defensif. 

PELUANG(

ANCAMAN(

KEKUATAN(KELEMAHAN(

1!

Mendukung!!

Strategi!Agresif!

3!

Mendukung!!

Strategi!Turn;Around!

2!

Mendukung!!

Strategi!

Diversifikasi!

4!

Mendukung!!

Strategi!Defensif!
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Tabel 2.2 

Korelasi Antara Kekuatan Dan Kelemahan Dengan Peluang Dan Ancaman. 

 KONDISI INTERNAL 

Kekuatan 

(Strengths) 

Kelemahan 

(Weaknesses) 

K
ek

ua
ta

n 
1 

…
…

. 

K
ek

ua
ta

n 
N

 

K
ek

ua
ta

n 
1 

…
.. 

K
ek

ua
ta

n 
N

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

K
O

N
D

IS
I E

K
ST

ER
N

A
L Peluang 

(Opportunuties) 

Peluang 1 xxx      

…………   xxx    

Peluang N xxx     xxx 

Ancaman 

(Threats) 

Ancaman 1  xxx   xxx  

……….    xxx   

Ancaman N   xxx    

 

Keterangan : 

1. Narasi “Peluang 1”,”…”dan “Peluang n” diganti dengan peluang yang dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan. 

2. Narasi “Ancaman 1”,”…”dan”Ancaman n” diganti dengan ancaman yang harus 

dihadapi oleh perusahaan. 

3. Narasi “Kekuatan 1”,”…”dan “kekuatan n” diganti dengan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan 

4. Narasi “Kelemahan” 1”,”…”dan”Kelemahan n”diganti dengan kelemahan yang 

dimiliki oleh perusahaan. 
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5. Kolom 4 s/d 9 diisi dengan : xxx atau xx atau x, yang menunjukkan tingkat korelasi 

antara kekuatan dan kelemahan tersebut dengan peluang dan ancaman xxx = sangat 

terkait dan x = kurang/sedikit terkait. 

(

2.9. Contoh Aplikatif Analisa Situasi 

Industri perhotelan di Bali menghadapi kondisi kelebihan persediaan kamar 

dibandingkan dengan permintaan kamar hotel (oversupply). Kondisi ini mengakibatkan 

persaingan antar hotel semakin ketat atau kompetitif berdampak pada penurunan tingkat 

hunian kamar. Pernyataan GM Padma Bali Resort, GM Bali Niksoma, dan EAM Maya 

Ubud tentang kondisi persaingan industri perhotelan di Bali sebagai berikut: 

Tingkat hunian kamar Padma Bali Resort - Legian mengalami penurunan dari rata-

rata 94% pada tahun 2011 menjadi 85% di tahun 2014, Anda tahu penyebabnya?.... 

karena pertumbuhan jumlah kamar hotel yang meningkat tajam di Bali (Reza 

Sunardi, GM Padma Bali Resort) 

 

Bali saat ini mengalami kelebihan persediaan kamar (over-supply) khususnya pada 

tipe hotel bintang 3 dan 4 ke bawah (Nyoman Astama, GM Bali Niksoma) 

 

Pariwisata Bali bisa mati pelan-pelan…. Jumlah tamu ke Ubud menurun drastis 

(Romy Anggara - EAM Maya Ubud) 

 

Pimpinan hotel mengkonfirmasi bahwa melakukan analisa lingkungan bisnis 

terutamanya persaingan adalah sangat penting dilakukan oleh manajer hotel untuk 

mengetahui tren pasar dan posisi bersaing hotel sehingga dapat disiapkan langkah-

langkah penyesuaian dan perubahan strategi manajemen yang diperlukan untuk 

mempertahankan posisi bersaing dan memenangkan persaingan. 
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Di Legian ada 180 hotels. Pesaing utama Padma Bali Resort – Legian adalah 

Grand Hyatt Nusa Dua, Westin, Intercontinental, Laguna, dan Conrad. 

Perkembangan competitor diamati dengan secara terus menerus melalui daily 

competitor list dan melakukan site inspection. Daily competitor check list memonitor 

occupancy, average room rate, dan revenue per available room hotel pesaing. Site 

inspection dilakukan secara periodic (setahun sekali) untuk mengetahui kelebihan 

dan kelemahan pesaing dalam hal service, attitude, appearance, dan product 

quality. Hasil competitor analysis digunakan untuk memperbaiki strategi marketing 

dan pengembangan produk. Competitor juga dimanati melalui komentar-komentar 

yang diberikan oleh para pelanggan melalui tripadvisor.com (Reza Sunardi – GM 

Padma Bali Resort). 

 

Grand Nikko Bali, hotel Taman Sari Pemuteran, dan Bali Niksoma Boutique Beach 

Resort merespon perubahan kondisi pasar dengan melakukan penyesuaian pada target 

pasar, positioning, dan re-branding. 

Merespon persaingan yang sangat ketat pada industri perhotelan, Taman Sari, 

melakukan penyesuaian pada target pasar dan positioning. Kami berkonsentrasi 

pada tiga pasar utama; tamu berlibur, diving, dan spiritual, menciptakan produk 

yang berbeda dari pesaing agar dapat memberikan kepuasan tertinggi bagi 

wisatawan. Kami membuat terumbu karang buatan yangindah dan terjaga 

kelestratiannya yang kami namakan “Karang Lestari” (Agung Prana – 

Owner/Managing Director) 

 

Di Nusa Dua, khususnya bagian Selatan, pertumbuhan hotel sangat pesat, dimulai 

dari Mulia dengan jumlah kamar hamper 1000 dengan produk yang bervariasi, 
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ada resort, villa, dan apartment, kemudian Ritz-Carlton, dan Sangrilla. 

Mengantisipasi hal itu, Grand Nikko Bali, melakukan pengembangan produk, 

pengembangan pasar, dan menjaga reputasi hotel. Kami membuat ballroom, villa 

untuk market wedding. Untuk menjaga reputasi hotel, GNB bergabung dengan 

Brand Karma (Dewa Rucika – Resort Manager) 

 

….Bagi hotel operator yang memiliki konsep produk yang berbeda (seperti Bali 

Niksoma Boutique Beach Resort), tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi over-

supply dan persaingan ketat antar hotel di Bali saat ini karena segmen pasar dan 

target pasarnya yang berbeda. Persaingan yang sangat ketat terjadi pada hotel 

bintang 3dan 4 ke bawah (Nyoman Astama, GM Bali Niksoma). 

 

Ossotel Hotel Legian adalah hotel berklasifikasi bintang 3 merespon perubahan kondisi 

pasar dengan melakukan pemasaran yang lebih agresif dibandingkan pesaingnya.   

Sebagai hotel baru di Legian, kami harus agresif melakukan pemasaran. Sebelum 

hotel dibuka di bulan Desember 2013, kami sudah melakukan sales trip ke Sydney, 

Melbourne, dan Perth untuk menginformasikan tentang hotel dan meminta 

dukungan berupa pengiriman tamu saat hotel telah beroperasi (Wayan Supandi – 

GM/Managing Director AHM)   

 

Informan penelitian juga mengkonfirmasi bahwa perkembangan teknologi 

mempengaruhi cara pengelolaan hotel. Perkembangan teknologi komunikasi 

mengakibatkan tamu semakin mudah dan cepat memperoleh informasi tentang hotel. 

Karena life style semakin banyak pelanggan membuat reservasi kamar hotel melalui 

telepon pintar ke website dan online travel agent.  
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….Tren pasar saat ini lebih suka membuat pesanan langsung ke hotel melalui 

website dan online travel agents (Reza Sunardi – GM Bali Padma) 

  

….Pada tahun 1980-an, offline travel agent memberikan kontribusi 70-80% dari 

total reservasi kamar. Saat ini hanya 25 – 30%. Komposisi bisnis ini lebih 

menguntungkan karena dapat mengurangi biaya komisi. (Nyoman Astama, GM 

Bali Niksoma)  

 

Perkembangan teknologi komputer membawa implikasi pelayanan menjadi lebih 

efisien. Hotel merespon dengan menyiapkan software yang tepat untuk meningkatkan 

efisiensi pelayanan, seperti menggunakan Property Management System (PMS) untuk 

keperluan pelayanan hotel yang lebih efisien. Pelayanan yang lebih efisien dibandingkan 

dengan pesaing menjadikan hotel tersebut memiliki keunggulan daya saing. 

…. Semua hotel menggunakan Property Management System (PMS), GNB 

menggunakan teknologi untuk menjaga kualitas property dan  merespon 

kerusakan secara cepat (Dewa Rucika, Resort Manager GNB) 

 

Berdasarkan paparan di atas, semua manajer hotel setelah melakukan analisa lingkungan 

bisnis menyiapkan dan melakukan strategi persaingan global sebagai respon terhadap 

persaingan yang semakin global dan dinamis. Hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Buhalis & Main (1998) yang menyebutkan bahwa: 

 “Global and dynamic competition requires a new global marketing strategi for 

hotels. Technology advancement leads to changes in the way we communicate with 

customers and run the business”. 
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LATIHAN  

 

 

1. Mengapa usaha hospitaliti perlu melakukan analisa situasi bisnis?  

2. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? 

3. Jelaskan tahapan-tahapan didalam melakukan analisis SWOT! 

 

TUGAS 

 

 

Dengan berkelompok, analisis lakukan SWOT analysis terhadap sebuah usaha jasa 

akomodasi 
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BAB III 

TARGET MARKET 

Setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu: 

a) Menjelaskan pentingnya penentuan target pasar bagi sebuah hotel 

b) Menjelaskan prosedur penentuan target pasar 

c) memilih target pasar dengan tepat  

 

3.1 Pendahuluan  

Aspek pasar dan strategi pemasaran dalam studi rancangan usaha menempati 

posisi yang penting, karena sebagai titik tolak penilaian apakah  suatu usaha akan dapat 

berkembang, tetap seperti saat didirikan, atau bahkan cenderung akan mengalami 

penurunan. Pada tahap ini besarnya permintaan produk serta kecenderungan 

perkembangan permintaan yang akan datang perlu dianalisis dengan cermat. Tanpa  

perkiraan jumlah  permintaan produk yang cermat, dikemudian hari usaha dapat 

terancam yang disebabkan karena kekurangan atau kelebihan permintaan.Tidak sedikit 

suatu usaha yang berjalan tersendat-sendat  hanya karena permintaan produknya jauh 

lebih kecil dari perkiraan, ataupun karena sebelum mengembangkan usaha tidak 

dilakukan analisis perkiraan permintaan. Kekurangan permintaan produk 

mengakibatkan perusahaan mesin dan peralatan  bekerja di bawah kapasitas, jumlah 

karyawan yang berlebihan, organisasi perusahaan tidak sepadan sehingga beban biaya 

menjadi berat.  Oleh karena itu, maka analisis aspek pasar dan strategi pemasaran 

dalaam suatu usaha jasa menjadi sangat penting untuk dilakukan. 

3.2 Analisis Pasar 

3.2.1  Luas Pasar 

 Luas pasar bagi perusahaan tidak selalu berarti penjumlahan seluruh populasi 

penduduk. Populasi penduduk tidak selalu berarti populasi pasar. Populasi pasar 
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(Market population) atau sering disebut sebagai potensial pasar adalah keseluruhan 

permintaan terhadap produk tertentu pada wilayah dan periode waktu yang berbeda 

pula. 

Tidak semua potensi permintaan tersebut mampu dicapai (accessable) atau 

dilayani oleh industri produk tertentu (keseluruhan perusahaan sejenis). Dan juga tidak 

semua total pasar tersebut sesuai dengan kapasitas total perusahaan maupun tujuan 

perusahaan, bagi pasar potensial ini merupakan bagian pasar yang tersedia (available 

market) bagi perusahaan. 

Dari potensi pasar yang tersedia tidak semua permintaannya dapat dipenuhi oleh 

perusahaan produk tertentu karena diperlukan beberapa persyaratan tertentu, misalnya 

kualitas produk. Sehingga perlu dibedakan lagi pasar yang tersedia dan sekaligus juga 

memenuhi persyaratan (qualified available market) tertentu. 

Meskipun demikian, bagian pasar yang tersedia tersebut itupun masih pula 

diperebutkan oleh pesaing-pesaing perusahaan. Sehingga dapat terjadi, bagian pasar 

yang dilayani (served marked) perusahaan akan menjadi kecil. Dan juga tidak semua 

bagian pasar yang dilayani akan menjadikan sasaran (target) pasar bagi perusahaan 

sesuai dengan kemampuan maupun tujuan perusahaan. 

Bagi pasar (target market) yang akan dilayani perusahaan adalah sasaran yang 

merupakan rencana penguasaan pasar. Akan tetapi dalam realisasi, dapat terjadi 

penguasaan pasar yang dicapai dapat lebih rendah dari rencana. Bagian pasar yang dapat 

dikuasai adalah pasar actual yang direalisir. Bagian ini bila dibandingkan dengan pasar 

yang dapat dipenuhi oleh keseluruhan industri adalah kemampuan penguasaan 

perusahaan atas pasar (market share). 

Secara ringkas beberapa pengertian tentang tingkatan luas bagian-bagian pasar 

dapat ditunjukkan dalam gambar berikut  
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Gambar 3.1 

Tingkatan Luas Target Pasar 

 

Permintaan pasar  Populasi pasar 

   

Pasar yang berpeluang dapat 

dicapai 

 Pasar yang tersedia 

   

Pasar yang diperebutkan 

Oleh perusahaan sejenis 

 Pasar yang dilayani 

   

Pasar yang dipilih sebagai 

sasaran perusahaan 

 Sasaran pasar 

   

Pasar actual yang mampu 

Dikuasai oleh perusahaan 

 Tingkatan Luas Pasar 

 

3.2.2 Analisis Potensi Pasar (Market Share Perusahaan) 

Bagian pasar yang mampu dikuasai oleh perusahaan apabila dibandingkan 

dengan penjualan seluruh industrinya (total penjualan perusahaan yang sejenis) dikenal 

sebagai Market Share. Sehingga dapat dikatakan bahwa market share merupakan 

proporsi kemampuan perusahaan terhadap keseluruhan penjualan seluruh pesaing, 

termasuk penjualan perusahaan itu sendiri. Tingkat market share ditunjukan dan 

dinyatakan dalam angka prosentase. 
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Atas dasar angka tersebut dapat diketahui kedudukan perusahaan dan juga 

kedudukan pesaing-pesaingnya dipasar. Sehingga seringkali tingkat market share dapat 

dipergunakan dalam pedoman atau standart keberhasilan pemasaran perusahaan dalam 

kedudukannya dengan pesaing-pesaingnya. 

