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ABSTRAK 

 

Andri Gunawan. 2021. Startegi Pemasaran melalui Media Sosial dalam 
Meningkatkan Occupancy pada Hotel Aerotel Smile Makassar, dibimbing oleh Mariah.  

 Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi 
pemasaran yang digunakan pada Hotel Aerotel Smile Makassar dalam meningkatkan 
Occupancy.  Penelitian ini menggunakan strategi bauran pemasaran (product, price, 
place, promotion). Dalam Penelitian ini selain dianalisis menggunakan desktiptif 
kualitatif juga menggunakan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, 
Threat), IFAS, EFAS dan Diagram Cartesius SWOT.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan nilai skor IFAS 2,37 menunjukkan posisi 
internal yang kuat, nilai skor EFAS 3,03 menunjukan bahwa perusahaan merespon 
peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan menghindari ancaman-ancaman di 
pasar industrinya. Pada diagram Cartesius menunjukkan posisi perusahaan dalam 
keadaan agresif yaitu sangat menguntungkan bagi perusahaan yang berada pada 
Kuadran 1. Untuk matrik SWOT Hotel Aerotel Smile Makassar berada pada kotak SO, 
dimana perusahaan mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan kekuatan yang 
dimiliki perusahaan, hal ini baik bagi Hotel Aerotel Smile Makassar untuk mengurangi 
kelemahan dan meminimalisir ancaman agar dapat meningkatkan Occupancy.  

Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Occupancy 
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ABSTRACT 

 

Andri Gunawan. 2021. Marketing Strategy through Social Media in Increasing 
Occupancy at Aerotel Smile Makassar Hotel, supervised by Mariah.  

 This study aims to determine and analyze how the marketing strategies used at 
Hotel Aerotel Smile Makassar in increasing occupancy.  

 This study uses a marketing mix strategy (product, price, place, promotion). In 
this research, besides being analyzed using qualitative descriptive analysis, it also uses 
SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat), IFAS, EFAS and 
Cartesian SWOT diagram.  

 The results of this study indicate the IFAS score of 2.37 indicates a strong 
internal position, the EFAS score of 3.03 shows that the company responds to 
opportunities in an extraordinary way and avoids threats in its industrial market. The 
Cartesian diagram shows the company's position in an aggressive state, which is very 
profitable for companies that are in Quadrant 1.For the SWOT matrix Aerotel Smile 
Makassar Hotel is in the SO box, where the company is able to take advantage of 
existing opportunities with the strengths of the company, this is good for hotels Aerotel 
Smile Makassar to reduce weaknesses and minimize threats in order to increase 
occupancy  

Keywords: Marketing Strategy, Occupancy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata Indonesia merupakan salah satu sektor utama penghasil devisa 

negara serta devisa dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan berskala nasional. 

Pariwisata dilihat dari sebuah sistem merupakan komponen-komponen yang tidak 

hanya meliputi jasa akomodasi tetapi juga objek dan daya tarik wisata, jasa transportasi, 

serta jasa perjalanan wisata sehingga komponen-komponen ini merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi dalam meningkatkan arus 

kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Pariwisata adalah salah satu hal penting dalam perekonomian indonesia karena 

atas dasar itu indonesia mendapatkan devisa dari para wisatawan yang melakukan 

kunjungan dan belanja wisata ke indonesia. Dari data Badan Pusat Statistik tingkat 

kunjungan wisatawan dari mancanegara menunjukkan peningkatan selama beberapa 

tahun belakang ini dan untuk tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan tercatat 11,22 

juta kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara 

dan wisatawan lokal sangat perlu juga diperhatikan mengenai penyediaan kamar hotel, 

untuk para pelancong yang melakukan wiasata ke daerah tujuan daya tarik wisata tentu 

pasti akan membutuhkan tempat untuk menginap selama berwisata. hotel sangat 
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berperan penting dalam sebagai salah satu ukuran dalam mengetahui jumlah kunjungan 

wisatawan dalam suatu daerah. 

Menurut Pasal 1 UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang 

menyebutkan wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekolompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi 

dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan 

wisata didukung berbagai fasilitas serta yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

dan pemerintah daerah. 

Usaha sarana akomodasi merupakan salah satu komponen kepariwisataan 

dimana secara langsung mempergaruhi perkembangan pariwisata. Dengan tersedia 

sarana akomodasi yang nyaman akan memberikan kepuasan dan rasa senang bagi 

setiap orang atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata. Selain itu, usaha jasa 

akomodasi juga mempengaruhi perkembangan nasional khususnya pada sektor 

ekonomi, seperti menambah pendapatan daerah dan terbukanya lapangan kerja baru. 

Salah satu bentuk jasa akomodasi dalam UU No.1 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan adalah hotel, menurut Sulistiyono (2008) hotel adalah suatu perusahaan 

yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, 

dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan 

dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang 

diterima tanpa adanya perjanjian khusus.Dengan adanya perkembangan usaha 

pariwisata yang semakin pesat, tentu saja para pengusaha hotel melakukan persaingan 
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yang cukup ketat, salah satunya dalam hal pemasaran jasa yang dilakukan oleh pihak 

hotel.  

Menutut data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan yang dirilis Tahun 2019 

telah terjadi penurunan jumlah kunjungan tamu yang menginap di hotel berbintang di 

Indonesia pada tahun 2019 tercatat 82,76 juta orang yang menginap. Dari data ini bisa 

disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan 7,04 juta tamu yang menginap atau 7,84 

persen dengan keadaan pada tahun 2018 yang mencapai 89,80 juta orang. Dapat dilihat 

pada gambar grafik 1.1 dibawah, Tamu asing yang menginap pada hotel berbintang 

tercatat 11,31 juta orang asing atau 13,24 persen keseluruhan tamu yang menginap. 

Akumulasi ini terus mengalami penurunan 5,39 juta orang asing atau 32,30 persen jika 

dilihat keadaan pada tahun 2018 yang tercatat 16,70 juta orang asing yang menginap.  

Gambar 1.1  
Jumlah Kunjungan Tamu Asing Dan Domestik Tahun 2018-2019 

 

Sumber : BPS, 2019 

Sedangkan Tingkat Hunian Kamar merupakan salah satu poin penting dalam 

melihat perkembangan kinerja pada hotel pada periode-periode tertentu. Tingkat 
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hunian kamar merupakan bahan evaluasi bulanan ataupun tahunan. Pada tahun 2019 

sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 1.2, tingkat penghunian kamar hotel 

berbintang pada kawasan Indonesia mencapai 54,99 persen. Ini menjadi perhatian 

penting bahwa rata- rata kamar yang terjual di seluruh hotel berbintang di Indonesia 

pada tahun 2019 sejumlah 54,99 persen dari jumlah total kamar yang tersedia tersedia. 

Dari data tersebut didapatkan selisih 3,76 persen jika dibandingkan pada kondisi tahun 

lalu. 

Gambar 1.2 
Tingkat Hunian Kamar Pada Hotel Bintang, 2018-2019 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2019 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penurunan tingkat kunjungan dan hunian 

kamar yang membuat para pelaku usaha akomodasi harus membuat kebijakan akan 

promosi produk dan jasa yang dijual. Dengan perkembangan teknologi saat ini 

memungkinkan pihak manajemen hotel untuk melakukan promosi dari segala bidang 

baik menggunakan media cetak hingga media elektronik yang termasuk didalamnya 

media sosial. Di indonesia sendiri menempati peringakat ke lima dalam penggunaan 
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media sosial twitter setelah United State Amerika, Brazil, Jepang Dan Inggris. Dewasa 

ini dengan perkembangan dunia yang cukup memprihatinkan dengan adanya pandemi 

virus Covid-19 membuat banyak hotel harus melalukan pengurangan karyawan dari 

semua sisi, salah satunya adalah Hotel Aerotel Smile yang harus menerapkan beberapa 

kebijakan seperti pengurangan karyawan pada beberapa departmen dalam hotel salah 

satunya pada departemen sales dan Marketing yang harus dikurangi jumlah 

karyawannya. Hal ini membuat perusahaan membuat kebijakan berupa menguatkan 

promosi pada media sosial dan mengurangi sales call karena adanya pembatasan 

interaksi antar sesama. Penguatan promosi yang dilakukan oleh departemen sales dan 

marketing berupa promosi melalui media sosial Facebook, Whatsaap, Twitter dan 

Instagram, dengan cara ini Hotel Aerotel Makassar dalam kurung Tiga Tahun terakhir 

Gambar 1.3  
Tingkat Occupancy Hotel Aerotel Smile Makassar 

 

Sumber : Hotel Aerotel Smile Makassar, 2021 

Berdasarkan data diatas pada Tahun 2018 tingkat hunian kamar sebesar 49,87% 

, ditahun berikutnya terjadi penurunan kembali yakni pada 40,09% dan pada tahun lalu 
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tepatnya tahun 2020 terjadi penurunan secara drastis yaknik pada 14,46%. Hal ini 

banyak dipengaruhi, salah satunya adalah adanya pembatasan sosial akibat virus 

Covid-19 yang membuat hotel aerotel smile makassar menutup segala pelayanan. Pada 

saat re-opening kembali Hotel Aerotel Smile Makassar melakukan promosi melalui 

media sosial untuk menggaet kembali para tamu. 