Market-Share (absolute maupun relatif) yang merupakan indikator perusahaan 

yang mampu menjelaskan tentang : 

1. Kemampuan perusahaan menguasai pasar. 

Kemampuan penguasaan pasar dapat dipandang sebagai salah satu indikator 

keberhasilan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah mempertahankan 

atau meningkatkan tingkat market share. Sehingga pencapaian tujuan berarti 

juga dianggap sebagai keberhasilan perusahaan. 

2. Kedudukan (posisi) perusahaan di pasar persaingan. 

Berdasaar tingkat market share, kedudukan masing-masing perusahaan dapat 

dilakukan urutan atau rangkingnya dalam pasar persaingan. Secara berturut-

turut posisi perusahaan dapat dibedakan sebagai : 

Marker Leader, Challenger, Follower, dan Market Nicher. 

 

Perlu memilih dan menentukan perusahaan-perusahaan lain yang dianggap 

sebagai pesaing perusahaan. Rasio ini, dikenal sebagai Relative Market Share adalah 

lebih realistis. Dalam menetapkan sasaran pasar (target pasar), perusahaan terlebih dulu 

harus melakukan segmentasi pasar, dengan cara mengelompokkan konsumen (pembeli) 

ke dalam kelompok dengan ciri-ciri (sifat) yang hampir sama. Setiap kelompok 

konsumen dapat dipilih sebagai target pasar yang akan dicapai. Segmentasi pasar 

dimaksudkan untuk mengkaji dan mencari kesempatan segmen pasar yang dihadapi 

perusahaan, menilai segmen pasar, dan memutuskan berapa banyak dari segmen pasar 

yang ada tersebut yang akan dilayani oleh perusahaan. Penentuan target pasar sangat 
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penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang 

ada di pasar. Pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang 

beragam atau bervariasi, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana 

yang akan dilayaninya sebagai target pasar. 

Kegiatan pemasaran akan lebih berhasil jika hanya diarahkan kepada konsumen 

tertentu sebagai target pasar yang dituju. Target pasar adalah kelompok konsumen yang 

agak homogen, yang akan dijadikan sasaran pemasaran perusahaan. Dalam hal ini 

perusahaan harus memperhatikan jenis kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu 

perlu diperhatikan pula kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen manakah yang 

akan dipenuhi. Konsumen memang pembeli yang harus dilayani perusahaan dengan 

memuaskan. Namun, tidak mungkin perusahaan benar-benar dapat memberikan 

kepuasan kepada seluruh konsumen yang ada di pasar, karena terbatasnya kemampuan 

atau sumber daya perusahaan. Untuk itu perusahaan perlu menentukan batas pasar yang 

akan dilayani atau yang menjadi target pasar, melalui pengelompokkan konsumen 

berdasarkan ciri-ciri atau sifatnya dikaitkan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. 

Adapun yang dimaksud dengan target pasar adalah kelompok konsumen yang 

mempunyai ciri-ciri atau sifat hampir sama (homogen) yang dipilih perusahaan dan 

yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran (marketing mix). Dengan 

ditetapkannya target pasar, perusahaan dapat mengembangkan posisi produknya dan 

strategi bauran pemasaran untuk setiap target pasar tersebut. Target pasar perlu 

ditetapkan, karena bermanfaat dalam : 

1. Mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. 

2. Memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran 

pemasaran yang dijalankan (harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, 

promosi yang tepat) dengan target pasar. 
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3. Membidik peluang pasar lebih luas, hal ini penting saat memasarkan produk 

baru. 

4. Memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan seefektif 

mungkin 

5. Mengantisipasi persaingan 

 

Dengan mengidentifikasikan bagian pasar yang dapat dilayani secara efektif, 

perusahaan akan berada pada posisi lebih baik dengan melayani konsumen tertentu dari 

pasar tersebut. 

Dalam memilih pasar yang dituju (target pasar), perusahaan dapat menempuh 

tiga alternatif strategi, yaitu: (1) Strategi yang Tidak Membeda-bedakan Pasar 

(Undifferentiated Marketing), (2) Strategi yang Membeda-bedakan Pasar (Differentiated 

Marketing), (3) Strategi yang Terkonsentrasi (Concentrated Marketing). 

 

 1.  Undifferenciated Marketing 

• Meninjau pasar secara keseluruhan. 

• Memusatkan perhatian pada kesamaan kebutuhan konsumen. 

• Menghasilkan dan memasarkan satu macam produk. 

• Menarik semua konsumen dan memenuhi kebutuhan semua konsumen 

• Pasar yang dituju dan teknik pemasarannya bersifat massal. 

• Ditujukan kepada segmen terbesar yang ada dalam pasar. 

2.  Differentiated Marketing 

• Melayani 2 atau lebih kelompok konsumen tertentu dengan jenis produk tertentu 

pula. 

• Menghasilkan dan memasarkan produk yang berbeda-beda melalui program 

pemasaran yang berbeda-beda untuk tiap kelompok konsumen tertentu tersebut. 
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• Mengarahkan usahanya pada keinginan konsumen. 

• Memperoleh loyalitas, kepercayaan, serta pembelian ulang dari kelompok 

konsumen tertentu tersebut. 

3.  Concentrated Marketing 

• Memilih segmen pasar tertentu. 

• Memusatkan segala kegiatan pemasarannya pada satu atau lebih segmen pasar 

yang akan memberikan keuntungan terbesar. 

• Mengembangkan produk yang lebih ideal dan spesifik bagi kelompok konsumen 

tersebut. 

• Memperoleh kedudukan/posisi yang kuat di dalam segmen pasar tertentu yang 

dipilih. 

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi target pasar, antara lain : 

1. Sumber-sumber daya perusahaan. Bila sumber daya yang dimiliki sangat 

terbatas maka strategi target pasar yang tepat adalah concentrated marketing. 

2. Homogenitas produk. Untuk produk yang homogen, maka strategi yang tepat 

untuk target pasarnya adalah undifferentiated. 

3. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk. Strategi yang tepat bagi produk 

baru adalah undifferentiated marketing. Untuk produk-produk yang banyak 

variasinya dapat digunakan juga concentrated marketing. Pada tahap 

kedewasaan produk digunakan strategi differenciated marketing. 

4. Homogenitas pasar. Undifferentiated marketing cocok digunakan karena 

pembeli punya cita rasa yang sama, jumlah pembelian yang sama dan memiliki 

reaksi yang sama terhadap usaha pemasaran perusahaan. 
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5. Strategi pemasaran pesaing. Bila menghadapi pesaing yang menempuh strategi 

sama dengan strategi perusahaan, maka perusahaan harus lebih aktif 

mengadakan segmentasi untuk mendapat keberhasilan. 

 

Untuk melakukan evaluasi target pasar diperlukan informasi dan analisis data 

yang berkenaan dengan : 

1.   Produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan. 

Perusahaan dapat mengembangkan produk yang tepat untuk setiap target pasar 

dengan mempertimbangkan apakah produk tersebut masih sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan target pasar. Strategi bauran pemasaran yang dijalankan diarahkan 

pada target pasar dengan penyesuai harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, 

dan promosi yang tepat pola guna menjangkau target pasar. 

2.   Kepuasan konsumen yang menjadi target pasar. 

Kepuasan konsumen dapat diukur dari suara konsumen, kritik, saran, atau keluhan 

terhadap strategi pemasaran produk perusahaan. Makin kooperatif konsumen, makin 

puas pula konsumen terhadap strategi pemasaran produk perusahaan. 

3.   Laba perusahaan.  

Pencapaian tingkat laba ditentukan oleh pencapaian tingkat penjualan yang 

direncanakan dan harga penjualan yang ditetapkan. Makin tinggi tingkat berarti 

makin berhasil strategi perusahaan tersebut.  

Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai apakah target pasar yang dilayani 

perusahaan masih dapat diharapkan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan 

perusahaan. Jadi, bila Anda ingin menentukan suatu target pasar yang dikehendaki, 

perhatikan hal-hal berikut ini:  

Lakukan segmentasi pasar ! Kembangkan profil dan daya tarik segmen pasar 

yang ada ! Pilih segmen pasar yang dituju ! Kembangkan posisi produk untuk setiap 



Pemasaran Hospitaliti 47 
!

segmen pasar yang dituju ! Kemudian kembangkan bauran pemasaran untuk setiap 

segmen pasar yang dituju. 

 

3.3  Keunggulan Bersaing (Competitive Advantage) 

 Persaingan sangat penting bagi keberhasilan atau kegagalan perusahaan. 

Persaingan menentukan kegiatan yang perlu bagi perusahaan untuk berprestasi, seperti 

inovasi, budaya yang kohesif atau implementasi yang baik. Strategi bersaing merupakan 

upaya mencari posisi yang menguntungkan dalam suatu industri, yang merupakan suatu 

bidang fundamental dalam proses berlangsungnya persaingan. Porter, (1985) ada dua 

pertanyaan penting dalam pemilihan strategi bersaing: pertama, daya tarik industri bagi 

kemampuan jangka panjang serta sejumlah faktor yang menentukannya; kedua, dalam 

strategi bersaing adalah faktor penentu posisi bersaing relatif dalam suatu industri. 

 Analisis terhadap keunggulan bersaing menunjukan perbedaan dan keunikannya 

di antara pesaing. Ketrampilan yang superior, sumber daya dan pengendalian yang 

superior akan menjadi pembeda antara perusahaan dengan pesaingnya. 

 Keunggulan posisi dapat tercipta karena perusahaan mampu menciptakan barang 

dengan biaya rendah tanpa mengabaikan kualitasnya. Menghasilkan produk sesuai 

dengan preferensi pelanggan adalah menjadi tumpuan bagi perusahaan. Dengan 

menghasilkan barang sesuai keinginan pelanggan akan menjadikan perusahaan dapat 

menetapkan segmen pasar sesuai dengan kemampuannya.  

 Dan sebagai prestasi hasil akhirnya adalah pelanggan merasa memperoleh 

kepuasan maka akan tercipta suatu kesetiaan (loyalty) dan akan selalu memiliki minat 

untuk melakukan pembelian ulang (intention to repurchase). Sebagai dampaknya 

perusahaan akan mempunyai segmen pasar, disamping itu karena adanya pembelian 

yang berulang maka perusahaan akan memperoleh pertumbuhan penjualan (growth 

revenue) dan tentunya juga akan menciptakan/meningkatkan profitabilitasnya.  
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3.4 Contoh Aplikatif Pemilihan Target Pasar 

Indonesia memiliki 16 pasar utama  wisatawan mancanegara yang dibagi ke dalam 3 

segmen pasar, yaitu pasar premier, sekunder dan tersier (Sumantri, 2014). Pasar Primer 

terdiri dari Singapura, Malaysia, Australia, dan China.  Pasar sekunder terdiri dari 

Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, USA, UK, dan Perancis.  Dan pasar tersier 

terdiri dari India, Belanda, Timur Tengah, Jerman, dan Rusia 

Setelah peristiwa bom Bali I (Oktober 2001) dan bom Bali II (2002), pasar 

wisatawan yang berkunjung ke Bali mengalami perubahan, dari dominasi pasar 

Australia, Jepang, Eropa dan Amerika ke dominasi pasar Australia, Asia, dan Domestik. 

Informan penelitian merespon perubahan pasar tersebut dengan melakukan perubahan 

target pasar. 

Bali Padma memiliki pasar Australia (70%), Jepang (15%), China (5%), Europe 

(5%), Indonesia (3%), dan Lain-Lain (2%). 40% dari tamu BP adalah repeat 

customers.(Reza Sunardi – GM Padma Bali Resort) 

 

Market segmen Bali Niksoma  terdiri dari: Australia (75%), Europe (15%), Asia 

(7-8%), dan Domestik (2-3%). Market Asia berasal dari Singapura, Malaysia, 

Korea, Jepang dan India. (Nyoman Astama, GM Bali Niksoma) 

 

Menurut Ansoff dalam Kotler et.al. (2014) terdapat empat pilihan strategi 

pertumbuhan (Marketing Growth Strategi), yaitu, 1) menghasilkan pertumbuhan dari 

peningkatan penjualan produk yang dimiliki saat ini pada segmen pasar yang dimiliki 

saat ini (market concentration strategi), 2) meraih pertumbuhan pada segmen pasar baru 
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dari produk yang dimiliki saat ini (market development strategi), 3) mencapai 

pertumbuhan dengan cara menawarkan produk baru atau yang telah dimodifikasi kepada 

segmen pasar yang dikuasai saat ini (product development), dan terakhir mencapai 

pertumbuhan dengan cara mengembangkan produk baru yang ditawarkan pada segmen 

pasar yang baru (diversification). Berdasarkan teori tersebut, beberapa hotel di Bali 

menerapkan pilihan strategi pertumbuhan sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Strategi Pertumbuhan Beberapa Hotel di Bali Tahun 2015 

No. Hotel Pilihan Strategi 

Pertumbuhan 

Keterangan 

1. Padma Resort Legian Market 

Concentration, 

Market 

Development, 

Product 

Development 

Konsentrasi pada pasar 

Australia, pengembangan pada 

pasar keluarga, dan 

pengembangan produk untuk 

pasar keluarga 

2. Grand Nikko Bali Market 

Concentration, 

Market 

Development, 

Product 

Development, and 

Diversification 

Konsentrasi pasar (Jepang, 

Australia, dan China), 

pengembangan pasar (MICE dan 

Wedding), diversifikasi pada 

pasar FIT villa 

3. Maya Ubud Market 

Concentration, 

Market 

Development,  

Konsentrasi pasar (Europe), 

pengembangan pasar (Asia dan 

Domestik) 

4. Bali Niksoma Legian Market 

Concentration, 

Market 

Development, 

Product 

Konsentrasi pada pasar Upper 

level  FIT (Australia), 

pengembangan pasar (Eropa, 

Asia, dan Domestik) dan 

pengembangan produk 
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Development, and 

Diversification 

5. Ossotel Legian Market 

Concentration, 

Market 

Development,  

Konsentrasi pada pasar 

Australia, young travelers dan 

pengembangan pasar Domestik 

6. Taman Sari Pemuteran Market 

Concentration, 

Market 

Development, 

Product 

Development, and 

Diversification 

Konsentrasi dan pengembangan 

pada pasar berlibur dan diving 

diving, diversifikasi pada pasar 

spiritual / retreat 

Sumber;!Budiasa,!2015!

 

LATIHAN  

 

 

1) Apa yang dimaksud dengan target pasar? 

2) Apa pertimbangan yang dibutuhkan dalam penentuan target pasar? 

3) Bagaimana prosedur penentuan target pasar ? 

4) Jelaskan mengenai tiga alternative strategi penentapan target pasar! 

 

TUGAS 

 

 

Dengan berkelompok masing-masing 3 orang, analisis target pasar pada sebuah usaha 

jasa akomodasi atau hospitaliti lainnya.  
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BAB IV 

POSITIONING DAN BRANDING 

 

Setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu: 

a) Menjelaskan pentingnya positioning dan branding bagi usaha hospitaliti  

b) Menjelaskan manfaat dari positioning dan branding 

c) Menciptakan konsep positioning dan branding yang berbeda/unik 

 

 

4.1 Pendahuluan  

Pasar merupakan pelaku yang berperan penting bagi perusahaan, karena pasar 

yang ada saat ini adalah pasar yang memiliki keinginan dan kemauan yang beragam. 

Munculnya berbagai perusahaan dapat menimbulkan persaingan untuk menarik 

konsumen dan positioning adalah alat yang tepat untuk mendapatkan konsumen. 

 Posisi produk (positioning) adalah cara produk itu didefinisikan oleh konsumen 

berdasarkan sejumlah atribut atau tempat produk tertentu dipikiran konsumen secara 

relatif terhadap konsumen yang bersaing. Positioning berusaha menempatkan produk 

dalam benak pelanggan sasaran sedemikian rupa, sehingga memeperoleh posisi yang 

unik dan unggul ini didapatkan dari berbagai diferensiasi. 

Perusahaan dapat membedakan dirinya dengan pesaing dengan merangkai 

keunggulan bersaing. Perusahaan mendapatkan keunggulan bersaing karena 

menawarkan kepada konsumen harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing untuk 

produk serupa atau karena memberikan lebih banyak manfaat yang dapat membenarkan 

harga yang lebih tinggi. Jadi perusahaan harus membandingkan harga dan produknya 

terhadap pesaing terus menerus mencari perbaikan. Jika perusahaan dapat melakukan 

lebih baik dari pesaing, perusahaan telah berhasil mencapai keunggulan bersaing.  
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Konsumen terlalu banyak dijejali dengan informasi tentang produk dan layanan. 

Mereka tidak mungkin mengevaluasi ulang produk setiap saat memutuskan pembelian. 

Untuk menyederhanakan pengambilan keputusan pembelian, konsumen merangkai 

produk ke dalam sejumlah kategori, mereka “memposisikan” sejumlah produk dan 

perusahaan ke dalam pikiran. 

 

4.2 Pemposisian Produk Di Pasar (Positioning) 

Positioning adalah suatu kegiatan pembentukan citra atau persepsi yang positif 

atau bagus di pikiran konsumen yang menjadi target pasar (Nykiel 2007, Kotler et al 

2014). Positioning merupakan elemen yang sangat utama dalam suatu strategi 

pemasaran. Sebuah perusahaan dapat menentukan posisinya melalui persepsi pelanggan 

terhadap produknya dan produk pesaingnya sehingga akan dihasilkan peta persepsi.  

Persepsi konsumen yang bagus terhadap hotel sangat mendukung aktivitas 

penjualan hotel. Agar terbentuk citra yang harus didukung oleh bauran pemasaran yang 

tepat yang terdiri dari elemen produk, harga, promosi dan saluran distribusi. Hotel 

positioning yang efektif mampu menciptakan pembeda dengan hotel pesaingnya. Oleh 

karena itu, dalam menciptakan positioning perlu mengetahui kebutuhan dan manfaat 

yang ingin diperoleh target pasar, kekuatan dan kelemahan hotel kita, kekuatan dan 

kelemahan hotel pesaing,  dan persepsi pasar terhadap hotel kita dibandingkan dengan 

pesaing. Persepsi yang dibangun harus sesuai dengan kemampuan hotel untuk 

memenuhinya supaya tidak memberikan janji berlebih (over promising) yang berakibat 

pada ketidakpuasan konsumen. Positioning hotel yang unik dan memberikan manfaat 

yang lebih tinggi bagi konsumen, memberikan peluang bagi hotel untuk menaikkan 

harga (Kotler et al 2014).  

  Penentuan posisi dimulai dari suatu produk, barang atau jasa, sebuah perusahaan, 

sebuah instansi, atau bahkan seseorang. Namun penetuan posisi bukanlah apa yang 
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dilakukan perusahaan terhadap produk melainkan terhadap pikiran prospek (calon 

konsumen). Dengan kata lain, perusahaan menempatkan produk didalam pikiran 

prospek. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Al Ries dan Jack Trout (1976), pencetus 

ide positioning dalam bukunya Mengatur Posisi bahwa : 

“  Positioning bukanlah apa yang Anda lakukan terhadap produk tetapi apa yang  

Anda lakukan terhadap pikiran/benak konsumen“ 

 

Penentuan posisi menyangkut masalah citra, yaitu bagaimana membentuk citra 

tersendiri dalam pikiran prospek terhadap perusahaan, produk atau jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan tersebut. Menurut Philip Kotler (2003), penentuan posisi dapat 

didefinisikan sebagai berikut  : 

“  Penentuan posisi adalah cara merancang penawaran dan citra perusahaan 

sehingga menempati tempat khusus dan dihargai dalam benak pelanggannya” 

 

  Sedangkan definisi penentuan posisi menurut Rhenald Kasali (2003) dinyatakan 

sebagai berikut : 

“ Positioning adalah suatu proses atau upaya untuk menempatkan sutau produk, 

merek, perusahaan, individu atau apa saja yang ada dalam pikiran mereka yang 

dianggap sebagai sasaran atau konsumennya. Upaya ini dianggap perlu karena 

situasi masyarakat yang sudah over communicated” 
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Gambar 4.1 

 

Setelah kita menentukan dan memilih pasar sasaran seperti yang sudah kita 

bahas di bab sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pokok 

untuk masuk ke dalam persaingan bisnis dan pasar yaitu : 

a. Memposisikan produk di pasar sebagai langkah merebut pasar di pikiran 

konsumen (mind share). 

b. Strategi diferensiasi produk  (differentiation) sebagai langkah strategis untuk 

membedakan produk dengan produk pesaing dalam pikiran konsumen (mind 

share). 

c. Strategi penguatan merek (branding) dari produk sebagai langkah strategis untuk 

menahan konsumen agar tetap loyal, setia, bangga, dan puas dengan cara 

memasarkan dan menjual secara experiential (pengalaman) dan emotional 

(emosi) di hati para calon konsumennya (heart share). 
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  Menurut Acker (1997) ada beberapa cara untuk melakukan strategi positioning  

yang baik. Strategi ini dapat diterapkan melalui : 

1. Penonjolan Karakteristik Produk 

  Cara yang paling sering dilakukan  adalah menghubungkan suatu objek 

dengan karakter produk atau customer benefit. Disini seseorang pengiklan harus 

memilih satu diantara sekian unsur/atribut produk yang dapat ditonjolkan. Sebagai salah 

satu contoh, dengan mempertimbangkan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Bali 

Niksoma, seperti: lokasi di pantai Legian, memiliki akses langsung ke pantai, luas lahan 

1 Ha, jumlah kamar tidak banyak hanya 57, kamar luas (43 M2), kebun yang luas, dan 

pelayanan yang bersifat personal, sementara hotel pesaingnya tidak memiliki apa yang 

dimiliki oleh Bali Niksoma, maka pada tahun 2007 melakukan repositioning menjadi 

Bali Niksoma Boutique Beach Resort dengan target pasar couple. Strategi positioning ini 

terbukti efektif memenangkan ketatnya persaingan antar hotel di Legian. Bali Niksoma 

mendapatkan penghargaan menjadi “Most Popular Boutique Hotel by Garuda Orient 

Express-Australia (2007), Leading Indonesia Boutique Hotel by ITTA (2011/2012), 

Cerificate of Quality Selection by Holiday Check Europe (2013), dan Certificate of 

Excellence by tripadvisor.com-USA (2015). Demikian juga yang dilakukan oleh Padma 

Bali Resort Legian, dengan keunggulan karakteristik produk dimiliki, seperti: lokasi di 

pinggir pantai, memiliki pantai terpanjang, menempatai lahan terluas (7,5 Ha), jumlah 

kamar terbanyak (409), garden terluas, kolam renang terbanyak (5buah), restoran 

terbanyak (7 buah), membuat positioning yang unique untuk mempenetrasi segmen 

pasar keluarga dengan memperkenalkan “New Family Block”.  Berikut positioning 

statement Padma Resort Legian: 

The Family Block at Padma Resort Legian is superbly designed for comfort with a 

unique artistic twist. Our 64,4 sqm rooms are facilitated with one master bedroom, 

one children room with bunk-bed, two bathroom and private balcony. The building 
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encompases a large swimming pool with three water slides and lush gardens to 

uplift the sense (Garuda Inflight Magazine, 2015) 

 

2. Penonjolan Harga dan Mutu 

 Harga dan mutu adalah dua unsur yang terpisah namun dipersepsikan sama oleh 

konsumen. Harga yang tinggi dianggap sebagai produk yang berkualitas tinggi, dan 

sebaliknya harga yang rendah dianggap produk yang berkualitas rendah. Konsumen 

berpendapat bahwa untuk memproduksi produk yang bermutu, produsen pasti 

membutuhkan dana yang besar untuk menyeleksi bahan baku, kebutuhan akan mesin 

yang canggih dan memberikan sentuhan-sentuhan khusus. Sebaliknya produk yang 

murah mencerminkan pembuatan yang asal jadi dengan kualitas bahan yang murah. 

 Dalam konsep positioning, produk yang harganya tinggi perlu diimbangi dengan 

adanya bagian Riset dan Pengembangan untuk meningkatkan mutu produk secara 

optimal dan kompetitif. Tanpa upaya itu posisi yang telah dicapai hanya bersifat jangka 

pendek dan dengan  mudah dapat digeser oleh pesaing. 

 Contoh produk yang mempunyai harga tinggi  dan konsumen mau membayar 

lebih untuk produk tersebutseperti  Rolex dan Merzedez Benz. Produk – produk tersebut 

selain mempunyai kualitas yang tinggi juga mengandung gengsi bagi pemakainya. 

 Contoh lain dalam usaha jasa akomodasi, persaingan di kawasan wisata Nusa 

Dua selatan semakin ketat dikarenakan berdirinya hotel baru seperti St. Regis, Mulia, 

dan yang terbaru Ritz-Carlton, diantisipasi dan direspon Hotel Nikko Bali & Spa dengan 

melakukan rebranding menjadi Grand Nikko Bali. Strategi ini dilakukan untuk merubah 

posisi pasar ke top premium product yang saat ini diduduki oleh Ayana, Conrad, dan St. 

Regist. Posisi yang ditargetkan adalah posisi ke-4 pada top premium product. Untuk 

mencapai target tersebut dilakukan pengembangan produk dengan menambahankan 
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fasilitas villa, ballrooms, dan peningkatan kualitas pelayanan. Berikut positioning 

statement dari GNB: 

Our objective will be also to establish our name as the market leader amongst 

competitors or at least as the leader in Japanese market. 

 

Positioning statement GNB: 

- We will work as one team towards the same goal, committed to the same 

mission, create a climate of mutual respect, openness and promote 

understanding and trust in each other’s ability. We shall ensure that each 

member, regardless of his rank, recognizes his/her vital role in the chain and 

fully comprehend his/her role in the hotel. 

- We will create and maintain a positive work environment.  Recognizing good 

performance and by supplying all necessary facilities or opportunities to 

promote personal and professional growth of team members.  Encouraging 

team members to attain their maximum potential and achieve self-fulfillment. 

- We will continue to position ourselves as the leading hotel for Japanese 

market with international quality and standard of service. 

- We will maintain the fruitful relationship and exchange of ideas with other 

hoteliers and government bodies with general aims to promote and enhance 

tourism in Bali. 

- We will always concern for the environment and with a commitment to 

contribute to community welfare. 
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3. Penonjolan Penggunaannya 

   Cara lain untuk mengkomunikasikan citra adalah mengaitkannya dengan 

penggunaannya. Salah satu contohnya adalah perbedaan lini dalam sebuah hotel 

managemen seperti Accor yang tampak pada gambar di bawah ini. 

Gambar 4.2 

Manajemen Accor dengan berbagai Brand menurut Karakteristiknya 

 

  Seperti pada gambar di atas, tampak bahwa Accor memiliki lini yang berbeda 

untuk pasar yang berbeda. Misalnya untuk Ibis hotel yang diperuntukan bagi pasar 

ekonomis tentu memiliki kharakteristik yang berbeda dengan Sofitel maupun 

Pulman. 

4. Positioning menurut Pemakainya 

Pendekatan lain adalah mengaitkan produk dengan pemakainya. 

Beberapa produk diposisikan dipakai oleh bintang-bintang terkenal untuk 
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membentuk citra pada konsumen pemakainya bahwa jika mereka menggunakan 

produk tersebut mereka sejajar dengan para bintang tersebut sekaligus untuk 

memudahkan konsumen dalam mengenali produk hotel tersebut.  

Posisi sebuah hotel jugga ditentukan melalui review yang dimuat oleh 

konsumen baik secara offline maupun online. Saat sebuah hotel terus mendapat 

komentar buruk oleh tamu yang pernah menginap, maka secara langsung hotel 

positioning hotel tersebut juga menjadi buruk.  

Gambar 4.3 

Salah Satu Review di Trip Advisor 

 

5. Positioning menurut Kelas Produk 

 Beberapa produk tertentu yang terjepit perlu melakukan keputusan 

positioning yang kritiis dengan mengaitkannya pada kelas yang bersangkutan. 

Accor! memiliki! lini! produk! yang! berbeda! untuk! pasar! yang! berbeda.!

Misalnya! untuk! Ibis! hotel! yang! diperuntukan! bagi! pasar! kelas! ekonomis!

tentu!memiliki!kharakteristik!yang!berbeda!dengan!Sofitel!maupun!Pulman!

untuk!pasar!kelas!atas!atau!premium!

!
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6. Positioning dengan menggunakan Simbol-Simbol Budaya 

 Banyak pengiklan yang menggunakan simbol-simbol budaya untuk 

menciptakan citra yang berbeda dimata calon konsumen terhadap produk para 

pesaing. Strategi ini terutama mengupayakan identifikasi atas sejumlah simbol 

yang memiliki arti penting bagi calon konsumen yang tidak digunakan dan 

ditonjolkan oleh pesaing. Contoh untuk menciptakan citra hotel yang 

menonjolkan budaya Bali digunakan gambar-gambar tentang rumah adat, orang 

Bali menggunakan pakaian adat, upacara, dan makanan khas.  

7. Positioning  Langsung terhadap Pesaing 

 Dalam Kebanyakan strategi positioning, kerangka acuan yang digunakan 

adalah kedudukan produsen terhadap para pesaingnya. Ada dua hal yang cukup 

penting untuk menjelaskan mengapa acuan terhadap pesaing amat dominan 

dalam penerapan strategi ini .  