 Dengan penggunaan media sosial yang besar maka promosi dapat dilakukan 

oleh pihak sales dan marketing dalam menggaet pelanggan dan mempromosikan 

produk dan jasa. Pada Hotel Aerotel Smile Makassar sendiri terus mengembangkan 

kemampuan Tim sales dalam menggaet pelanggan dengan cara melalukan pemasaran 

berupa promosi melalui media sosial. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin mengambil judul 

“STRATEGI PEMASARAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM 

MENINGKATKAN OCCUPANCY PADA HOTEL AEROTEL SMILE 

MAKASSAR”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana startegi pemasaran melalui media sosial dalam meningkatkan  

 occupancy pada Hotel Aerotel Smile Makassar ? 

1.2.2 Bagaimana analisis pemasaran melalui media sosial dalam meningkatkan  

 occupancy pada Hotel Aerotel Smile Makassar ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah diatas yaitu : 

1.3.1 Untuk mengetahui staretgi pemasaran melalui media sosial dalam 

 meningkatkan occupancy pada Hotel Aerotel Smile Makassar. 

1.3.2 Untuk mengetahui analisis pemasaran melalui media sosial dalam 

 meningkatkan occupancy pada Hotel Aerotel Smile Makassar. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik di berbagai 

kalangan, antara lain : 

1.4.1 Bagi Penulis 

Sebagai persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Makassar dan dapat digunakan untuk 

menambah referensi pustaka. 

1.4.2 Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi masukan dan saran untuk perusahaan yang 

diteliti untuk mengetahui pengaruh media sosial dalam meningkatkan 

occupancy. Selain itu, dapat memberikan bahan referensi untuk menentukan 

strategi pemasaran yang akan digunakan oleh perusahaan terkait. 

1.4.3 Bagi Pihak Lain 

Manfaat untuk pihak lain adalah dapat menjadi bahan referensi dan sumber 

informasi untuk penelitian yang lain dibidang pemasaran. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebegai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penulisan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini menerangkan tentang dasar-dasar teori yang didapat dari literatur-

literatur serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam 

bab ini juga di terangkan pula kerangka pikir dan hipotesis yang akan diuji 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini berisi diskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan 

secara operasional. Oleh karena itu, diuraikan variabel penelitian dan defenisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data serta metode analisis yang akan digunakan. 

Bab IV   :Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini memuat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, serta 

pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak dipecah menjadi sub judul 

tersendiri. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, gambar, maupun 

bentuk lainnya lalu ditempatkan dengan pembahasan. Bertujuan agar 

pembaca lebih mudah mengikuti dan memahami uraian dari peneliti. 
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Bab V : Penutup  

Bab penutup merupakan bab akhir dalam penelitian, dimana memuat 

kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran dari peneliti untuk 

penelitan selanjutnya. Kesimpulan dan saran dipecah menjadi sub judul 

tersendiri. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Manajemen Pemasaran 

 Dewasa ini manajemen merupakan poin yang sangat penting dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya karena tingkat 

persaingan bisnis dihampir seluruh sektor kehidupan yang semakin meningkat , istilah 

manajemen memiliki arti yaitu mengatur atau mengendalikan yang merupakan peran 

yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 

 Menurut Bob Sabran (2014:8) mengemukakan bahwa manajemen merupaka 

segala suatu yang mengikut sertakan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan 

kerja lainnya sehingga suatu kegiatan dapat selesai dengan cara yang efektif fan efisien. 

Kata efisien sendiri memliki arti mendapatkan output yang banyak dibandingkan 

dengan masukakan dengan minimal mungkin. Sedangkan pengertian efektif adalah 

melakukan sesuatu hal yang benar dimana sebuah pekerjaan dapat membantu 

organsisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Lain halnya menurut 

Amirullah (2015:10) mengemukakan bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada 

sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang telah ditetepkan sebelumnya. 

Sedangkan menurut Buchari Alma (2016:10) manajemen adalah ilmu dan seni 
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mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Dalam suatu organisasi untuk memudahkan dalam proses koordinasi dan 

menjalankan aktivitas manajemennya, hal yang paling penting dalam manajemen 

dibagi menjadi empat bidang yang terdiri dari manajemen sumber daya manusia, 

manajemen keuangan, manajemen operasi dan manajemen pemasaran.dikemukakan 

oleh Hasibuan (2013:23) yang dimaksud dalam fungsional manajemen adalah sebagai 

berikut : 

1. Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran dalam suatu perusahaan lebih fokus pada penjualan 

barang atau jasa, cara distribusi, tehnik dalam promosi sampai dengan cara 

produksi sehingga pelanggan merasa ingin dan tertarik dalam konsumsi atau 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan 

2. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia lebih menitukberatkan pada mengelola dan 

mengkoordinasikan sumber daya manusia agar bisa tetap berkualitas, sumber 

daya manusia juga merupakan kekuatan utam dari suatu perusahaan atau juga 

bisa dikatakan sebagai roda penggerak sebuah perusahaan atau organisasi. 

3. Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan sebagai salah satu fungsional dalam manajemen  

merupakan bagaimana keuangan dalam mengelola modal yang ada untuk lebih 

berdaya guna dan bisa menghasilkan laba, selain itu fungsi manajemen 
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keuangan merupakan mengatur dan mengelola keuangan perusahaan agar bisa 

mendapatkan keuntungan. 

4. Manajemen Operasi 

Sedangkan manajemen operasi sebagai salah satu fungsi manajemen 

merupakan bagaimana keputusan dalam penggunaan alat alat dan perawatan 

alat-alat produksi agar bisa berproduksi dan alat bisa berumur panjang. 

 Menurut Sofjan Assauri (2013:12) manajemen pemasaran adalah sebagai 

berikut: “Manajemen pemasaran merupakan kegiatan penganalisisan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian program - program yang dibuat untuk membentuk, 

membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna 

mencapai tujuan organisasi (perusahaan) dalam jangka panjang”.  

 Dalam studi aspek pasar terdapat beberapa tahapan seperti : 

1. tahap perencanaan pendahuluan yang meliputi research purpose, research 

objective, dan estimasi nilai informasi,  

2. desain penelitian, meliputi teknik riset dan pendekatan riset. Pendekatan riset 

itu sendiri meliputi exploratory, descriptive dan causal research,  

3. tahap implementasi, meliputi pengumpulan dan pengolahan data, kesimpulan 

dan saran.(Jumingan, 2018) 
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Gambar 2.1  
Konsep Inti Pemasaran 

  

   

Sumber: (Daryanto, 2013) 

Keterangan: 

a. Kebutuhan: kondisi dimana seseorang tidak memiliki rasa puas . 

Contoh: seseorang haus maka butuh minuman 

b. Keinginan: kondisi manusia yang membutuhkan sesuatu dan itu berasal dari 

pribadi masing-masing serta budaya.  

Contoh: seorang yang berasal dari barat sarapan dengan roti 

c. Permintaan: manusia selalu berkeinginan untuk berbelanja dan kebanyakan 

konsumtif. 

d. Produk: semua hal yang dianggap pasar bisa menerima untuk produk tersebut 

ditawarkan untuk digunakan atau dikonsumsi, dimiliki, diperhatikan, hingga 

mampu memuaskan kebutuhan atau keinginan. Produk bisa saja terdiri atas 

Obyek fisik, barang atau jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan 

merupakan cakupan dari produk.  

e. Nilai bagi pelanggan: manfaat yang dinikmati oleh pelanggan berbeda-beda 

karena memiliki serta menggunakan suatu jasa dan produk untuk memilikinya. 

f. Kepuasan pelanggan: pemenuhan harapan pembeli dengan tolak ukur sejauh 

mana anggapan terhadap kinerja produk  

Kebutuhan, 
keinginan, 
permintaan 

produk 
Nilai, 
biaya, 

kepuasan 

Pertukaran, 
transaksi 
hubungan 

pasar 
Pemasaran, 

pasar 
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g. Pertukaran: suatu cara untuk mendapatkan suatu produk. (Daryanto, 2013) 

 Sedangkan menurut Buchari (2016:132) Manjamene pemasaran adalah 

perencanaan, pengarahan, dan pengawasan atas aktivitas pemasaran dari suatu 

perusahaan atau organisasi.  

 Dari pemaparan para ahli diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahawa 

manajemen pemasaran merupakan segala proses dalam manajemen yang meliputi 

kegiatan planning, pengendalian dan pengawasan dalam rangka meningkatkan 

efektivitas dan efesien dalam proses pemasaran produk atau jasa untuk mendapatkan 

laba atau keuntungan. 