 Pertama , pesaing  yang telah ada lebih dulu dan bertahun-tahun hadir 

ditengah pasar sudah mempunyai citra tertentu. Kedua , ada kalanya tidak terlalu 

penting untuk mengetahui apa yang dipikirkan calon konsumen tentang diri 

seorang produsen. Yang lebih penting mereka percaya bahwa produsen itu lebih 

baik, atau setidaknya setingkat dengan pesaing tertentu. Image yang ingin dicoba 

dibangun oleh Batik Air kartu kredit Mandiri, misalnya, yang ingin 

menunjukkan tingkatan kelas yang sama dengan Garuda Indonesia produk 

Citibank, sebagai pemimpin pasar, melalui penonjolan prestige dan image 

berkelas. 

 

Saat ini, perusahaan harus memilih beberapa keunggulan yang akan digunakan 

membagun strategi penempatan posisi. Perusahaan itu harus memutuskan berapa banyak 

perbedaan yang akan dipromosikan. Perusahaan dapat mempromosikan satu atau lebih 



Pemasaran Hospitaliti 61 
!

dari satu faktor pembeda. Masing-masing merek harus memilih dari sekelompok atribut 

dan meyakinkan dirinya sebagai nomor satu dalam atribut itu. Pembeli cenderung sangat 

ingat nomor satu, terutama dalam masyarakat yang berlimpah informasi.  

Setelah memilih karakteristik penetapan posisi dan pernyataan penetapan posisi, 

perusahaan harus mengkomunikasikan posisi mereka kepada konsumen sasaran. Seluruh 

usaha bauran pemasaran perusahaan harus mendukung strategi penetapan posisi 

perusahaan. 

Perusahaan biasanya mengembangkan pernyataan yang banyak diingat untuk 

mengkomunikasikan posisi yang di inginkan. Keputusan penetapan posisi perusahaan 

menentukan siapa yang akan menjadi pesaingnya. 

Positioning harus menawarkan manfaat-manfaat tertentu yang diwujudkan 

dalam proposisi nilai (value proposition) perusahaan. Proposisi nilai ini terdiri dari 3 

manfaat utama: manfaat fungsional (atribut kinerja), manfaat emosional (citra), dan 

manfaat ekonomik (harga). Sementara itu, basis positioning bisa 6 macam: atribut atau 

manfaat; kualitas/harga; pemakaian atau aplikasi; pemakai; high-tech positioning; dan 

high touch positioning, seperti dijelaskan pada gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Pemasaran Hospitaliti 
!

Gambar 4.4 

Proses Penciptaan Positioning Sebuah Perusahaan Jasa Akomodasi 

 

 

4.3 Branding 

Merek adalah nama, bentuk, sinyal, simbol, atau desain atau kombinasi 

diantaranya yang mengidentifikasikan dan membedakan produk kita dengan pesaing 

(Kotler, 2006). Knap (dalam Simamora, 2002) mengatakan bahwa merek bukan sekedar 

nama besar saja, namun merek dilihat sebagai cara hidup. Didalamnya terdapat 

keinginan, janji dan komitmen yang harus dipenuhi perusahaan kepada konsumen. 

Kartajaya (2007) mengatakan bahwa merek adalah value yang ditawarkan kepada 

konsumen. Lebih lanjut lagi, bila merek dipandang dari sudut pandang konsumen, maka 

merek adalah total akumulasi dari semua pengalaman yang dialami dan dibangun 

berdasarkan kontak dengan konsumen (Ghodeswar, 2008). 

Brand atau merek bukan hanya sebuah nama, simbol, gambar atau tanda yang 

tidak berarti, melainkan merupakan identitas yang dijadikan tolak ukur apakah sebuah 

produk baik dan berkualitas. Branding merupakan proses membangun, menjaga dan 
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mengembangkan persepsi yang tertanam dalam benak konsumen untuk mengingat suatu 

produk, contohnya apabila menyebut “Hyatt” maka konsumen akan mengingat tentang 

hotel berbintang yang memiliki cabang di seluruh dunia. Kualitas merek yang terjaga 

dengan baik mampu meningkatkan loyalitas konsumen.  

Untuk menjaga kualitas merek, beberapa hoteldi Bali memonitor tingkat 

kepuasan konsumen selama dan setelah menggunakan produk hotel. Informan penelitian 

menugaskan Departement Heads secara bergiliran setiap hari berinteraksi dengan tamu, 

mengatur penyiapan segala keperluan tamu, memonitor tingkat kepuasan tamu, dan 

merespon ketidak puasan tamu dengan cepat.  

Saya menugaskan Departemen Head secara bergiliran menjadi Liasson Executive 

yang bertugas untuk berkomunikasi dengan semua tamu hotel untuk membantu 

menyiapkan dan mengatur segala keperluan tamu serta memonitor tingkat 

kepuasan mereka tamu, dan merespon ketidak puasan mereka dengan cepat 

(Dewa Rucika – Resort Manager GNB dan Wayan Supandi GM Ossotel)  

 

Setelah tamu meninggalkan hotel, GM memonitor setiap penilaian tamu di online 

sites (tripadvisor, holiday check, agoda, booking.com), menanggapai semua penilaian 

tamu tersebut, baik berupa keluhan dan pujian secara baik dan cepat. Informan 

mengkonfirmasi bahwa peranan dan dukungan dari tim operasional dalam menjaga 

kualitas produk dan pelayanan adalah sangat penting. 

Penting menanggapi review tamu dengan cepat. Karena dengan demikian tamu 

merasa dihargai dan dianggap penting oleh hotel (Rommy Anggara – EAM Maya 

Ubud) 

 

…Setiap hari saya menjawab lebih dari 30 customer review (Reza Sunardi – GM 

Padma Resort) 
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….Semua review tamu saya yang jawab langsung (Wayan Supandi – GM Ossotel) 

 

Untuk menjaga kualitas brand, ada hotel bekerjasama dengan perusahaan yang 

dapat menginformasikan tentang posisi suatu brand.  

GNB bekerjasama dengan Brand Karma dan Brand Gain untuk memperkuat dan 

meningkatkan popularitas brand dan menjaga posisi brand dengan mengelola 

review sites (tripadvisors etc ). Setiap komentar tamu terhadap kualitas produk, 

pelayanan dan harga diberikan tanggapan yang cepat oleh GM (Dewa Rucika, 

Resort Manager) 

 

Pengelolaan brand yang efektif dapat menciptakan loyalitas pelanggan terhadap 

brand. Loyalitas pelanggan tercermin dari data tamu yang tinggal di hotel secara 

berulang (repeat customers). Informan penelitian mengklaim memiliki repeat customer 

antara 40 – 50% dari total tamu yang menginap. Hotel yang memiliki repeat customer 

yang tinggi tentu mempermudah pencapaian target penjualannya. Disamping itu, 

pelanggan yang loyal terhadap brand biasanya tidak sesitif terhadap harga, dan loyalitas 

terhadap brand dapat menjadi tembok penghalang yang kokoh bagi masuknya pesaing 

baru.  

The greater the loyalty, the less the price sensitivity. Brand loyalty are barriers to 

entry (Barney 2002, Hubbard et al 2008) 

 

Ekuitas merek adalah sekumpulan asset dan liabilities yang terkait nama merek 

dan symbol, sehingga dapat menambah nilai yang terdapat dalam produk dan jasa 

tersebut. Ekuitas merek sebagai asset, dikategorikan dalam beberapa hal, yaitu: brand 

name awareness, brand loyalty, brand association, dan other asset brand (Tradmark, 
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patents, dll). Semakin kuat brand equity, maka hal tersebut mengindikasian bahwa 

semakin tingginya name awareness, perceive quality, brand assosiasion dan other asset 

of brand (Kotler dan Amstrong, 1994).  Brand equity yang kuat akan berdampak juga 

pada loyalitas konsumen dan profit perusahaan (Keller, 2001b). Sedang Kotler (2006) 

memberikan definisi brand equity sebagai pemberian nilai tambah kepada barang atau 

jasa. Nilai merefleksikan bagaimana pikiran, perasaan dan tindakan konsumen 

menghargai sebuah merek, sama seperti harga, pangsa pasar, dan keuntungan yang 

merek perintahkan kepada perusahaan. Brand equity sebagai asset yang tak berwujud 

yang penting dimana memiliki nilai financial dan psikologi.  

Keller (1993) menjelaskan ada dua manfaat besar (motivasi) mempelajari brand 

equity. Pertama, secara financial berdasarkan motivasi untuk menghitung nilai sebuah 

merek lebih tepat untuk tujuan akutansi (dalam bentuk perhitungan asset daam neraca) 

atau untuk merger, akuisisi, atau tujuan divestasi. Kedua, belajar brand equity akan 

meningkatkan produktivitas pemasaran (harga yang lebih tinggi, persaingan yang lebih 

baik, meningkatkan permintaan di pasar, perusahaan mampu meningkatkan efisiensi 

pada biaya pemasarannya. 

Dalam konteks pemasaran global, muncul masalah berkenaan dengan sejauh 

mana positioning nasional diinternasionalisasikan. Hal ini karena merek yang sama bisa 

saja memenuhi kebutuhan yang berbeda di pasar negara lain (untuk segmen pasar yang 

berbeda), seperti halnya kebutuhan yang sama dapat dipenuhi dengan berbagai macam 

cara. Dalam hal ini terdapat empat isu strategik utama, yaitu: segmen sasaran, proporsi 

nilai, ruang positioning berdasarkan peta perseptual dan standarisasi versus adaptasi. 

Keempat isu ini bisa dijabarkan menjadi beberapa aspek kunci, di antaranya: 

√ Merek dan produk yang sifatnya culture free versus culture bound. Pada 

umunya, barang konsumen tergolong culture bound, sedangkan barang 

industrial termasuk culture free. 
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√ Segmentasi, menyangkut kluster manfaat dan karakteristik profil yang ada 

√ Prioritas manfaat yang ditetapkan 

√ Positining pesaing dalam benak konsumen 

√ Status dan stereotyping tentang negara asal (country of origin)  

 

Seperti halnya, isu pokok dalam global branding menyangkut standarisasi 

(menggunakan satu merek global) versus adaptasi (beberapa merek nasional global).  

Isu lain yang tak kalah menariknya adalah mengembangkan, mengelola, dan mengukur 

brand equity di masing-masing pasar yang dimasuki. Brand Equity didefinisikan sebagai 

serangkaian memori dalam benak pelanggan, anggota saluran distribusi, perusahaan 

induk, dan anggota utama lain dari jejaring bisnis merek tertentu yang bias berdampak 

pada aliran kas dan profitabilitas di masa depan. Biasanya perusahaan-perusahaan 

memadukan beberapa ukuran untuk mewujudkan konsistensi pengukuran brand equity 

antar pasar nasional yang dilayani.  

 

4.4 Local Brands Versus Global Brand 

Derasnya arus globalisasi meyebabkan perusahaan-perusahaan bersaing untuk 

melebarkan usahanya dengan mencari pasar yang potensial dan berusaha menciptakan 

merek-merek global (global brands) 

Menurut Yip (1995), merek global adalah merek-merek yang memiliki nama 

sama dan strategi dan strategi pemasaran terkoordinasi yang sama pula di banyak 

Negara. Walaupun begitu, Kahn (dikutip dalam Branch, 2001) menegaskan bahwa 

formula sabun mandi yang sama namun dijual dengan berbagai nama berbeda di 

sejumlah Negara dapat pula diklasifikasikan sebagai merek global, asalkan strategi 

pemasarannya dikelola secara tersentralisasi. 
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Merek lokal perlu diklasifikasikan secara lebih sistematis dan akurat. Salah satu 

tipologi lain yang ditawarkan adalah klasifikasi berdasarkan dua dimensi utama: asal 

(origin) dan kepemilikan (ownership). Ada empat kategori utama perspektif merek 

lokal, yaitu: 

1. Original local brands. Kategori ini mencakup merek-merek yang berasal dari 

negara setempat/lokal dan dimiliki oleh perusahaan lokal. 

2. Quasi local brands. Kategori ini terdiri dari merek-merek yang berasal dari 

negara lokal, namun dimiliki oleh orang/perusahaan asing. Kategori ini terdiri 

atas dua bentuk (Tjiptono, 2003). Pertama original local brands yang dibeli oleh 

perusahaan multinasional, tetapi nama merek lokalnya dipertahankan. Kedua, 

merek lokal yang dikembangkan dan dipasarkan secara khusus untuk pasar 

domestik tertentu oleh perusahaan multinasional. 

3. Acquired local brands. Kategori ini meliputi merek-merek yang berasal dari 

negara lain, namun dimiliki oleh orang/perusahaan lokal. 

4. Foreign brands. Kategori ini merupakan kebalikan dari original local brands. 

Foreign brands berasal dari luar negeri dan dimiliki oleh orang/perusahaan 

asing. 

 

Ada sejumlah faktor yang diyakini menjadi penyebab mengapa merek global 

lebih disukai, dari sudut pandang perusahaan yaitu: skala ekonomis tinggi, telah 

terbentuknya global village, konvergensi perilaku konsumen, persepsi kualitas yang 

lebih unggul, dan jarigan distribusi lebih luas (Kapfere, 2002). Walaupun demikian, 

sebenarnya jug berkembang trend ke arah brand localization yang dipicu oleh 

desentralisasi pemerintah, individualisasi, pengakuan atas keanekaragaman budaya, dan 

pemberdayaan konsumen (Mac Kenzie, 2001). 
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Setiap negara termasuk negara berkembang memiliki original local brand yang 

kuat. Merek-merek semacam ini bukan saja mampu bertahan hidup dalam era 

globalisasi dan pasar bebas, tetapi juga memainkan peranan signifikan di pasar 

domestiknya masing-masing.  Diferensiasi produk merepresentasikan orientasi produk 

yang lebih merupakan sikap ‘Inside-out’. Pendekatan berorientasi pada pasar justru 

dimulai dengan pemahaman pasar dan identifikasi kebiasaan serta kebutuhan pasar, 

sehingga lebih bersifat ‘outside-in’.  

Segmentasi pasar mendorong pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok 

yang lebih kecil. Namun alih-alih melihatnya sebagai proses pemecahan, lebih 

bermanfaat menganggapnya sebagai proses pengelompokan. Dengan cara ini, 

segmentasi membagi-bagi konsumen ke dalam kelompok sejauh hal itu bermakna 

sehingga bisa disasar dengan bauran pemasaran yang khas. Namun sejauh mana 

perbedaan-perbedaan itu mesti tercermin dalam segmentasi jadi perdebatan hingga kini. 