2.2 Startegi Pemasaran 

2.2.1 Startegi 

 Strategi adalah sesuatu hal sangat penting dalam kegiatan aktivitas organisasi 

atau perusahaan secara cepat, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Perusahaan yang menghadapi masalah baik masalah internal maupun 

masalah eksternal perusahaan, maka dari itu perusahaan perlu memiliki strategi untuk 

menghadapi setiap masalah atau hambatan yang ditemui dalam menjalankan roda 

aktivitas perusahaan atau organisasi. 

 Menurut pendapat Tjiptono (2006:3) strategi berasal dari bahasa Yunani yang 

berarti strategi yang memiliki arti seni atau ilmu menjadi seorang jendral. Srtategi juga 

memiliki arti suatu perencanaan dalam pembagian serta penggunaan kekuatan militer 

pada daerah-daerah tertentu dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 
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2.2.2 Pemasaran 

 Menurut Kotler (2016:29) pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial 

yang ada didalamnya terdapat individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan ingin dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain. 

 Pengertian diatas pada intinya dalam pemasaran adalah proses suatu perusahaan 

atau organisasi yang harus terus menerus berkembang sebagai salah satu tujuan utama 

perusahaan didirikan. Perusahaan memiliki sumber-sumber daya dan peraturan yang 

mengikat dalam perusahaan, perubahan lingkungan sekitar perusahaan merupakan 

tantangan dalam perusahaan, dimana perusahaan harus berpikir cara menyelesaikan 

tantangan atau masalah yang dihadapi perusahaan. Selain perubahan lingkungan 

sekitar yang merupakan tantangan terdapat juga peluang dan kesempatan bagi 

perusahaan dalam mengembangkan usahanya. 

 Disamping itu semua dari pemaparan diatas, hal yang sangat penting dan yang 

paling dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan adalah kemampuan dalam 

hal melihat dan melaksanakan seluruh kegiatan pemasaran produk dan jasa demi 

terciptanya tujuan perusahaan dalam hal perubahan lingkungan agar dapat 

menyesuaikan diri dan dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Dalam konteks 

pemasaran yang harus selalu dilakukan adalah mengkoordinasikan dan pengelolaan 

pemasaran dengan benar serta efisien. Secara singkat pemasaran merupakan proses 

pengenalan barang atau jasa kepada pelanggan yang memiliki potensi dalam 
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mengkonsumsi. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam proses pemasaran dapat 

melalui iklan, public relation, promosi,  distribusi, penjualan serta layanan konsumen. 

 Dalam pemasaran produk dan jasa dewasa ini memiliki tingkat persaingan yang 

sangat ketat dan berkembangnya pengetahuan pelanggan yang tentunya akan semakin 

besar kebutuhan serta keinginan pelanggan yang lebih tinggi. Teori ini yang 

memuculkan konsep dasar dalam pemasaran. Yang dimaksud dalam konsep pemasaran 

barang atau jasa adalah suatu kegiatan yang memfokuskan pada seluruh elemen 

organisasi dalam proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan pelanggan yang semakin 

tinggi serta memenuhi visi dan misi sebuah perusahaan atau organisasi. 

 Dalam konsep pemasaran tidak hanya menitik beratkan pada pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan pelanggan akan penjualan barang atau jasa kepada konsumen 

juga sebagai penarik konsumen. Konsep pemasaran dalam perusahaan dapat digunakan 

sebagai tolak ukur dalam keberhasilan sebuah bisnis yang dijalankan. Pendapat Kotler 

(2000:27) mengemukakan bahwa konsep dari sebuah pemasaran di buat atas masukan 

dari empat elemen pokok yaitu sebagai berikut : 

1. Pasar Sasaran 

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam menawarkan dan menjual produk atau 

jasa yang dimiliki dikarenakan kecermatan akan pemilihan pasar sasaran denga 

mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan pasar 

sasaran. 
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2. Kebutuhan pelanggan 

Dalam menciptakan sebuah sebuah produk atau jasa perusahaan harus melihat 

dan memilah akan kebutuhan dan keinginan pelanggan agar produk atau jasa 

yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, selain itu, perusahaan 

yang dapat melihat akan kebutuhan pelanggan akan mendapatkan pelanggan 

baru. 

3. Pemasaran Terpadu 

 Tiap-tiap departemen dalam sebuah perusahaan atau organisasi harus selalu   

 memiliki tujuan dan sinergitas yang sama dalam melayani kebutuhan 

konsumen. 

4. Kemampuan dalam Menghasilkan 

Tujuan utama dibentuknya sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan profit 

atau laba yang dhasilkan dari penjualan produk barang dan jasa. 

 Pendapat lain dari Kotler (2002:18) mengatakan bahwa terdapat empat elemen 

atau komponen dalam bauran pemasaran yang lebih dikenal dengan 4P yaitu sebagai 

berikut : 

1. Produk (Product) 

2. Harga (Price) 

3. Tempat (Place/Distribution) 

4. Promosi (Promotion) 
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 Dari beberapa pemaparan menurut para ahli diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa strategi pemasaran merupakan sebuah alat dari keseluuhan 

kegiatan yang ada dalam marketing mix, Strategi pemasaran juga dapat memberikan 

arah bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas penjualan perusahan yang dimana 

didalamnya terdapat pengendalian dari semua aspek agar dapat tercapai tujuan visi dan 

misi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

2.3 Pemasaran Melalui Media Sosial 

2.3.1 Media Sosial 

 Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2016) Media sosial merupakan 

alat atau media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi dan mendapatkan teks, 

gambar, suara, dan video informasi baik dari orang lain maupun perusahaan dan vice 

versa. 

 Social media atau dalam bahasa indonesia disebut dengan media sosial adalah 

media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif atau 

dua arah. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang mengubah pola 

penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat satu ke banyak  audiens 

(Paramitha dalam Wibowo & Priansa, 2014) 

 Pengertian lainnya mengenai media sosial adalah konten yang berisi informasi 

yang dibuat oleh orang yang memanfaatkan teknologi penerbitan, sangat mudah 

diakses dan dimaksudkan untuk memfasilitasi komunikasi, pengaruh dan interaksi 

dengan sesama dan dengan khalayak umum ( Rasyid, 2018). 
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 Berdasarkan beberapa pengertian diatas, media sosial merupakan salah satu 

teknologi berbasis internet yang memungkinkan setiap orang untuk dapat dengan 

mudah berinteraksi dan berkomunikasi baik melalui teks, video, gambar hingga audio 

yang berisi suatu informasi. Menurut Burrow (2001) menyatakan bahwa Karakteristik 

sosial media adalah : 

1. Personal dan Interactive Sosial Media 

Karakteristik sosial media ini memberikan kesempatan produsen untuk dapat 

berkomunikasi dengan konsumen secara langsung. Selain itu, media sosial juga 

memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memberikan saran mengenai 

produk secara interakif dengan perusahaan, 

2. Immediacy 

Media sosial yang memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen 

untuk berinteraksi secara langsung atau real time. Jadi segala seuatu hal yang 

berkaitan dengan ulasan produk yang diberikan konsumen, produsen dapat 

merespon dengan cepat. 

3. Word Of Mouth Social Media 

Pada umumnya sosial media dapat meruuk pada komunikasi lisan antara 

produsen dan konsumen dalam proses pemasaran. Namun pada kenyataannya 

word of mouth social media dilakukan melalui format tulisan, audio visual dan 

lain-lain. Karakteristik ini telah berubah menjadi digital sehingga konsumen 

dapat memeberikan respon atau ulasan secara real time. 
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4. Connectivity 

Hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia adalah terhubung satu sama lain. 

Sekarang media sosial telah berubah menajdi marketplace digital yang 

mengubah sosial media menjadi pasar secara tidak langsung. 

2.3.2 Social Media Marketing 

 Menurut Gunelius (2011) menyatakan bahwa sosial media marketing adalah 

jenis model pemasaran melalui internet untuk mencapai tujuan pemasaran dengan 

partisipasi dalam berbagai jaringan media sosial. Alat yang digunakan dalam 

pemasaran media sosial pada umumnya menggunakan blog, video, gambar dan lain-

lain. Terdapay lima tujuan paling umum dari social media marketing yaitu adalah : 

1. Membangun hubungan antar produsen dan Konsumen 

Manfaat yang paling utama dari sosial media marketing adalah kemampuan 

untuk membangun hubungan antar produsen dengan konsumen secara aktif.  

2. Membangun Merek 

Percakapan melalui media sosial menyajikan cara sempurna untuk 

meningkatkan brand awarness, meningkatkan pengenalan dan ingatan akan 

merek dan meningkatkan loyalitas merek. 

3. Publisitas 

Manfaat lain dari social media marketing adalah kemampun media sosial dalam 

menyediakan tempat bagi perusahaan dalam berbagi informasi mengenai 

pemasaran yang dilakukan. 

 



 
 

21 
 

4. Promosi 

Salah satu kegunaan yang paling penting dalam social media marketing sebagai 

alat penjualan atau market place adalah produsen dapat memberikan diskon 

eksklusif dan peluang bagi konsumen untuk mendapatkan reward  yang 

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan membangun merek. 

5. Riset Pasar 

Tujuan yang terakhir adalah sosial media marketing memberikan pengetahuan 

kepada produsen mengenai perilaku konsumen, membuat profil pelanggan, 

segmentasi pasar dan yang paling penting adalah belajar akan keinginan dan 

kebutuhan konsumen saat ini. 

Selain tujuan social media marketing diatas , terdapat juga manfaat yang diperoleh 

dari pemasaran melalui media sosial yaitu sebagai berikut : 

1. Personal Branding Is Not Only Figure, Its For Everyone 

Berbagai media social seperti facebook, twitter, youtube dapat menjadi media 

untuk orang berkomunikasi, berdiskusi, bahkan mendapatkan popularitas di 

social media. Keunggulan mebangun personal branding melalui social media 

adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena audiensnyalah yang 

akan menentukan. 

2. Fantastic Marketing Result Through Social Media 

Hasil pemasaran yang fantastic dapat diraih dari media sosial, orang sudah 

bosan dan cenderung mengurangi untuk melihat TV, mereka lebih sering 

menggunakan smarthphone. Fenomena dimana cara hidup masyarakat saat ini 
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cenderung lebih memanfaatkan telepon genggam mereka yang sudah terkenal 

dengan sebutan smartphone. Dengan smartphone, kita dapat melihat berbagai 

infomasi. 

3. Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan 

konsumen 

Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi kebih dejat dengan 

konsumen. Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang lebih individual, 

personal dan dua arah. Melalui media sosial para pemasar dapat mengetahui 

kebiasaan konsumen mereka dan melalukan interaksi secara personal serta 

membangun keterikatan yang lebih dalam. 

4. Media sosial memiliki sifat viral 

Viral berarti memiliki sifat seperti virud yaitu menyebar dengan cepat. 

Informasi yang muncul dari suatu produk dapat tersebar secara cepat 

 Social media marketing memanfaatkan jejaring sosial, blog, komunitas online 

dan media online lainnya untk mendukung fungsi pemasaran, penjualan, hubungan 

masyarakat dan layanan konsumen (Roman,2011). 

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

social media marketing merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang menggunakan 

media online dalam mendukung pemasaran kepada setiap pelanggannya. 
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2.4 Hotel dan Tingkat Occupancy 

2.4.1 Hotel  

 Hotel merupakan salah satu akomodasi yang memberikan fasilitas kamar yang 

dapat digunakan oleh para wisatawan sebagai tempat beristirahat. Selain menyediakan 

fasilitas kamar, hotel juga menyediakan beberapa fasilitas pelengkap, seperti pelayanan 

makanan dan minuman, penitipan dan pengangkatan barang, laundry, gym, sarana 

bermain untuk anak-anak, dan lainnya (Suwena, Widyatmaja, 2010:90).  

 Sedangkan Menurut K. Kraph hotel adalah sebuah gedung (bangunan) yang 

menyediakan penginapan, makanan dan pelayanan yang bersangkutan dengan 

menginap serta makan itu bagi mereka yang mengadakan perjalanan. Selain itu, 

menurut SK Menteri Perhubungan RI No. SK.241/H/70 Tahun 1970, Hotel merupakan 

perusahaan yang menyediakan jasa dalam bentuk penginapan serta menyajikan 

hidangan serta fasilitas lainnya dalam hotel untuk umum, yang memenuhi syarat – 

syarat kenyamanan dan bertujuan bisnis. 

 Sedangkan, Sulastiyono (2006:5) mengatakan bahwa hotel adalah suatu 

perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, 

minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang- orang yang sedang melakukan 

perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan 

yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.  

 Berdasarkan tipenya, menurut (Soenarno, 2006:13) hotel dikelompokan dalam 

beberapa kategori, yaitu :  
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a. Tipe hotel berdasarkan lokasi  

Berdasarkan lokasinya, ada 2 (dua) macam hotel, yaitu :  

1. City Hotel  

Merupakan hotel yang berlokasi di tengah kota besar yang dimana kebanyakan 

tamu yang berada di city hotel bertujuan untuk bisnis, pertemuan, seminar, 

dagang, serta untuk acara resmi perusahaan. City hotel banyak menyediakan 

sarana bisnis, bentuk fisiknya kebanyakan berupa building block, bertingkat 

tinggi dengan lahan yang relatif sempit.  

2. Resort Hotel  

Lain halnya dengan city Hotel,  Resort hotel merupakan akomodasi yang 

terletak di daerah tujuan wisata. Kebanyakan jauh dari kota dan dekat dengan 

tempat-tempat rekreasi. Para Tamu yang datang ke jenis hotel ini bertujuan 

untuk rekreasi atau berwisata.  

b. Tipe hotel berdasarkan lama tinggal  

Berdasarkan lamanya tamu tinggal, terdapat beberapa jenis hotel, yaitu:  

1. Transit Hotel  

Transit hotel adalah tipe hotel dimana rata-rata lama tamu menginap hanya satu 

hari satu malam. Kebanyakan tamu yang menginap adalah orang-orang yang 

sangat sibuk dan datang hanya untuk transit atau hanya untuk sekedar 

beristirahat.  

2. Residental Hotel  
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Residental hotel adalah hotel dimana rata-rata tamu yang menginap lebih dari 

satu bulan, bahkan dapat sampai tahunan. Hotel jenis ini dilengkapi dengan 

sarana untuk tinggal dalam waktu lama, seperti kitchenette di dalam kamar, 

ruang tamu, tempat cuci, setrika, dan ruang untuk mengeringkan pakaian.  

3. Semi Residental  

Hotel Semi residental hotel berada di antara transient hotel dan residental hotel. 

Tamu yang menginap di hotel tipe ini tidak terlalu singkat tetapi tidak terlalu 

lama. Rata-rata 2 (dua) hari sampai 1 (satu) minggu.  

2.4.2 Tingkat Hunian (Occupancy) 

Tingkat hujian kamar merupakan suatu keadaan sebagaimana kemampuan sebuah hotel 

dalam memasarkan kamar yang tersedia kepada pelanggan. Perhitungan tingkat hunian 

kamar dapat dihitung melalui jumlah kamar yang terjual pada suatu periode tertentu 

dibagi jumlah kamar yang tersedia untuk dijual. Rasio occupancy merupakan salah satu 

alat  ukur untuk mengetahaui kemampuan dan keberhasilan hotel dalam menjual 

produk utamanya yaitu kamar. 

 Industri perhotelan memiliki tujuan yang sama yaitu menjual sebanyak 

banyaknya kamar pada suatu periode namun juga tetap memperhatikan tingkat 

kepuasan pelanggan yang menghuni hotel tersebut. Keuntungan hotel dapat dilihat dari 

sebagaimana kemampuan team dalam menjual produk hotel yang terdiri dari kamar, 

meeting room, food and beverage dan lain-lain. Semakin besar kemampuan penjualan 

akan semakin besar juga keuntungan yang didapatkan oleh hotel tersebut. Keberhasilan 

hotel dalam menjual produk tidak terlepas dari manajemen internal yang baik dan 
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terstruktur. Menurut Yoeti (2003:153) beberapa hal yang mempengaruhi tingkat 

hunian kamar pada sebuah industri perhotelan diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Fasilitas yang disediakan oleh hotel merupakan salah satu faktor pendorong 

tingginya tingkat hunian kamar 

b. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh hotel membuat pelanggan nyaman dan 

segala kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. 

c. Promosi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam keberhasilan 

meningkatkan tingkat hunian kamar, dengan melalui promosi produk yang 

tawarkan dapat diketahui dan mendorong pelanggan untuk membeli produk 

tersebut. 

d. Harga produk yang ditawarkan juga berperan penting dalam keberhasilan 

pemasaran. Penetapan harga yang baik adalah harga yang dapat bersaing 

dipasaran 

 Menurut Sugiarto (2000:55) menyatakan bahwa tingkat hunian merupakan 

suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar yang terjual jika dibandingkan 

dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual. Semakin tinggi tingkat hunian 

sebuah hotel maka keuntungan yang didapatkan pun akan besar. Produk kamar 

merupakan produk yang memberikan keuntungan yang paling tinggi selain produk 

hotel lainnya seperti layanan makan dan minum, bar dan room service. Ini dikarenakan 

karena kamar yang memiliki sifat produk yang dapat dijual kembali segera setelah 

kamar tersebut ditinggalkan oleh tamu lainnya. 
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 Dalam perhitungan tingkat hunian kamar dalam sebuah hotel dihitung 

berdasarkan perperiode baik, harian, bulanan dan tahunan. Keberhasilan pemasaran 

tidak terlepas dari pelayanan yang berikan oleh hotel selama tamu menginap dalam 

sebuah hotel. pihak hotel akan memberikan pelayanan dan kepuasan maksimal agar 

tamu dapat memperpanjang masa tinggalnya sehingga menghabiskan waktu yang 

lebih lama dari perkiraan. 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat hunian kamar adalah harga 

produk yang ditawarkan, kompetisi antar hotel dalam memasarkan produk serta 

permintaan kamar yang dapat mempengaruhi penjualan kamar, selain itu lokasi hotel 

sangat berperan penting dalam keberhasilan hotel dalam memarik minat tamu untuk 

datang. Lokasi yang strategis sangat memberikan keuntungan yang besar bagi hotel 

karena pada umumnya para tamu mencari tempat untuk menginap yang berlokasi di 

kawasan wisata, pusat perbelanjaan, pusat hiburan dan memiliki aksebilitas yang 

tinggi. Lokasi hotel memberikan kesempatan kepada team untuk menawarkan produk 

yang lebih baik dalam penentuan harga kamar . 