“Fragmentasi” atau “over-segmentasi” bisa menciptakan segmen-segmen yang terlalu 

kecil dan tidak menguntungkan sehingga menjadi tidak efisien. 

 

LATIHAN  

 

 

1) Apa yang dimaksud dengan positioning? 

2) Mengapa positioning penting bagi perusahaan jasa?  

3) Jelaskan tahapan penciptaan sebuah posisi produk  

4) Apa yang dimaksud dengan branding?  

5) Apa isu-isu yang berkembang antara local brand dan international brand? 
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TUGAS 

 

 

Dengan berkelompok masing-masing 3 orang, analisis positioning dan branding salah 

satu bentuk usaha akomodasi 
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BAB V 

PRODUCT STRATEGY 

 

Setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu: 

a) Menjelaskan pentingnya strategi produk bagi usaha hospitaliti 

b) Memahami tentang product mix usaha hospitaliti  

c) Mengidentifikasi dan menciptakan competitive advantage pada usaha 

hospitaliti  

 

5.1 Pendahuluan 

Setiap fungsi manajemen memberikan kontribusi tertentu pada saat penyusunan 

pada level yang berbeda. Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling 

besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang 

terbatas terhadap lingkungan eksternal. Oleh karena itu pemasaran memainkan peranan 

penting dalam pengembangan strategi. (Tjiptono, 2002:5). Pemasaran mempunyai 

peranan strategis yang  mencakup setiap usaha untuk mencapai kesesuaian antara 

perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka mencari pemecahan atas masalah 

penentuan bisnis apa yang digeluti perusahaan saat ini dan jenis bisnis apa yang dapat 

dimasuki di masa yang akan datang, serta bagaimana bisnis yang dipilih tersebut 

dijalankan dengan sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar perspektif 

produk, harga, promosi, dan distribusi (bauran pemasaran/marketing mix) untuk 

pelayanan pasar sasaran. 

Strategi pemasaran merupakan alat fundamental yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang 

berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang 

digunakan untuk melayani pasar sasaran tertentu. Strategi pemasaran memainkan 



Pemasaran Hospitaliti 71 
!

peranan penting dalam membantu kesuksesan suatu perusahaan dalam berbagai kegiatan 

indutri dan juga merupakan suatu proses penting untuk memperoleh keuntungan 

keunggulan bersaing, yang menuntut persiapan aktif dan seluruh fungsi bisnis utama 

dalam organisasi. Strategi pemasaran dipedomani oleh keputusan manajemen tingkat 

atas tentang bagaimana, kapan, dan dimana akan bersaing. Hal ini berkaitan dengan 

aspek-aspek utama perancangan dan pelaksanaan bisnis. 

Strategi pemasaran merupakan pernyataan (baik secara implisit maupun 

eksplisit) mengenai suatu merek atau lini produk mencapai tujuannya (Tjiptono,2002:6). 

Oleh sebab itu strategi pemasaran merupakan alat yang dapat dipergunakan perusahaan 

dalam mencapai tujuan pemasarannya melalui strategi pasar sasaran, penentuan posisi 

produk, bauran pemasaran, dan tingkat biaya pemasaran. Selain daripada itu strategi 

pemasaran merupakan alat yang dipergunakan perusahaan dalam rangka mencapai 

tujuan perusahaan melalui pemasaran produk-produknya. Dimana perusahaan harus 

memilih sebuah target market dan melaksanakan strategi pemasaran untuk setiap target 

market yang dipilih dan perlu pula diperhatikan bagaimana pengeluaran untuk biaya 

pemasarannya. Pada dasarnya strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya 

dengan variabel-variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, dan elemen 

bauran pemasaran. 

 Salah satu unsur bauran pemasaran adalah produk. Untuk menyediakan produk-

produk yang memuaskan pasar sasaran, dan mencapai tujuan organisasi, seorang 

pemasar harus mengembangkan, mengubah dan mempertahankan bauran produk yang 

efektif. Strategi yang digunakan oleh pemasar itu adalah strategi bauran produk atau 

strategi produk.  

Keterkaitan pemasaran atau manajemen pemasaran  dan strategi bauran produk 

sangat erat sekali. Manajemen pemasaran mempunyai 3 (tiga) kontribusi dalam strategi 

bauran produk organisasi. Pertama analisis pasar diperlukan pada semua tahap 
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perencanan produk yang menyediakan informasi agar ide produk baru sesuai dengan 

kebutuhan dan kejiwaan konsumen. Pengetahuan, pengalaman, dan metode penelitian 

pasar dari pada professional pemasaran merupakan hal yang sangat mendasar dalam 

pengembangan strategi produk. Informasi konsumen dalam menemukan dan 

menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang belum dipenuhi, dalam mengevaluasi produk-

produk ketika mereka dikembangkan dan diperkenalkan, dan dalam memantau kinerja 

produk-produk yang ada. 

 

5.2 Strategi Bauran Produk 

 Strategi bauran produk menetapkan tahapan untuk memilih strategi untuk tiap 

komponen strategi penentuan posisi, merupakan tujuan utma dari program pemasaran. 

Strategi bauran produk disesuaikan dengan strategi distribusi, harga, dan promosi. 

Keputusan-keputusan produk membentuk baik strategi korporasi maupun strategi 

pemasaran, dan dibuat dengan berpedoman kepada misi dan tujuan korporasi. Strategi 

bauran produk sangat berkaitan dengan kegiatan pemasaran.  

Strategi produk harus didukung oleh sumber daya dan kamampuan perusahaan. 

Sumber daya perusahaan adalah semua asset, kemampuan, keahlian, proses organisasi, 

ciri khas, informasi, pengetahuan dan sebagainya yang dikendalikan oleh sebuah 

perusahaan dan memungkinkan perusahaan menyusus dan menerapkan strategi-strategi 

yang didesain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan (Barney, 2002). 

Sumber daya perusahaan terdiri dari 4 elemen, yaitu keuangan (financial capital), phisik 

(physical capital), manusia (human capital), dan organisasi (organization capital). 

Berdasarkan kualitas sumber daya yang dimiliki memungkinkan perusahaan 

mengeksploitasi peluang dan menetralisir ancaman yang ada. Apabila sumber daya 

sebuah perusahaan hanya dimiliki oleh beberapa perusahaan lain, dan juga sumber daya 

tersebut sangat mahal untuk ditiru atau tidak elastis dalam persediaannya, maka sumber 
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daya perusahaan tersebut menjadi kekuatan yang sangat potensial dikembangkan 

menjadi suatu keunggulan daya saing (Hubbard et al, 2008)   

Sumber daya perusahaan dapat menjadi suatu keunggulan daya saing bila 

didukung kemampuan (capability) strategis dan dinamis. Kemampuan strategis adalah 

kemampuan untuk menciptakan manfaat bagi pelanggan, menjadikan sesuatu lebih baik 

dibandingkan dengan para pesaing, dan membuat sesuatu yang sulit untuk ditiru atau 

diikuti. Kemampuan dinamis adalah kemampuan mengkombinasikan dan menata ulang 

sumber daya yang dimiliki saat ini menjadi kemampuan strategies yang baru (Hubbard 

et al, 2008) 

Berikut disampaikan beberapa contoh sumber daya berkualitas dan kemampuan 

strategis dan dinamis yang dimiliki oleh hotel dimana kombinasi keduanya berhasil 

menciptakan keunikan/diferensiasi yang menjadi keunggulan daya saing masing-masing 

hotel.  

 

Padma Bali Resort memiliki distinctive resources berupa lokasi yang sangat 

bagus, yaitu mempunyai pantai dengan pantai berpasir putih paling panjang, 

lahan terluas (7,5 Ha), hotel bintang lima yang sudah berdiri selama 25 tahun 

sehingga sudah memiliki posisi pasar yang kuat, menggunakan arsitektur 

bangunan Bali yang sangat kental, dan kebun yang luas serta terawat dengan baik  

(Reza Sunardi – GM Padma Resort) 

 

Bali Niksoma berlokasi di pinggi pantai, menempati lahan seluas 1 hektar, jumlah 

kamar hanya 57, luas kamar rata-rata 43 meter persegi, dilengkapi dengan 

fasilitas yang mewah (luxury facilities), dan memiliki taman yang luas. 60% dari 

luas lahan digunakan untuk taman. Harga lahan yang sangat mahal di Legian, 
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sangat jarang hotel memiliki ruang terbuka (open space) yang luas (Nyoman 

Astama – GM Bali Niksoma). 

 

Sumber daya alam dan sumberdaya manusia di Pemuteran luar biasa. 

Pemandangan bawah laut, pemandangan alam, suasana spiritual, dan keramah 

tamahan penduduknya. Mempertibangkan potensu sumber daya tersebut, maka 

saya buat produk kombinasi antara alam, spiritual, budaya, dan pelestarian alam 

bawah laut. Kombinasi produk menjadikan Pemuteran sebagai destinasi pilihan / 

destination of choice (Agung Prana – Owner Hotel Taman Sari ). 

 

Karyawan adalah salah satu sumber daya perusahaan yang paling penting bagi 

hotel (Jones & Lockwood 1989, Little 2004). Hotel yang memiliki karyawan yang 

berkinerja baik dan produktivitas yang tinggi dapat menjadi keunggulan daya saing sulit 

ditiru oleh pesaing (Hubbard et al, 2008). Karyawan hotel tidak hanya mampu dalam 

memberikan pelayanan yang baik (customer service) tetapi juga menciptakan interaksi 

(customer interaction) yang intens dengan pelanggan. Setiap karyawan harus memiliki 

komitmen tinggi terhadap kinerjan, produktivitas, dan pemeliharaan asset perusahaan. 

Untuk itu diperlukan manajemen sumber daya manusia yang baik, dimulai dari seleksi, 

orientasi, pelatihan, konseling, dan pengembangan karir.  

Padma Bali Resort untuk menarik minat dan menjaga loyalitas pelanggan 

dilakukan dengan memberikan personalized service. Personalized service 

memberikan pelayanan sesuai dengan kesukaan (preferences) dari masing-masing 

tamu. Untuk mengimplementasikan konsep ini, saya tuangkan pada service 

manual guide sehingga menjadi bahan untuk training dan pedoman saat 

memberikan pelayanan. Saya membuat jabatan Guest History Manager (1 orang) 

dan Guest History Officers (2 orang). Tugas dari Guest History untuk mencari 
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informasi tentang kesukaan dan ketidak sukaan tamu selengkap-lengkapnya, 

mengkomunikasikan ke bagian operation agar disediakan “WOW” produk dan 

pelayanan dan memperoleh “WOW” comments tripadvisor.com dan aktif 

menawarkan loyalty program “Padma Residence Club”. (Reza Sunardi – GM 

Padma Bali Resort) 

 

Di Bali Niksoma karyawan diminta untuk memberikan personalized service dan 

melakukan interaksi dengan tamu secara intens dengan setiap tamu. Personalized 

customer service diterjemahkan secara sederhana, yaitu layani tamu sebagai 

keluarga (treat the guest as a part of family member), sehingga mudah dimengerti 

dan dilakukan oleh karyawan. Ada catatan penting yang harus diperhatikan oleh 

karyawan saat melakukan interaksi dengan tamu, yaitu karyawan harus tetap 

menjaga jarak dan memahami posisi sebagai pelayan sehingga tidak menggangu 

privacy tamu. Berbagai kegiatan yang dimiliki oleh hotel untuk meningkatkan 

interaksi tamu, seperti: melibatkan tamu saat HUT hotel, cleaning beach, turtle 

realease. Pendekatan dalam memberikan pelayanan kepada tamu; berteman dan 

berkeluarga dengan tamu. Kelebihan hotel boutique dibandingkan dengan chain 

internasional adalah lebih flexible dalam menerapkan standar. Adjustable sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan tamu dengan catatan permintaan tamu masih 

berada pada batas-batas normal. Dalam merekruit karyawan, saya akan memilih 

calon karyawan yang memiliki sikap pelayanan yang baik, sebab calon ini lebih 

mudah dibentuk untuk memberikan personalized service melalui pelatihan-

pelatihan. (Nyoman Astama – GM Bali Niksoma)  

 

Ossotel memiliki konsep pelayanan yang kami sebut “Customer Touch Point”. 

Karyawan front office dapat melayani semua kebutuhan tamu, sekalipun tidak 
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dimiliki oleh hotel. Konsep pelayanan ini dibuatkan P&P (Policy & Procedure) & 

SOP’s (Standard Operating Procedure). Menciptakan sesuatu yang berbeda 

dalam hal penampilan karyawan. Karyawan diminta berpenampilan modern 

tetapi tetap menunjukkan budaya keramah-tamahan orang Bali (Balinese 

Hospitaliti). (Wayan Supandi – GM Ossotel) 

 

Supaya karyawan memberikan kinerja yang maksimal manajemen menerapkan 

konsep leading by example, manajemen diminta hadir di tengah-tengah 

pelayanan, tetapi tidak all the time (terus-menerus), supaya karyawan tidak 

bingung atau canggung. Selalu ada training, briefing, appraisal (1x setahun), dan 

pemberian penghargaan (rewarding). Kami menerapkan “point reward” kepada 

karyawan yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik, manajemen 

memberikan poindan kepada karyawan yang memperoleh poin tertinggi, top three, 

diberikan hadiah berupa TV dan gadget. Guest happy poin bertambah. 

Produktivitas karyawan mengalami pasang-surut (naik-turun). Untuk menjaga 

produktivitas karyawan, semua departemen head diminta menentukan target 

produktivitasnya di setiap awal bulan, kemudian setiap akhir bulan diminta 

melakukan penilaian mandiri (self-assessment) dan membuat laporan 

produktivitas. Misalnya, produktivitas di departemen FO diukur dengan jumlah 

upselling dan guest comments yang dihasilkan. (Rommy Anggara – EAM Maya 

Ubud)    

&

Strategi ini berkaitan dengan penyediakan produk-produk yang memuaskan 

pasar sasaran dan mencapai tujuan organisasi. Artinya Strategi Bauran Produk  atau 

Strategi Produk merupakan suatu langkah-langkah yang digunakan oleh perusahaan 

dalam memasarkan sekumpulan lini produk yang ditawarkan pada pembeli.  
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Suatu Strategi bauran produk merupakan suatu rencana atau langkah-langkah 

yang digunakan oleh perusahaan dalam memasarkan sekumpulan lini produk yang 

ditawarkan kepada pembeli. Strategi ini diperlukan oleh suatu perusahaan agar dapat 

menggunakan sumber daya perusahaan seefektif mungkin dalam menghadapi 

lingkungan yang berubah- ubah (lingkungan eksternal dan lingkungan internal). 