 Pelayanan Hotel Baik hotel ataupun villa menetapkan standar pelayanan kepada 

tamu yang datang sehingga tamu merasa diperhatikan dan mendapat pelayanan yang 

istimewa. Standar pelayanan harus bersifat unik dank has sehingga dapat memberikan 

sentuhan yang mengesankan bagi para tamu yang menginap.  
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2.5 Bauran Pemasaran 

 Menurut Kotler (2011) bauran pemasaran merupakan alat atau tool pemasaran 

yang dapat gunakan perusahaan dalam menganalisis pasar serta digunakan dalam 

mencapai sasaran tujuan perusahaan. Bauran pemasaran ini dapat digunakan 

perusahaan dalam meningkatkan produksi produknya. 

 Sedangkan menurut sadono (2004) menyatakan bahwa bauran pemasaran 

merupakan kumpulan kegiatan pemasaran yang saling berhubungan yang disusun 

untuk tujuan mengetahui seberapa besar kebutuhan konsumen akan barang akan 

diproduksi. Bauran pemasaran mempfokuskan pada mengenai pengembangan produk, 

penetapan harga barang, proses promosi serta pendistribusiannya langsung kepada 

konsumen. 

 Bauran pemasaran adalah alat yang digunakan oleh perusahaan dalam 

pemasaran yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan perusahaan akan 

memberikan respon atas keinginan pasar. Dalam setiap pemasaran dibutuhkan strategi 

pemasaran yang baik dengan menyiapkan perencanaan yang terperinci mengenai 

konsep pemasaran yang akan dilakukan.  

 Secara umum bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari empat variabel 

utama yang digunakan yang lebih dikenal dengan 4P yakni product, place, price dan 

promotion. Bauran pemasaran ini sangat diperlukan dan membutuhkan koordinasi 

yang baik agar terciptanya pemasaran yang baik dan efektif. 



 
 

29 
 

Untuk menghindari kegagalan dalam pemasaran perusahaan, bauran pemasaran akan 

menjadi strategi yang efektif dalam pemasaran. Permasalahan yang biasanya muncul 

dalam pemasaran produk adalah kurangnya promosi produk kepada konsumen 

sehingga produk yang di produksi kurang dikenal dalam kalangan masyarakat. Hampir 

segala kegiatan perusahaan selalu berkaitan erat dengan bauran pemasaran, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa buaran pemasaran atau marketing mix sangat penting dalam 

keberlangsungan roda aktivitas perusahaan. Menurut Tjiptono (2004) Empat faktor-

faktor bauran pemasaran, yaitu : 

1) Produk 

Bentuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan harus memiliki ini jual yang 

bisa menarik minat konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan. 

Perusahaan dalam menentukan produk yang akan dijual harus selalu 

memperhatikan kebutuhan pasar dan segmentasi pasar, selain itu kemasan serta 

nilai dari sebuah produk itu harus berada dalam satu kemasan yang praktiks. 

Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah masalah harga yang akan 

ditawarkan, proses pendistirbusian barang jadi, serta promosi yang akan 

digunakan dalam memperkanalkan barang tersebut kepada para pelanggan. 

2) Harga 

Tiap komponen produk yang diproduksi akan menjadi bahan pertimbangan 

dalam penentuan harga jual produk. selain biaya produksi juga perlu 

mempertimbangkan keuntungan yang diinginkan. Dalam penetapan harga 

produk biasanya juga memperhatikan harga produk yang dijual oleh kompetitor 
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perusahaan. Beberapa tehnik penentuan harga produk biasanya berasal dari 

harga mark-up produk, adanya harga promosi, adanya potongan harga dan 

produk yang dikemas dalam bentuk paket. 

3) Promosi 

 Kegiatan promosi perusahaan dalam menawarkan produknya harus dilakukan 

secara hati-hati dan tepat sasaran. Salah satu bentuk promosi yang biasa 

dilakukan oleh perusahaan adalah melalui iklan, personal selling dan publisitas 

melalui media sosial. Dalam proses promosi juga membutuhkan biaya dalam 

penanganannya. Tujuan utama dari promosi sebuah produk adalah agar 

konsumen dapat mengetahui keberadaan produk. semua kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan semuamya mengacu pada bauran promosi yang 

terdiri dari : 

a) Advertising 

b) Sales Promotion 

c) Personal Selling 

d) Publicity 

4) Tempat 

Salah satu yang paling penting dalam bauran pemasaran adalah proses 

pendistribusian produk dari produsen ke konsumen. Jika perusahaan bisa 

melakukan proses pendistribusian produk secara langsung kepada konsumen 

maka tidak akan ada biaya tambahan untuk proses pendistribusian. Namun pada 
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kenyataannya hampir semua perusahaan memiliki bantuan perantara dalam 

proses pendistribusian produk. 

2.5 Analisis SWOT 

 SWOT adalah singkatan dari strength (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), 

opportunities (peluang), dan threats (ancaman), dimana SWOT ini dijadikan sebagai 

suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non 

profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih 

komperhensif. (Fahmi, 2015) 

Untuk membuat suatu rencana kita harus mengevaluasi faktor ekstern maupun 

faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan 

(strength) yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan 

(kelemahan) yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis terhadap faktor 

eksternal harus dapat mengetahui kesempatan  (opportunity) yang terbuka bagi 

organisasi serta dapat mengetahui pula ancaman (treath) yang dialami oleh 

organisasi yang bersangkutan. 

Analisis  untuk  mengetahui  strength,  weaknesses,  opportunity,  dan treath 

sering disebut analisis SWOT yang merupakan singkatan dari keempat hal tersebut 

(Indrito Gitosudarmo dalam Rahmat, 2012) Setelah   kita   mengetahui   kekuatan,   

kelemahan,   kesempatan   yang terbuka, serta ancaman-ancaman yang dialaminya, 

maka kita dapat menyusun suatu rencana atau strategi yang mencakup tujuan yang 

telah ditentukan. 
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Menurut David,Fred R. (2017:47) Analisis SWOT merupakan 

1. Strengths (Kekuatan) 

Strenght atau kekuatan adalah segala sumber daya yang dimiliki perusahaan 

baik sumber daya manusia, keterampilan, soft skill, maupun keunggulan lain 

yang dimiliki perusahaan yang mana dihubungkan dengan para pesaing 

perusahaan serta kebutuhan pasar. Kekuatan adalah sebuah persaingan khusus 

yang mampu memberikan keunggulan daripada perusahaan lain dalam hal 

kompetisi. 

2. Weakness (Kelemahan) 

Weakness atau kelemahan merupakan suatu keterbatasan serta kekurangan 

dalam sebuah perusahaan (dalam hal sumber dayanya, kapabilitas 

karyawannya, serta penguasaan keterampilan dimana nantinya akan 

menghambat kinerja perusahaan ke depannya. Keterbatasan lain yang dapat 

menghambat jalannya perusahaan antara lain fasilitas, tunjangan, sumber daya 

keuangan perusahaan, kapabilitas manajemen, serta kelihaian bagian 

pemasaran. 

3. Opportunities (Peluang)  

Peluang merupakan suatu kesempatan yang sangat penting yang sangat 

ditunggu oleh masing-masing perusahaan. Peluang-peluang yang datang ini 

pada umumnya bersifat akan menguntungkan perusahaan. Namun terkadang 
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peluang yang datang ini belum tentu langsung bisa disambut oleh perusahaan 

tersebut dikarenakan kendala-kendala tertentu. 

4. Threats (Ancaman)  

Kebalikannya dengan peluang, Ancaman adalah situasi penting yang tidak 

menguntungkan perusahaan. Hal ini menjadi pengganggu jalannya roda bisnis 

perusahaan dan mengancam posisi perusahaan di dalam pasar, maupun 

mengganggu tujuan perusahaan. Contoh ancaman yang sering dihadapi 

perusahaan yaitu aturan-aturan baru dari pemerintah yang sangat merugikan 

pengusaha. 

Setelah  mengetahui   kekuatan,   kelemahan,   kesempatan   yang terbuka, serta 

ancaman-ancaman yang dialaminya, maka kita dapat menyusun suatu rencana atau 

strategi yang mencakup tujuan yang telah ditentukan.Rencana strategi tersebut 

kemudian haruslah kita terjemahkan ke dalam rencana-rencana operasional  yang 

mencantumkan  adanya  target-target  yang harus kita capai.Kemudian rencana 

operasional itu harus kita terjemahkan ke dalam satu satuan uang yang menjadi 

anggaran operasional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

34 
 

Gambar 2.2  
Proses Perencanaan Dengan Analisis SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Rahmat, 2012) 

Dalam konsep  pendekatan analisis  SWOT  tampaknya  sangat sederhana,  

yaitu dengan apabila  kita dapat mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan 

(weakness)   perusahaan kita dan mengetahui peluang (opportunity) dari luar organisasi 

yang menguntungkan serta ancaman (treath) di dalam organisasi yang merugikan 

organisasi atau perusahaan kita. 

Menurut Rahmat (2012) dalam matriks SWOT dapat menggunakan beberapa 

strartegi yaitu sebagai berikut : 

a. Strategi S.O 

Strategi ini memamfaatkan segala peluang yang ada dengan kekuatan 

perusahaan atau organisasi. 
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extern 

Faktor 
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TARGET 
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b. Strategi S.T 

Yaitu strategi dengan memanfaatkan kekuatan untuk mencapai saasaran 

yang ingin dicapai. 

c. Strategi W.O 

Yaitu strategi untuk memilih faktor yang akan menjadi pendorong dan mana 

strategi yang harus di tahan. 

d. Strategi W.T 

Yaitu strategi yang perlu penanganan yang hati hati dan penuh kewaspadaan 

dalam mencapai sasaran yang ingin dituju. 

Pendapat lain dari Rahmat (2012) mengenai strategi adalah untuk menjamin 

ketepatan pencapaian sasaran. Rancangan sebuah strategi dapat dipilih untuk 

menutup atau menghambat ancaman atau tantangan dalam mencapai tujuan yang 

ingin dicapai. Sifat dari ancaman tersebut juga berbeda-beda. Ancaman yang 

memberikan efek yang besar harus segera diminimalkan dan harus segera diberikan 

solusi atau strategi untuk menghadapi ancaman tersebut. 

Pemilihan startegi dapat ditentukan melalui matriks kekuatan, kelemahan, 

peluang serta ancaman yang dihadapi perusahaan dari faktor internal dan eksternal 

perusahaan, melalui tool ini perusahaan dapat mengetahui secara pasti kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang datang dari eksternal 

perusahaan, dan dari konsep itulah dapat dirumuskan strategi yang tepat dalam 

menghadapi rintangan atau ancaman 
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Fungsi dari analisis SWOT menurut Ferrel (2005) menyatakan bahwa untuk 

mendapatkan segala informasi yang berkaitan dengan analisis perusahaan dan 

pemisahan persoalan pokok faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor 

eksternal ( peluang dan ancaman) perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis SWOT dapat memberikan infomasi akan indikasi atas suatu persoalan 

perusahaan, infomasi ini akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan 

dan memberikan informasi mengenai ancaman dan rintangan yang akan 

dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. 

2. Analisis swot juga merupakan salah satu cara dalam penetapan strategi dalam 

peningkatan analisis dalam usaha. Pada umumnya analisis SWOT digunakan 

sebagai panduan umum dalam menentukan alternatif yang akan menjadi 

pertimbangan strategi perusahaan. 

Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi analisis SWOT dalam suatu 

perusahaan yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor Internal 

Faktor internal dalam analisis swot merupakan salah satu unsur faktor yang 

sangat penting, faktor internal perusahaan terdiri atas faktor kekuatan dan 

kelemahan sebuah perusahaan.berikut ini beberapa faktor yang termasuk dalam 

faktor eksternal yaitu : 

1. Sumber daya keuangan yang memadai. 

2. Karyawan yang sangat kompeten. 
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3. Properti teknologi yang terbaru. 

4. Kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan. 

5. Keahlian pemasaran yang baik. 

6. Dispersibilitas yang baik dll. 

b. Faktor Eksternal 

Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal adalah salah satu faktor 

yang berasal dari dunia luar perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. Terdapat beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal, 

yaitu : 

1. Kemajuan bisnis. 

2. Budaya masyarakat. 

3. Kebijakan dan ideologi sosial. 

4. Kondisi ekonomi dari suatu negara. 

5. Peraturan serta pedoman pemerintah. 

6. Perkembangan teknologi yang semakin maju. 

 Metode analisis SWOT dianggap sebagai metode analisis untuk 

mendeskripsikan kondisi perusahaan yang paling mendasar. Analisa ini dilakukan 

tidak hanya untuk membangun sebuah perusahaan saja, namun juga untuk menjaga 

keberlangsungan bisnis. 
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 Melalui analisis matriks SWOT perusahaan mendapatkan gambaran utuh 

mengenai kondisi dan situasi yang perusahaan hadapi. Tim manajemen jadi 

mengetahui sisi-sisi yang selama ini tidak terlihat, sehingga dapat memaksimalkan 

semua potensi yang ada. Matriks SWOT dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

membuat rencana dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan secara 

sistematis. 

Menurut Rangkuti ada beberapa tahapan dalam Analisis SWOT yaitu : 

a. Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary)  

 Setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu 

tabel IFAS (Internal Factor Analysis Summary) disusun untuk merumuskan faktor-

faktor strategis internal tersebut dalam kerangka strength dan weakness perusahaan. 

tahapannya adalah :  

1. Tentukan   faktor-faktor   yang   menjadi   kekuatan   serta   kelemahan 

perusahaan dalam kolom 1. 

2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor 

tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. (Semua bobot tersebut jumlahnya 

tidak boleh melebihi skor total 1,00). 

3. Hitung  rating  (dalam  kolom  3)  untuk  masing-masing  faktor  dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 
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bersangkutan.  Variabel  yang  bersifat  positif  (semua  variabel  yang masuk 

kategori kekuatan) diberi nilai +1 sampai dengan  +4 (sangat baik) dengan 

membandingkan rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel 

yang bersifat negatif kebalikanya. Contohnya jika kelemahan besar sekali 

dibandingkan dengan rata-rata industri yang nilainya adalah 1, sedangkan jika 

kelemahan dibawah rata-rata industri, nilainya adalah 4. 

4. Kalikan  bobot  pada  kolom  2  dengan  rating  pada  kolom  3,  untuk 

memeperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untutk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 

4,0 (outsanding) sampai 0,0 (poor). 

5. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-

faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung. 

6. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan  yang bersangkutan. Nilai total ini 

menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor- faktor 

strategis internalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan 

perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama. 
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Tabel 2.1 

Internal Factor Analysis Summary (IFAS) 

 

Faktor-faktor Strategi Bobot Rating Bobot X Komenta

Kekuatan : 

 Budaya kualitas Maytag 

 Pengalaman Top Manager 

 Hubungan baik dengan SDM 

    

Kelemahan : 

 Proses produksi (R&D) 

 Saluran distribusi 

 Dukungan finance buruk 

 Posisi global sangat kurang 

 Fasilitas manufaktur 

    

Total     
Sumber : (Rangkuti, 2017) 

  Berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matrik IFAS, 

total rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan rata-

rata 2,5. Jika total rata-rata dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal perusahaan 

lemah, sedangkan total nilai diatas 2,5 mengindikasikan posisi internal yang kuat 
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b. Matriks EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary)  

Terdapat lima tahap penyusunan matriks faktor strategi eksternal yaitu : 

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman. 

2. Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 

0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan 

dampak terhadap faktor strategis. Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1,0. 

3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor denagan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif 

(peluang yang semakin besar diberi rating   +4, tetapi jika peluangnya kecil, 

diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. 

Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. Sebaliknya, 

jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4. 

4. Kalikan  bobot  pada  kolom  2  dengan  rating  pada  kolom  3,    untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 

4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

5. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-

faktor tersebut dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung. 
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6. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan.  

Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor- 

faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untu membandingkan 

perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.  