 Menurut Philip Kotler dikatakan bahwa strategi bauran produk meliputi 

aktivitas-aktivitas menghapuskan lini produk, mengubah prioritas lini produk  (misalnya 

meningkatkan anggaran pemasaran untuk satu lini dan mengurangi anggaran untuk lini 

lain)  dimana strategi bauran produk ini merupakan penjabaran dari strategi lini produk 

yang berkaitan dengan aktivitas menambah produk baru, pengurangan biaya, perbaikan 

produk, mengubah strategi pemasaran, dan menghapuskan produk-produk baru. Analisis 

portofiolio menentukan seberapa baik kinerja yang dicapai oleh strategi bauran produk 

yang ada. Informasi ini membantu manajemen mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan 

produk baru dan di mana strategi bauran produk yang ada harus diubah. Hal ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 5.1 
Analisis Portofolio 
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      Philip Kotler, 1996 : 11 

  

Merek-merek yang telah berhasil selama periode waktu yang lama menawarkan 

pengetahuan yang dalam mengenai strategi bauran produk. Sementara banyak produk 

baru yang gagal. Suatu ciri merek yang tahan lama adalah strategi penargetan dan 

penentuan posisi yang dipilih pada awalnya telah diikuti selama hidup setiap merek.  

Pentingnya mutu produk untuk bersaing di dalam pasar global memerlukan 

pengembangan suatu filosofi organisasi dan proses manajemen untuk meningkatkan 

mutu. Perbaikan mutu melibatkan pengembangan filosofi terhadap mutu produk, dengan 

mengimplementasikan program perbaikan mutu dan menerapkan metode statistik untuk 

memperbaiki proses-proses bisnis. Mengevaluasi produk yang ada membantu 

menetapkan prioritas dan pedoman untuk mengelola portofolio produk. 

 Strategi bauran produk yang dilakukan oleh Hotel Panghegar dan PT. Telkomsel 

yaitu menerapkan strategi yang didasarkan pada kepuasan pelanggan seperti adanya 
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perluasan produk, pengurangan produk, memposisikan produk dan trading up dan 

trading down.  Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian strategi bauran produk di 

bawah ini. 

 Dalam mengambil keputusan mengenai strategi bauran produk, perusahaan perlu 

mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

tersebut, antara lain : 

a. Controllable factors, aktivitas-aktivitas yang dapat dikendalikan perusahaan 

terdiri dari product, price, place dan promotion. 

b. Uncontrollable factors, aktivitas-aktivitas yang tidak dapat dikendalikan oleh 

perusahaan, yaitu macro environment dan micro environment. 

  

Faktor-faktor tersebut bagi perusahaan dapat menjadi peluang ataupun ancaman. 

Oleh karena itu perusahaan harus semaksimal mungkin memperhatikan faktor-faktor 

tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai strategi 

bauran produknya. Penerapan strategi bauran produk secara tepat harus dapat 

disesuaikan dengan keadaan perusahaan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

volume penjualan perusahaan. 

 

5.3  Strategi Bauran Produk  

Menurut Stanton 2012, strategi bauran produk terdiri dari : 

1. Perluasan bauran Produk (Expansion of product mix)  

Perusahaan mengadakan perluasan bauran produknya dengan cara : 

a. Menambah jumlah lini produk 

b. Menambah ukuran, formula atau ciri pada jenis produk yang ada sehingga 

sama dengan menambah kedalaman bauran produknya. 
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Pada dasarnya perusahaan dapat memperpanjang lini produknya dengan dua 

cara sistematis, yaitu : 

a. Merentang Lini 

Strategi ini dilaksanakan dengan cara memperpanjang lini produk di luar 

skala yang ada pada saat ini. Suatu perusahaan dapat merentang lini ke atas, 

ke bawah atau keduanya. 

b. Mengisi lini 

Strategi ini dilakukan dengan cara menambah mata produk yang lebih 

banyak pada lini produk yang ada. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin 

meraih keuntungan yang lebih besar dengan memanfaatkan kapasitas yang 

belum terpakai, berusaha untuk menjadi perusahaan dengan produk lini yang 

lengkap dan mencoba mengisi peluang sebelum diambil pesaing. Agar 

perusahaan tidak berlebih dalam menggunakan strategi ini karena akan 

menimbulkan kebingungan setiap mata produk dalam ingatan para konsumen 

sehingga setiap mata produk memiliki perbedaan yang cukup jelas. 

2. Pengurangan bauran produk (Contraction of product mix) 

 Perusahaan mengadakan penciutan dengan cara mengurangi jumlah lini 

produk atau mengurangi jumlah mata produk. Produk yang dihapus biasanya 

produk yang kurang menguntungkan atau hanya menghasilkan sedikit laba 

sehingga perusahaan lebih memusatkan pada produk yang ada tetapi 

mendatangkan keuntungan yang lebih besar, atau dengan kata lain keuntungan 

dapat lebih ditingkatkan apabila beberapa mata produk dihapus. 

3. Perubahan wujud produk (Alteration of exiting product) 

 Perubahan wujud  produk yaitu melakukan perbaikan pada produk yang 

ada seringkali memberikan keuntungan yang lebih besar dan mengurangi resiko 
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daripada mengembangkan satu jenis produk baru. Perubahan tersebut dapat 

berupa : 

a. Perubahan desain atau mendesain kembali (redesigning), dengan tujuan 

agar produk tersebut menjadi lebih menarik bagi konsumen. 

b. Perubahan kemasan (packaging), lebih banyak dilakukan terhadap 

barang konsumen. 

c. Perubahan bahan baku, sehingga diharapkan perusahaan dapat 

meningkatkan efisiensi produknya. 

4. Memposisikan produk (Positioning the product) 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi laba perusahaan adalah 

kemampuan dan keterampilan manajemen dalam menentukan posisi produknya 

secara tepat di pasar. Dalam memposisikan produknya, perusahaan harus mampu 

menempatkan secara tepat terutama dalam menghadapi produk pesaing. 

Penentuan segmen pasar sasaran merupakan salah satu cara dalam memposisikan 

produk. Segmen pasar dapat disesuaikan karena penentuan segmennya tidak 

tepat maka konsumen akan sulit di dapat. 

5. Trading up and trading down 

 Strategi ini pada hakekatnya sama dengan perluasan dan penyempitan 

bauran produk, hanya saja strategi ini lebih menekankan pada kegiatan 

promosinya. 

a. Trading up, berarti perusahaan menambah produk prestisenya (produk 

yang berharga tinggi) pada lini produk yang ada dengan harapan agar 

penjualan produksi yang berharga murah meningkat. 

b. Trading down, berarti perusahaan menambah barang-barang yang 

berharga lebih murah pada lini produk yang berharga lebih mahal 
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(barang prestise), dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan konsumen 

yang berdaya beli rendah. 

Pada dasarnya kedua strategi ini memberikan keuntungan dan resiko. Pada 

strategi trading up resiko utamanya adalah kehilangan kedua tipe dari pelanggan. Hal ini 

dapat terjadi karena perusahaan ingin mengibah citra perusahaan dengan memproduksi 

produk baru yang lebih mahal, di lain pihak perusahaan tidak mau kehilangan pelanggan 

lamanya. Kejadian ini dapat mengakibatkan tenggekamnya citra perusahaan dan para 

pelanggan baru belum tentu percaya sepenuhnya pada produk baru yang lebih mahal 

tersebut memiliki kualitas yang tinggi. 

Strategi trading down perusahaan menghasilkan produk yang berharga murah 

untuk menarik konsumen yang lebih rendah. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya 

kepercayaan dari konsumen lama sehingga dapat merugikan bagi produk yang 

berkualitas tinggi karena konsumen akan mempunyai anggapan bahwa perusahaan 

tersebut selain menghasilkan produk yang berkualitas baik juga memproduksi produk 

yang berkualitas rendah. Sedangkan menurut Philip Kotler  mengatakan bahwa strategi 

bauran produk ini  berkaitan dengan  menghapuskan lini produk, mengubah prioritas lini 

produk dan menambah lini produk baru (1996 : 11) 

Beberapa faktor penting yang mendorong suatu perusahaan melaksanakan 

strategi bauran produk, yaitu : 

• Perkembangan tingkat persaingan di pasar. 

• Mempertahankan posisi perusahaan di pasar. 

• Usaha meningkatkan hasil penjualan perusahaan. 

• Perubahan dalam permintaan pasar. 

• Keinginan untuk mengubah kesan konsumen terhadap perusahaan 

sehingga citra perusahaan meningkat. 

• Peraturan dan kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah. 
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Sebagai contoh Hotel Panghegar dapat dikatakan bahwa pelaksanan elemen 

strategi bauran produk hanya dilakukan 4 unsur saja, pertama penambahan jumlah lini 

produk seperti adanya tangkuban Parahu Meeting Room dan Patuha Meeting Room 

yang merupakan produk meeting room baru uantuk melengkapi yang sudah ada. Kedua 

perubahan desain produk seperti melaksanakan program-program pembangunan dan 

perbaikan fisik hotel secara berkala. Ketiga penentuan segmen pasar yang hendak dituju. 

Hotel  Panghegar tidak membedakan segmen dan yang keempat yaitu penambahan 

produk-produk khusus di Hotel Panghegar tidak secara berkala dalam realisasinya 

seringkali tersendat. 

Strategi yang jarang dilakukan adalah pengurangan bauran produk. Alasannya 

karena strategi ini jarang dilakukan karena kurang berpengaruh besar terhadap kenaikan 

volume penjualan. Walaupun demikian strategi merupakan salah satu cara untuk 

menjadikan tiap-tiap produk dapat lebih efisien dan perusahaan dapat mengurangi 

pengeluaran atas produk yang tidak berhasil guna. 

Dengan demikian keberhasilan strategi bauran produk ini tergantung pada 

persepsi yang diciptakan pelanggan dan posisi atau citra  perusahaan Apun dipengaruhi 

oleh para pesaing dan pelanggan mereka. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 5.2 
Strategi Bauran Produk 
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      Philip Kotler, 1996 : 18 

 

5.4 Volume Penjualan 

Berhasil tidaknya suatu perusahaan dapat dilihat dari kondisi volume 

penjualannya secara keseluruhan. Perusahaan juga perlu mengevaluasi bauran 

produknya apakah telah cukup efektif meningkatkan volume penjualannya. Dalam 

kegiatan usahanya, tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memperoleh laba atau 

keuntungan. Salah satunya ialah dengan meningkatkan volumen penjualan produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

 Pengertian volume penjualan menurut Winardi  “volume penjualan adalah hasil 

penjualan yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, fiscal atau volume”  dari 
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pernyataan tersebut jelas terlihat bahwa volume penjualan ini berkaitan dengan faktor 

uang maupun isi.  

Hal ini juga didukung oleh pengertian yang dikemukakan oleh Basu Swastha  

(1990) yaitu : 

 “Volume penjualan merupakan penjualan bersih dari laporan rugi laba 

perusahaan. Penjualan bersih diperoleh melalui hasil penjualan seluruh produk 

(produk lini) selama jangka waktu tertentu, dan hasil penjualan yang dicapai dari 

market share (pangsa pasar) yang merupakan penjualan potensial, yang dapat 

terdiri dari kelompok teritorial dan kelompok pembeli selama jangka waktu 

tertentu” (1990 : 136) 

 

 Dari  beberapa pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa volume penjualan 

merupakan hasil total penjualan dan salah satu tugas pokok bagi perusahan yang 

bergerak dalam bidang penyediaan kebutuhan konsumen baik produk berupa barang 

atau jasa, sehingga perusahaan perlu memperlancar produk yang ditawarkan kepada 

konsumen. Salah satu faktor yang sering digunakan perusahaan adalah dengan 

melakukan kegiatan promosi penjualan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi 

tentang produk dengan harapan dapat meningkatkan penjualan. 

 Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yaitu Hotel Panghegar, volume 

penjualannya didasarkan  pada penjualan penyewaan hotel untuk menginap atau rapat 

penjualan makanan dan minuman. Untuk menaikkan volume penjualannya 

menggunakan promosi besar-besaran seperti sponsorship acara kuis atau memasang 

iklan layanan di Televisi. 

 Jadi setiap perusahan akan selalu melakukan upaya-upaya seperti promosi atau 

sejenisnya untuk dapat meningkatkan volume penjualan sehingga berdampak adanya 

keuntungan bagi perusahaan yang bersangkutan. 
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5.5  Peranan  Strategi Bauran Produk terhadap Volume Penjualan Produk 

Untuk menyediakan produk-produk yang memuaskan pasar sasaran dan 

mencapai tujuan organisasi, perusahaan harus dapat mengembangkan, mengubah dan 

mempertahankan bauran produk yang efektif. Untuk itu diperlukan bauran produk yang 

sesuai sehingga meningkatkan volume penjualan perusahaan. Dengan kata lain 

pelaksanaan strategi bauran produk yang efektif cukup memberikan kontribusi yang 

besar terhadap volume penjualan perusahaan. 

Strategi bauran produk berkaitan dengan konsep hidup produk yang berfungsi 

membantu menjelaskan mengapa strategi bauran produk sangat penting. Pertama, setiap 

produk yang ada dalam perusahaan akhirnya tidak akan terpakai lagi karena pangsa 

pasar dan volume penjualan dikurangi produk saingan. Kedua, keuntungan pada 

umumnya akan menurun karena usia produk semakin menua. Jika produk-produk itu 

tidak diubah atau diperbaiki maka laba, pangsa pasar dan volume penjualan akan 

berkurang sehingga pada akhirnya, perusahan itu akan bangkrut. Oleh karena itu 

diperlukan strategi bauran produk yang tepat untuk meningkatkan kembali tingkat 

penjualan sekaligus meningkatkan kembali laba perusahaan. 

Sebagai contoh  Hotel Panghegar. Hotel Panghegar melakukan strategi bauran 

produk untuk meningkatkan volume penjualan produk yang ditawarkan hotel yang 

bersangkutan. Salah satu cara atau strategi yang dilakukan adalah dengan adanya 

perbaikan di segala bidang seperti perbaikan gedung yang rusak akibat hujan, menata 

ruang baik kamar atau fasilitas lainnya sehingga memberikan kenyamanan untuk 

pelanggan pada hotel yang bersangkutan. 

Strategi produk juga harus membidik pasar sasaran. Hal ini dilakukan membantu 

perusahaan dalam mendesain produk, menentukan tingkat harga, dan mengembangkan 

kebijakan promosi dan saluran distribusi yang tepat sesuai dengan karakteristik dari 
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masing-masing segment. Pada akhirnya akan membantu perusahaan dalam 

meningkatkan keuntungan.  

Dalam hal merencanakan tawaran pasarnya, perusahaan harus memilirkan secara 

mendalam tingkat produk.  Masing-masing tingkat menambahkan lebih banyak nilai 

pelanggan. Kelimanya membentuk hierarkhi nilai pelanggan (Kotler, Keller. 2006 : 4) 

Tingkat yang mendasar adalah manfaat inti atau manfaat dasar (core benefit value 

hierarchy)  yang sesungguhnya dibeli oleh pelanggan.  

Pada tingkat kedua, perusahaan harus mengubah manfaat inti menjadi produk 

dasar (basic product). Seperti Hotel meliputi tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja 

tulis, meja rias dan lemari pakaian. 

Tingkat yang ketiga, menyiapkan produk yang diharapkan yaitu atribut dan 

kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika membeli produk (expected  product). 

Seperti tamu Hotel mengharapkan tempat tidur yang nyaman, bersih, lampu baca, dan 

kadar ketenangan tertentu. 

Pada tingkat keempat, menyiapkan produk yang ditingkatkan yang melampaui 

harapan pelanggan. (augmented product).  Dan yang terakhir adalah diferensiasi. 

Diferensiasi muncul oada basis peningkatan produk. Peningkatan produk mengarah 

pada sistem konsumsi total pengguna, cara pengguna melakukan tugas-tugas untuk 

mendapatkan dan menggunakan produk serta jasa-jasa terkait.   

Hal lain yang harus diperhatikan adalah atribut yang melekat pada produk 

tersebut atau dikatakan sebagai atribut produk. Atribut produk terdiri dari dua jenis yaitu  

1. Atribut yang berwujud (tangiable) adalah sesuatu ciri produk yang berwujud, 

antara lain meliputi harga, kemasan, kualitas, desain produk, label dan 

warna. 

2. Atribut yang tidak berwujud (intangiable) Adalah ciri suatu produk yang 

tidak berwujud, seperti nama baik dan popularitas dari perusahaan penghasil 
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produk tersebut. Seringkali atribut yang tidak berujud juga terdapat pada 

pandangan atau image konsumen terhadap merek yang diberikan perusahaan. 

Ini berarti  konsumen dalam membeli produk tidak hanya sekedar melihat 

atribut fisik tetapi juga melihat sesuatu yang dapat memuaskan konsumen 

seperti merek. 

 Strategi bauran produkpun harus memperhatikan Kualitas Produk yang  meliputi 

daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan. Selanjutnya Fitur 

Perusahaan dapat menciptakan model dengan tingkat yang lebih tinggi dengan 

menambahkan beberapa fitur. Fitur adalah alat bersaing untuk membedakan produk 

perusahaan dari produk pesaing. Dan yang terakhir adalah Rancangan Produk 

Rancangan yang dapat menarik perhatian, meningkatkan kinerja produk, mengurangi 

biaya produk, dan memberi keunggulan bersaing yang kuat di pasar sasaran (Kotler dan 

Armstrong, 2001 : 354) Secara utuh produk tidak hanya menyangkut fisik saja, 

melainkan perlengkapan, pamasangan, manfaat, instruksi pemakaian, pembungkusan 

dan perawatannya, bahkan juga sampai pada merek (yang memuaskan kebutuhan 

psikologis) serta kepastian tentang adanya pelayanan setelah pembelian. 

Apabila semua hal ini dilakukan maka akan menambah keuntungan bagi 

perusahaan. Ini berarti peranan  strategi bauran produk dengan volume penjualan sangat 

erat sekali. Dengan melaksanakan strategi bauran produk yang sesuai dalam 

menghadapi lingkungan yang berubah-ubah maka perusahaan akan dapat mengatasi 

segala macam rintangan. Selain itu juga perusahaan akan memperoleh volume penjualan 

yang menguntungkan karena penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan keinginan 

konsumen akan menambah jumlah pelanggan sehingga laba perusahaan akan naik dan 

tingkat volume penjualan perusahaan akan meningkat. 
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LATIHAN  

 

 

1. Apa yang dimaksud dengan strategi produk? 

2. Produk jasa bersifat intangible (tidak berwujud); bagaimanakah cara untuk 

meningkatkan mutu produk yang bersifat intangible? 

3. Bagaimanakan peranan  strategi bauran produk terhadap volume penjualan 

produk? 

 

 

TUGAS 

 

 

Dengan berkelompok masing-masing 3 orang, analisis usaha jasa akomodasi yang 

berada didalam satu manajemen kemudian bandingkan salah satu produknya 
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BAB VI 

PRICING STRATEGI 

 

Setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu: 

a) Menjelaskan pentingnya penetapan harga bagi usaha hospitaliti  

b) Mengetahui tata cara penetapan harga sebuah produk usaha hospitaliti  

c) Mengetahui tujuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga sebuah usaha 

hospitaliti  

 

 

6.1 Pengertian Harga 

 Harga, nilai dan faedah (utility) merupakan konsep-konsep yang sangat 

berkaitan. Utility adalah atribut suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan. 

Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk 

dapat menarik barang lain dalam pertukaran. Dalam perekonomian kita sekarang ini 

untuk mengadakan pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu produk kita 

menggunakan uang, bukan sistem barter. Jumlah uang yang digunakan didalam 

pertukaran tersebut mencerminkan tingkat harga dari suatu barang. 

 “Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.”   

 

6.2 Tujuan Penetapan Harga 

 Dalam strategi penentuan harga, manajer harus menetapkan dulu tujuan 

penetapannya. Tujuan ini berasal dari hotel itu sendiri yang selalu berusaha menetapkan 

harga barang dan jasa setepat mungkin. Banyak hotel yang mengadakan pendekatan 

terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya.  
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 Keputusan untuk menetapkan harga sering melibatkan kepentingan pimpinan 

(top manager) terutama untuk produk baru. Penentuan tingkat harga tersebut biasanya 

dilakukan dengan mengadakan beberapa perubahan untuk menguji pasarnya, apakah 

menerima atau menolak ?. Jika pasar menerima penawaran tersebut maka harga itu 

sudah sesuai. Tetapi jika mereka menolak maka harga tersebut perlu diubah secepatnya. 

Jadi ada kemungkinan keliru tentang keputusan harga yang diambil oleh manajer. 

 Sehingga kita perlu meninjau apakah yang menjadi tujuan bagi hotel dalam 

menetapkan harga produknya.  Pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, 

yaitu: 

1. Tujuan Berorientasi pada Laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap hotel selalu memilih 

harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan 

istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi 

semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap 

daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu hotel dapat 

mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. 

Oleh karena itu ada pula hotel yang menggunakan pendekatan target laba, yakni 

tingkat laba yang sesuai atau pantas sebagai sasaran laba. Ada dua jenis target 

laba yang biasa digunakan, yaitu target marjin dan target ROI (Return On 

Investment) 

2. Tujuan Berorientasi pada Volume 

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula hotel yang menetapkan harganya 

berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa 

dikenal dengan istilah volume pricing objective. Harga ditetapkan sedemikian 

rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini 

banyak diterapkan oleh perusahaan- hotel penerbangan. 
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3. Tujuan Berorientasi pada Citra 

Citra (image) suatu hotel dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Hotel 

dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra 

prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra 

nilai tertentu (image of value), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa 

harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada 

hakekatnya baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk 

meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang 

ditawarkan perusahaan. 

4. Tujuan Stabilisasi Harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu hotel 

menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga 

mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga 

dalam industri-industri tertentu (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi 

dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan 

yang stabil antara harga suatu hotel dan harga pemimpin industri (industri 

leader). 

5. Tujuan-tujuan lainnya 

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, 

mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau 

menghindari campur tangan pemerintah.  

 

Tujuan-tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi penting terhadap 

strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dengan cara yang 

ditempuh hotel dalam menetapkan posisi relatifnya dalam persaingan. Misalnya, 

pemilihan tujuan laba mengandung makna bahwa hotel akan mengabaikan harga para 
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pesaing. Pilihan ini dapat diterapkan dalam 3 kondisi, yaitu: a) tidak ada pesaing; b) 

hotel beroperasi pada kapasitas produksi maksimum; c) harga bukanlah merupakan 

atribut yang penting bagi pembeli. 

Berbeda dengan tujuan laba, pemilihan tujuan volume dilandaskan pada stragegi 

mengalahkan atau mengatasi persaingan. Sedangkan tujuan stabilisasi didasarkan pada 

strategi menghadapi atau memenuhi tuntutan persaingan. Dalam tujuan volume dan 

stabilisasi, hotel harus dapat menilai tindakan- tindakan pesaingnya. Dalam tujuan 

berorientasi pada citra, hotel berusaha menghindari persaingan dengan jalan melakukan 

diferensiasi produk atau dengan jalan melayani segmen pasar khusus. 

 

6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Harga 

 Dalam kenyataannya, tingkat harga yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain : 

1. Keadaan Perekonomian 

 Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku 

dipasaran. Misalnya pada periode Resesi, yang merupakan suatu periode dimana ada 

keputusan Pemerintah 15 November 1978 yang menentukan nilai tukar $ 1,- (satu dolar) 

Amerika dari Rp. 415,- menjadi Rp. 625,-. Sehingga terjadilah reaksi-reaksi dari 

kalangan masyarakat bisnis. Reaksi spontan terhadap keputusan tersebut adalah adanya 

kenaikan harga-harga barang, khususnya kenaikan harga barang-barang mewah, barang 

impor dan barang-barang yang dibuat dengan bahan atau komponen dari luar negeri. 

2. Penawaran dan Permintaan 

 Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga 

tertentu. Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah 

yang diminta lebih besar. Hubungan antara harga dengan permintaan dapat digambarkan 

dalam bentuk kurve, disebut kurve permintaan. 
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 Penawaran merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu suatu jumlah yang 

ditawarkan oleh hotel pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya harga yang 

lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar. Hubungan antara harga 

dengan jumlah yang ditawarkan dapat digambarkan dalam bentuk kurve, disebut kurve 

penawaran. 

 Menurut teori ekonomi, harga akan ditentukan pada suatu titik pertemuan antara 

kurve permintaan dan kurve penawaran. Hal ini dapat dilihat pada gambar  berikut ini. 

Gambar 6.1 

Kurve Permintaan dan Penawaran 

 

Gambar 6.2 

 Penentuan Harga 

 

Sumber:  

3. Elastisitas Permintaan 

 Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan 

pasar. Selain mempengaruhi penentuan harga, sifat permintaan pasar ini juga 

mempengaruhi volume yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan 
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volume penjualan ini berbanding terbalik, artinya jika terjadi kenaikan harga maka 

penjualan akan menurun dan sebaliknya. 

 

a. Inelastis 

Jika permintaan itu bersifat inelastis, maka perubahan harga akan mengakibatkan 

perubahan yang lebih kecil pada volume penjualannya. 

b. Elastis 

Apabila permintaan itu bersifat elastis, maka perubahan harga akan 

menyebabkan terjadinya perubahan volume penjualan dalam perbandingan yang 

lebih besar. 

c. Unitary Elasticity 

Apabila permintaan itu bersifat unitary elasticity, maka perubahan harga akan 

menyebabkan perubahan jumlah yang dijual dalam proporsi yang sama. Dengan 

kata lain, penurunan harga sebesar 10% akan mengakibatkan naiknya volume 

penjualan sebesar 10%. 

 

4. Persaingan 

 Harga jual beberapa barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang 

ada. Barang-barang dari hasil pertanian dijual dalam keadaan persaingan murni (pure 

competition). Dalam persaingan ini hotel yang berjumlah banyak aktif menghadapi 

pembeli yang berjumlah banyak pula. Sehingga dengan banyaknya jumlah hotel dan 

pembeli menyulitkan hotel perorangan untuk menjual dengan harga lebih tinggi. Macam 

persaingan yang lain : 

a. Persaingan tidak sempurna 

Untuk barang-barang yang dihasilkan dari pabrik (barang-barang manufaktur) 

dengan merk tertentu kadang-kadang mengalami kesulitan dalam pemasarannya. 
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Hal ini dapat disebabkan karena harganya lebih tinggi dari barang sejenis dengan 

merk lain. Keadaan pasar seperti mi disebut persaingan tidak sempurna 

(imperfect competition), di mana barang tersebut telah dibedakan dengan 

memberikan merk. 

b. Oligopoli  

Dalam keadaan oligopoli beberapa hotel menguasai pasar, sehingga harga yang 

ditetapkan dapat lebih tinggi daripada kalau dalam persaingan sempurna 

c. Monopo!i  

Dalam keadaan monopoli jumlah hotel yang ada di pasar hanya satu, sehingga 

penentuan harga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :  

• permintaan barang bersangkutan  

• harga barang-barang substitusi/pengganti  

•  peraturan harga dan pemerintah  

5. Biaya  

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang 

tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. sebaliknya, apabila suatu 

tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi maupun biaya 

non operasi, akan rnenghasilkan keuntungan.  

 

6. Tujuan Hotel  

 Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan 

dicapai. Setiap hotel tidak selaiu mempunyai tujuan yang sama dengan hotel lainnya. 

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut antara lain :  

- Laba maksimum  

- Volume penjualan tertentu  

- Penguasaan pasar  
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- Kembalinya modal yang tertanam dalain jangka waktu tertentu.  

 

7. Pengawasan Pemerintah  

 Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. 

Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk : penentuan harga 

maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang 

mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli.  

 

6.4 Keputusan Tentang Harga  

 Ada beberapa keputusan menyangkut penentuan harga, temasuk harga tertentu 

yang dibebankan kepada masing-masing produk atau jasa yang dipasarkan. Tetapi harga 

itu juga dapat ditentukan oleh pembeli yang membeli produk atau jasa perusahaan.   

 Hotel juga harus mengambil keputusan tentang perlu/tidaknya memberikan 

potongan untuk pembayaran yang lebih awal. Jika hotel mengambil kebijaksanaan untuk 

mernberikan potongan tunai, maka perlu ditentukan kapan seorang pembeli akan 

menerima potongan tunai dan berapa besar jumlah potongannya. Dan apakah potongan 

tersebut diperuntukkan bagi penyalur juga. 

 Semua keputusan dan masalah tersebut sebenarnya cukup sulit ditentukan 

apalagi bagi hotel yang menjual berbagai macam produk. Hal ini disebabkan karena 

setiap jenis produk memerlukan penetapan harga yang berbeda-beda.  