Tabel 2.2  
Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS) 

Faktor- faktor strategi eksternal Bobot Rating Bobot X Rating Ket 

Peluang:  

 Integrasi ekonomi eropa 

 Peruahan struktur demografi 

 Pembangunan ekonomi di Asia 

 Terbukanya eropa timur 

    

Ancaman: 

 Meningkatnya peraturan pemerintah 

 Meningkatnya persaingan 

 Munculnya teknologi baru 

 Perusahaan jepang 

    

Total     

Sumber :(Rangkuti, 2017) 
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 Sudah tentu bahwa dalam EFAS matrix, kemungkinan nilai tertinggi 

total score adalah 4,0 dan terendah adalah 1,0. Total score 4,0 mengindikasikan 

bahwa perusahaan merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan 

menghindari ancaman-ancaman di pasar industrinya. Total score 1,0 

menunjukkan strategi-strategi perusahaan tidak memanfaatkan peluang-peluang 

atau tidak menghindari ancaman-ancaman eksternal. 

c. Diagram Cartesius Analisis SWOT  

Langkah selanjutnya adalah menelaah melalui diagram analisis SWOT dengan 

membuat titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, dimana nilai dari sumbu 

X didapat dari selisih antara total strength dan total weakness, sedangkan untuk 

nilai sumbu Y didapat dari selisih antara total opportunities dan total threat. 

Gambar 2.3  
Diagram Analisis SWOT 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Freddy Rangkuti (2017) 

 Diagram analisis SWOT pada gambar menghasilkan empat kuadran 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Kuadran 1 Kuadran ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. 

Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam 

kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif 

(Growth Oriented Strategy). 

2. Kuadran 2 Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan 

adalah Berbagai Peluang Kelemahan Internal Kekuatan Internal 

Berbagai Ancaman 1.Mendukung strategi agresif 2. Mendukung 

strategi diversifikasi 4. Mendukung strategi defensif 3. Mendukung 

strategi turn around menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi 

(produk/pasar). 

3. Kuadran 3 Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, 

tetapi di lain pihak ia juga menghadapi beberapa kendala atau 

kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan adalah meminimalkan 

masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang 

pasar yang lebih besar. 

4. Kuadran 4 Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, 

perusahaan menghadapi berbagai ancaman dari luar dan kelemahan 

internal. 
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d. Matriks SWOT  

 Matriks SWOT merupakan alat-alat yang dipakai untuk mengukur 

faktor-faktor strategi perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara 

jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dimiliki. Matriks ini 

dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi yang dapat 

dilihat pada gambar. 

Matriks SWOT dapat  memberikan informasi secara  jelas  bagaimana  

opportunity  dan threat eksternal yang dihadapi oleh perusahaan harus 

disesuaikan dengan strength dan weaknesses yang dimiliki oleh perusahaan. 

Matriks tersebut juga bisa menghasilkan  kemungkinan strategi alternatif. 

ketika  semua informasi  yang berpengaruh terhadap kelangsungan 

perusahaan telah di peroleh, maka tahap berikutnya adalah menggunakan 

informasi yang ada tersebut kedalam model kuantitatif perumusan strategi. 

Salah satu modal utama  yang digunakan untuk menyusun faktor strategi  

yang digunakan perusahaan yaitu  SWOT  analysis Matriks (Rangkuti, 2017) 

Gambar 2.4  
Matriks SWOT 

IFAS 

 

EFAS 

Strengths (S) 
Tentukan 5 sampai 

10 faktor faktor 
strength  internal 

Weakness(W) 
tentukan 5 sampai 

10 faktor faktor 
weaknesses 

internal 

Opportunities (O) 
Menentukan  5 
sampai 10 faktor-
faktor opportunity 

Strategi SO 
Ciptakan strategi 

yang  menggunakan 
strength untuk 

Strategi WO 
Ciptakan strategi 
yang mengurangi  
weaknesses untuk 
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eksternal menggunakan 
opportunity 

menggunakan 
opportunity 

Threats (T)  
Menentukan  5 
sampai 10 faktor-
faktor threat 
eksternal 

Strategi ST 
Ciptakan strategi 

yang memanfaatkan 
strength untuk 

melawan Threat 

Strategi WT 
Ciptakan strategi 
yang mengurangi 
weaknesses dan 
melawan threat 

Sumber : Freddy Rangkuti (2017) 

a. Strategi S.O 

Strategi ini memamfaatkan segala peluang yang ada dengan kekuatan 

perusahaan atau organisasi. 

b. Strategi S.T 

Yaitu strategi dengan memanfaatkan kekuatan untuk mencapai 

saasaran yang ingin dicapai. 

c. Strategi W.O 

Yaitu strategi untuk memilih faktor yang akan menjadi pendorong dan 

mana strategi yang harus di tahan. 

d. Strategi W.T 

Yaitu strategi yang perlu penanganan yang hati hati dan penuh 

kewaspadaan dalam mencapai sasaran yang ingin dituju. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

 Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan tema skripsi yang 

diangkat oleh peneliti : 

Tabel 2.3 
Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Fadmawati 

(2011) 

Reformulasi 

Strategi 

Pemasaran 

untuk 

Meningkatkan 

Occupancy 

Room Rate di 

Hotel Four 

Season Resort 

Jimbaran Bali 

Metode 

penelitian 

ini adalah 

merupakan 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

dan 

kuantitatif 

berdasarkan 

analisis 

SWOT dan 

Matriks IE. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel-

variabel yang menjadi kekuatan adalah 

kelengkapan fasilitas kamar dan hotel, lokasi 

hotel, penyesuaian harga, intensitas promosi, 

kualitas pelayanan dan kompetensi karyawan, 

kerjasama dengan travel agent, dan paket 

perjalanan dan liburan, wedding package, 

event. Kelemahannya adalah lokasi hotel yang 

cukup jauh dari Bali Utara, Timur dan Barat. 

Peluang ditunjukkan oleh stabilitas keamanan 

Bali yang kondusif, kebijakan pemerintahan 

daerah yang fleksibel, tingkat inflasi dan nilai 

tukar rupiah terhadap dollar Amerika Stabil, 

perkembangan teknologi informasi, dan 

pelestarian terhadap sumber daya alam 
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dilingkungan sekitar hotel sedangkan yang 

menjadi ancaman adalah tingkat pertumbuhan 

hotel meningkat, budaya masyarakat 

dilingkungan hotel mememberikan 

kenyamanan. Pada masa sekarang dan pada 

masa mendatang posisi berada status tumbuh 

dan berkembang ( grow and develop). 

Reformulasi strategi pemasaran yang bisa 

diterapkan adalah strategi penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, dan pengembangan 

produk. 

2. Aryanata 

(2008) 

Formulasi 

Strategi 

Pemasaran 

Simpang Inn 

Hotel Kuta 

Bali 

Penelitian 

ini diuji 

dengan 

menggunak

an Analisis 

SWOT dan 

Matriks 

Internal&M

atriks 

Eksternal 

ada masa mendatang posisi Simpang Inn Hotel 

Kuta Bali pada matriks IFAS dan EFAS berada 

pada status posisi tumbuh dan kembangkan 

atau berada pada kompetitif pasar yang sangat 

kuat maka dari itu diperlukan pengembangan 

formulasi strategi pemasaran dengan membuat 

paket hari raya keagamaan dengan harga yang 

lebih kompetitif, dan juga 20 pengembangan 

pasar dengan bekerja sama dengan travel agent 

di dalam dan di luar Bali. Persamaan 
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3 Hamdani 

(2019) 

Analisis 

Strategi 

Pemasaran 

Terhadap 

Usaha Bisnis 

Kafe Infinity 

Penelitian 

ini diuji 

dengan 

menggunak

an Analisis 

SWOT 

Berdasar dari analisa IFAS (internal factor 

analysis strategy) dan EFAS (external factor 

analysis strategy) analisis SWOT diketahui 

bahwa yang merupakan strategi utama Kafe 

Infinity  yaitu strategi Growth (berkembang) 

sesuai dengan hasil analisis diagram cartesius 

yang hasilnya berada pada kuadran I. hal ini 

sesuai yang diutarakan dalam teori rangkuti 

yang jika berada pda kuadran I (mendukung 

strategi agresif), pada kuadran ini adalah 

kondisi yang sangat menguntungkan.  

Sumber : Olah Data Penulis, 2021 

 Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian adalah 

sama-sama membahas mengenai formulasi strategi pemasaran, dengan alat analisis 

yang sama yaitu analisis SWOT dan Matrik IE dengan menggunakan metode penelitian 

yang sama yaitu penyebaran kuesioner dan wawancara. Perbedaannya yaitu terletak 

pada lokasi penelitian.  

2.7 Kerangka Pikir 

 Setiap perusahaan perlu memberikan informasi tentang keberadaan produk 

mereka, sehingga konsumen dapat mengenal dengan baik produk yang ditawarkan dan 

merasakan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai produk yang 

dibutuhkannya. Untuk itu perusahaan memerlukan strategi pemasaran yang tepat dan 
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salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui bauran promosi.bauran promosi 

ini terdiri dari price, place, product dan promotion 

 Strategi pemasaran dalam hal produk atau jasa sangat beragam apalagi dalam 

hal ini masyarakat sudah lebih modernis dimana banyak penggunaan media sosial, saat 

ini  media sosial instagram, facebook dan twitter yang dapat dijadikan sebagai sarana 

pemasaran produk atau jasa yang lebih sederhana tanpa banyak melibatkan orang dan 

biaya. Dengan adanya pemasaran yang mudah diharapkan public relation dan sales 

hotel dapat melakukan promosi  dengan menekankan biaya serta diharapkan mendapat 

hasil yang maksimal.Dengan strategi pemasaran melalui media sosial diharapkan hotel 

Aerotel Smile Makassar diharapakan dapat meningkatkan tingkat hunian atau 

Occcupancy. 