 Pada masa lampau, keputusan-keputusan seperti itu cenderung bersifat pasif di 

mana hotel menggunakan praktek penetapan harga dari pesaing. Sekarang, dalam 

kondisi persaingan yang semakin ketat, perusahaan-hotel berubah meningkatkan 

efisiensi cara produksinya dan menekan biaya. Semua ini ditujukan untuk menekan 

harga supaya mendapatkan posisi yang baik dalam persaingan.  
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6.5 Prosedur Penetapan Harga  

 Jika tujuan penetapan harga sudah ditentukan, maka manajemen dapat 

mengalihkan perhatian pada prosedur penentuan harga barang atau jasa yang 

ditawarkan. Prosedur penentuan harga yang dipakai melputi enam tahap, yaitu:  

1. Mengestimasikan Permintaan untuk Barang Tersebut   

Dalam tahap pertama ini, hotel membuat estimasi permintaan barangnya secara 

total. Hal ini lebih mudah dilakukan terhadap permintaan barang yang ada 

dibandingkan dengan permintaan barang baru. Pengestimasian perrnintaan 

tersebut dapat dilakukan dengan : 

a. Menentukan harga yang diharapkan (expected price), yaitu harga yang 

diharapkan    dapat diterima oleh konsumen,  

b. Mengestimasikan volume penjualan pada berbagai tingkat harga. Hal ini 

menyangkut   pula pertimbangan tentang masalah elastisitas permintaan 

suatu barang. Mengestimasikan volume penjualan pada berbagai tingkat 

harga yang berbeda adalah penting juga dalam hubungannya dengan 

penentuan break-even point.  

Tabel 6.1 

Metode Pengestimasian Permintaan 

Metode Bentuk Tujuan 

Survey Daftar pertanyaan (wawancara 

secara pribadi, telepon, surat) 

Untuk menciptakan fakta dan 

opini dari responden yang 

berkaitan baik terhadap 

proyeksi kuantitas pada 

berbagai tingkat harga ataupun 

terhadap keinginan untuk 

membeli segera 

Eksperimen 

laboratorium 

Contoh wisata untuk berbelanja Untuk memisahkan dan 

mengawasi berbagai dorongan 
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pasar yang mempengaruhi 

permintaan, dan kemudian 

mengamati reaksi pembeli 

terhadap perubahan factor 

pendorong tersebut 

Eksperimen 

lapangan 

Penyimpangan harga yang 

terkendali ditoko 

Untuk mengamati reaksi 

terhadap harga dalam suatu 

lingkungan alami 

Statistik  Derivasi persamaan permintaan 

dari sejumlah pengamatan 

Untuk mengestimasikan 

hubungan harga kuantitas 

 

2. Mengetahui Lebih Dulu Reaksi dalam Persaingan 

Kondisi persaingan sangat mempengaruhi kebijaksanaan penentuan harga bagi 

hotel atau penjual. Oleh karena itu hotel perlu mengetahui reaksi persaingan 

yang terjadi dipasar mengetahui reaksi persaingan yang terjadi di pasar serta 

sumber-sumber penyebabnya. Adapun sumber-sumber persaingan yang ada 

dapat berasal dari : 

- Produk sejenis yang dihasilkan oleh hotel lain.  

- Produk/jasa pengganti atau substitusi.  

- Produk/jasa lain yang dibuat oleh hotel lain yang sama-sama menginginkan 

uang konsumen.  

3. Menentukan Market Share yang Dapat Diharapkan 

Hotel yang agresif selalu menginginkan market share yang lebih besar. Kadang-

kadang, perluasan market share harus dilakukan dengan mengadakan periklanan 

dan bentuk lain dan persaingan bukan harga. Market share yang diharapkan 

rersebut akan dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang ada, biaya ekspansi, dan 

mudahnya memasuki persaingan.  
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4. Memilih Strategi Harga untuk Mencapai Target Pasar  

Dalam hal ini hotel dapat memilih di antara dua macam strategi harga yang 

dianggap paling ekstrim, yaitu : skim-the-cream-pricing dan penetration pricing  

5. Mempertimbangkan Politik Pemasaran Hotel  

Tahap selanjutnya dalam prosedur penentuan harga adalah mempertimbangkan 

politik pemasaran hotel dengan melihat pada barang, sistem distribusi, dan 

program promosinya. Hotel tidak dapat menentukan harga suatu barang tanpa 

mempertimbangkan barang lain yang dijualnya. Demikian pula dalam saluran 

distribusinya, harus diperhatikan ada atau tidaknya penyalur yang juga menerima 

sebagian dari harga jual.   

 

6.6 Penentuan Harga Dasar dan Laba yang Diharapkan  

 Dalam kaitannya dengan prosedur penetapan harga maka perlulah ditentukan 

berbagai alternatif harga untuk mengetahui seberapa besar laba yang bisa diharapkan. 

Alternatif-alternatif tersebut akan tergantung pada pemilihan hotel dan elastisitas yang 

ada. Dengan semakin luas jarak masing-masing alternatif harga dan semakin besar 

elastisitas permintaannya, maka semakin banyak pula alternatif harga yang harus 

dipertimbangkan. 

 Titik break-even ini sangat penting karena dapat menunjukkan tingkatan operasi 

yang menguntungkan. Adanya peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam 

biaya total akan memperluas tingkat operasi yang menguntungkan dan meningkatkan 

laba. 

 

6.7 Metode Praktis 

 Penetapan harga barang dan jasa yang efisien sering merupakan masalah yang 

sulit bagi sebuah perusahaan. Penetapan ini didasarkan pada biaya, persaingan, 
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permintaan dan laba, tetapi kombinasi optimal dari faktor-faktor tersebut berbeda sesuai 

dengan sifat produknya, pasarnya, dan tujuan perusahaan. Teknik yang sering dipakai 

dalam penetapan harga adalah : 

1. Penetapan Harga Mark-up (Mark up Pricing) 

Mark up merupakan jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari suatu 

produk untuk menghasilkan harga jual. Jadi mark-up tersebut dipakai untuk menutup 

biaya overhead dan laba bagi hotel. Biasanya mark-up ini ditentukan dengan 

persentase dari biaya produk atau harga jualnya. Biasanya para pedagang besar dan 

pengecer lebih banyak menentukan mark-up nya berdasarkan harga jual, sedangkan 

produsen menentukan mark-up nya berdasarkan biaya. 

Harga Jual =  Biaya Produk + Mark Up 

Harga Jual = Biaya Produk + (% x Biaya Produk) 

Harga Jual =              Biaya 

    (1 - % Mark up) 

 

 Kotler menyatakan bahwa salah satu alasan menggunakan mark up pricing 

adalah karena kurangnya ketidak pastian pada biaya daripada permintaan. Dengan 

mendasarkan pada biayanya, penetapan harga ini menjadi lebih sederhana dan hotel 

tidak perlu membuat penyesuaian harga terhadap permintaan. 

2. Penetapan Harga Break Even (Break Even Pricing) 

 Dalam Break-Even Pricing dapat diketahui tentang bagaimana satu satuan 

produk itu dijual pada harga tertentu untuk mengembalikan dana yang tertanam dalam 

produk tersebut. 
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dan, 

 

 

 

dimana : 

 TBE = titik break even 

 BTT = biaya tetap total 

 BV   = biaya variabel 

 P     = penjualan 

 H     = harga jual per unit 

 BVR = biaya variabel rata-rata 

 

 Untuk meninjau break-even pricing secara lebih mendalam kita bisa 

mengadakan analisa tabuler. Volume break-even diperoleh dari pembagian antara biaya 

tetap total dengan marjin yang ada pada setiap tingkat harga.  

 Kemungkinan masalah yang paling serius dalam penetapan harga break-even ini 

adalah masalah kurangnya permintaan. Penentuan harga yang optimal sangat 

dipengaruhi oleh hubungan antara harga jual eceran dengan jumlah produk X yang akan 

dibeli oleh konsumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ini antara 

lain:  

a. Faktor saingan 

b.  Pengalaman dalam penetapan harga.  

c.  Kondisi dan produk yang ditawarkan.  
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Gambar 6.3 

Analisa Break-even untuk produk X di Hotel Y

  

3. Penetapan Harga Rate of Return (Rate of Return Pricing) 

 Kebijaksanaan penetapan harga untuk mencapai tingkatan pengembalian 

investasi (rate of return on investment) merupakan kebijaksanaan yang banyak dipakai 

oleh perusahaan-hotel besar. Faktor utama untuk dapat dilaksanakannya prosedur 

tersebut adalah : 

• Estimasi permintaan 

• Penggunaan fasilitas 

 Tingkat pengembalian pada Investasi (return on investment) dapat dicari dengan 

rumus : 

         ROI  =           Laba           x    100 % 

                         Investasi 

 Adapun masalah-masalah yang dihadapi dalam rate of return pricing, adalah : 

a. Pengestimasian penjualan yang dipakai untuk menentukan harga meskipun 

jumlah unit yang terjual itu sendiri merupakan fungsi harga. 

b. Rate of return pricing ini dapat menimbulkan fluktuasi dalam keuntungan 

karena jumlah penghasilan yang diterima langsung dipengaruhi oleh estimasi 

penjualan. 
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4. Penetapan Harga Biaya Variabel (Variabel Cost Pricing) 

 Penetapan harga biaya variabel ini didasarkan pada suatu ide bahwa biaya total 

tidak selalu harus ditutup untuk menjalankan kegiatan bisnis yang menguntungkan. 

Sistem penetapan harga biaya variabel ini dapat dipakai untuk menentukan harga 

minimum yang dapat dikuasai. 

 Penetapan harga biaya variabel ini sering dijumpai dalam situasi dimana biaya 

tetap merupakan bagian yang besar dalam biaya total. Hotel angkutan kereta api dan 

hotel penerbangan adalah dua contoh industri yang memerlukan biaya tetap tinggi dan 

sering memakai penetapan harga biaya variable untuk meningkatkan volumenya. 

Sebagai contoh, mereka sering memberikan reduksi kepada anak-anak sekolah atau 

rombongan tertentu. 

5. Penetapan Harga Beban Puncak (Peak Load Pricing) 

 Peak-load pricing ini dapat dipakai bila jumlah barang dan jasa yang ditawarkan 

oleh hotel sangat terbatas, dan permintaan pembeli cenderung berubah di kemudian hari. 

Sebagai contoh hotel telepon telah menggunakan kapasitas untuk melayani 97 % 

langganannya selama periode ramai meskipun pada akhir pekan dan malam hari sering 

menganggur.  

 Dengan peak load pricing ini, hotel dapat menaikkan tarif di atas biaya rata-rata 

selama periode permintaan tinggi dan mengurangkan pada biaya variabelnya diluar 

periode ramai. Tarif rendah yang dikenakan pada jam-jam /hari-hari tidak ramai 

kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan dengan menarik langganan yang jarang 

menggunakan  telepon. Hotel telepon sering menggunakan peak load pricing dalam 

penentuan tarif untuk hubungan langsung jarak jauh 
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 Contoh lain dari penggunaan teknik ini adalah pada pertunjukan bioskop dimana 

tariff yang lebih rendah dikenakan pada jam-jam siang hari (permintaan relatif sedikit). 

Jadi peak load pricing memiliki keuntungan, antara lain : 

a. Menekan permintaan pada periode ramai 

b. Meningkatkan permintaan pada periode tidak ramai 

c. Meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas yang ada. 

6. Penetapan Harga berdasarkan Persediaan dan Permintaan 

Persediaan berupa jumlah kamar hotel, sedangkan permintaan berupa jumlah 

reservasi kamar. Persediaan kamar hotel bersifat tetap, permintaan kamar hotel bersifat 

fluktuatif. Kharakteristik yang berbeda antara persediaan dan permintaan mengharuskan 

manajer hotel memiliki kemampuan mengelola persediaan dan permintaan dengan baik. 

Strategi mengelola persediaan dan permintaan kamar meliputi: menentukan komposisi 

sumber bisnis (business mix), membuat perkiraan bisnis (business forecasting), 

menerapkan strategi harga yang dinamis (dynamic pricing), promosi, pembuatan paket 

menginap, dan program loyalitas pelanggan (Jones & Lockwood 1989, Nykiel 2007, 

Kotler et al 2014). 

Bali Niksoma memiliki 2 sumber bisnis; online (70-75%) dan offline (25-30%). 

Online bisnis bersumber dari hotel’s website (20%) dan OTA (80%). Untuk 

mengelola online bisnis, BN memiliki 1 orang e-commerce yang bertugas untuk 

memonitor jumlah reservasi, mebuat perkiraan hunian kamar, memantau 

persaingan, mengusulkan perubahan harga ke GM,dan melakukan perubahan harga 

yg telah diputuskan. (Nyoman Astama, GM Bali Niksoma) 

 

Komposisi sumber pendapatan Padma Bali Resort Legian) terdiri dari 75% online 

business dan 25% offline business. Online business BP bersumber dari hotel’s 

website (80%) dan sisanya Online Trave Agent (OTA). Komposisi bisnis seperti ini 
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menguntungkan hotel karena dapat menghemat 30% biaya komisi ke travel agent. 

Untuk meningkatkan jumlah tamu yang memesan langsung ke hotel (direct 

reservation), kepada tamu yang memesan langsung diberikan beberapa keuntungan 

seperti; pelayanan transportasi (jemput-antar), kupon discount, dan diberikan point 

yang dapat ditukarkan dengan voucer free stay bila point sudah memenuhi 

ketentuan. Strategi offline dilakukan dengan cara menjaga hubungan bisnis yang 

saling menguntungkan dengan offline travel agents (baik yang sudah berproduksi 

maupun yang potensial), menjalin komunikasi dengan perwakilan di Jepang, dan 

melakukan sales calls ke target pasar. (Reza Sunardi – GM Padma Resort)  

 

Ada 2 sumber bisnis; online (30%) dan offline (70%). Online bisnis tumbuh luar 

biasa dan sangat bagus untuk mengisi saat-saat low season. Sangat sulit 

mendapatkan bisnis dari offline saat low season karena memerlukan waktu untuk 

menyiapkan promotional materials dan mahal (Rommy Anggara – EAM Maya 

Ubud).  

 

Dalam penerapan dynamic pricing strategi untuk menyediakan harga yang 

terbaik bagi pelanggan (best availibility rates /BAR), informan penelitian 

memperhatikan jumlah reservasi yang sudah diterima (on book), membuat forecast, 

menganalisa harga (menggunakan software rate 360), memberikan allotment, dan 

mengamati situasi hotel lain.  

 

LATIHAN  

 

1) Mengapa penetapan harga sangat penting didalam operasional hotel? 
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2) Jelaskan penetapan break even point pada sebuah hotel 

3) Jelaskan metode-metode penetapan harga 

 

 

TUGAS 

 

 

Dengan berkelompok masing-masing 3 orang, analisis sebuah usaha jasa akomodasi 

kemudian jelaskan startegi penetapan harga yang dipergunakan oleh hotel/villa 

tersebut 
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