Gambar 2.5 
 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olah data penulis, 2021 

Hotel Aerotel Smile Makassar 

Bauran Pemasaran 
Marketing Mix 4 P 

Occupancy Meningkat 

Kesimpulan/Rekomendasi 

Strategi Pemasaran Melalui 
Median Sosial 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan pada Hotel Aerotel Smile Makassar Jl. Muchtar 

Lutfi No.38 maloku, Kec Ujung Padang, Kota Makassar, Telp : 0411 361 8015. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Februari sampai dengan Bulan Maret 

2021. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Wawancara  

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama 

dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara 

pewawancara dan narasumber. Adapun wawancara yang penulis gunakan 

adalah wawancara bebas terpimpin dimana sebelum penulis melakukan 

wawancara, penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan. 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam untuk 

memperoleh keterangan dalam hal strategi pemasaran yang dilakukan pada 

Hotel Aerotel Smile Makassar.  
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3.2.2 Observasi 

Metode observasi yaitu dengan sengaja melakukan pengumpulan data, 

dan sistematis terkait dengan fenomena sosial dan gejala fisik yang setelah itu 

dilakukan pencatatan. Adapun kaitannya dengan penelitian ini yaitu peneliti 

langsung terjun ke lapangan dan menjadi orang yang berpartisipasi (observer 

partisipatif) untuk memperoleh data yang berhubungan dengan fokus 

penelitian. (Rahman, 2018) 

Observasi (pengamatan) merupakan salah satu teknik penelitian yang 

sangat penting karena peneliti dapat menggambarkan situasi yang terjadi pada 

Hotel Aerotel Smile Makassar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara observasi langsung untuk mendapatkan data-data faktual seperti 

bagaimana faktor-faktor marketing mix yang ada di Hotel Aerotel Smile 

Makassar seperti produk, price, place, dan promotion, yang ada di Hotel 

Aerotel Smile Makassar. Selain data faktual untuk faktor marketing mix, juga 

dilakukan observasi mengenai keadaan internal dan eksternal Hotel Aerotel 

Smile Makasssar. 

3.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu tehnik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau 

dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait 

dengan objek penelitian. 
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3.2.4    Studi Pustaka 

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku- buku, 

literatur, internet dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Penelitian 

 Winarta (2006:155) mengemukakan bahwa “Deskrptif kualitatif yaitu 

menganalisis, mengambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari 

berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan 

mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan”. Penulis menggunakan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penulis akan memaparkan 

fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan selama proses penelitan 

berlangsung.  

3.3.2 Sumber Data 

1. Data Primer 

 Definisi data primer, seperti namanya ‘primer’ yaitu pertama/pokok, 

yang mana maksud dari data primer ini dikumpulkan langsung oleh peneliti 

untuk pertama kalinya melalui usaha dan pengalaman langsung di lapangan. 

Khususnya bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam sebuah penelitian. 

Juga diketahui sebagai tangan pertama atau raw data. (Rahman, 2018). 
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 Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah seluruh 

data yang diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung kepada 

sejumlah partisipan yang sesuai dengan target dan yang dianggap mewakili 

populasi yaitu, sales dan marketing Manager yang merangkap sebagai 

pelaksana General Manager sementara dan human resouces department Hotel 

Aerotel Smile Makassar. Observasi dilakukan dengan cara peneliti dengan 

datang langsung ditempat kegiatan responden yang akan diamati, tetapi tidak 

ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Wawancara juga dilakukan untuk 

memperoleh data serta mengetahui hal-hal yang sifatnya lebih mendalam. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari mengumpulkan atau 

diproduksi oleh instansi maupun  lembaga terkait. Lebih jelasnya, data 

sekunder yaitu informasi yang didapatkan dari orang pertama yang telah 

dikumpulkan, diolah, dan dicatat oleh lembaga atau instansi terkait yang 

memiliki tujuan tertentu. (Arifuddin, 2018). 

 Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh 

melalui studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal 

maupun website sebagai perlengkapan data primer. 

3.4 Metode Analisis 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

SWOT. Analisis SWOT merupakan alat yang dipakai untuk menyusun faktor- faktor 
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strategis perusahaan. Dimana SWOT ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan 

kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Penyusunan perencanaan strategis dapat 

dilakukan melalui beberapa tahap analisis. Analisisnya sebagai berikut: 

a. Tahap pengumpulan data (menyusun data data yang didapatkan kedalam 

faktor eksternal dan faktor internal) 

b. Tahap analisis (memasukkan data dari tahap pertama kedalam Matriks 

SWOT, dan membaginya ke tabel IFAS dan EFAS ) 

c. tahap penentuan strategi apa yang akan di ambil melalui diagaram 

cartesius analisis swot 

 Analisis SWOT ini akan dilakukan pada produk/ jasa yang ditawarkan oleh 

Hotel Aerotel Smile Makassar. Hasil penelitian ini selain akan dianalisis menggunakan 

analisis SWOT penulis juga menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis data yang tidak berbentuk angka, tetapi 

berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan 

data-data yang verbal atau masih dalam keterangan-keterangan saja. Data tersebut 

mempunyai peran untuk menjelaskan secara deskriptif suatu masalah. Dalam hal ini 

dengan cara memaparkan informasi-informasi akurat yang diperoleh dari Hotel Aerotel 

Smile Makassar.  

Selanjutnya dari hasil yang diperoleh ditentukanlah alternatif keputusan yang 

sesuai. beberapa penelitian yang memperoleh bahwa pemasaran suatu produk jasa 
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hotel dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Keduanya 

merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam     analisis     SWOT. Pada Analisis 

SWOT merupakan pemandingan antara faktor ekternal dan faktor internal. 

Tabel 3.1  
Analisis SWOT Perbandingan Faktor Eksternal Dan Internal 

Faktor Strategi Bobot Rating Nilai 

Internal : 

 Kekuatan (S) 

 Kelemahan (W) 

 

S1 (0.0-1.0) 

W1 (0.0-1.0) 

 

S2 (1-4) 

W2 (1-4) 

 

S1 x S2 = S3     

 

Total 1.0   
Eksternal : 

 Peluang (O) 

 Ancaman (T) 

 

O1 (0.0-1.0) 

T1 (0.0-1.0) 

 

O2 (1-4) 

T2 (1-4) 

 

O1 x O2 = O3 

T1 x T2 = T3 

Total 1.0   
Sumber:(Rangkuti,2017) 

Keterangan: 

a. Rentan bobot dari eksternal dan internal yaitu 0.0 hingga   1.0 

b. Rentan rating eksternal dan internal yaitu dari  1 hingga 4 

c. Rentan nilai eksternal dan internal yaitu hasil kali dari bobot dan 

rating. 
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3.4.1 Tahapan dalam Analisis SWOT  

3.4.1.1 Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 

 Setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu 

tabel IFAS (Internal Factor Analysis Summary) disusun untuk merumuskan faktor-

faktor strategis internal tersebut dalam kerangka strength dan weakness perusahaan. 

tahapannya adalah :  

1. Tentukan   faktor-faktor   yang   menjadi   kekuatan   serta   kelemahan 

perusahaan dalam kolom 1. 

2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 

(paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), berdasarkan 

pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. 

(Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00). 

3. Hitung  rating  (dalam  kolom  3)  untuk  masing-masing  faktor  dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan.  Variabel  yang  bersifat  positif  (semua  variabel  yang 

masuk kategori kekuatan) diberi nilai +1 sampai dengan  +4 (sangat 

baik) dengan membandingkan rata industri atau dengan pesaing utama. 

Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikanya. Contohnya jika 

kelemahan besar sekali dibandingkan dengan rata-rata industri yang 
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nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan dibawah rata-rata industri, 

nilainya adalah 4. 

4. Kalikan  bobot  pada  kolom  2  dengan  rating  pada  kolom  3,  untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untutk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi 

mulai dari 4,0 (outsanding) sampai 0,0 (poor). 

5. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung. 

6. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total 

skor pembobotan bagi perusahaan  yang bersangkutan. Nilai total ini 

menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor- 

faktor strategis internalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk 

membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam 

kelompok industri yang sama. 

  Berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matrik IFAS, 

total rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan 

rata- rata 2,5. Jika total rata-rata dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal 

perusahaan lemah, sedangkan total nilai diatas 2,5 mengindikasikan posisi internal 

yang kuat. 

3.4.1.2  Matriks EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary)  

 Terdapat lima tahap penyusunan matriks faktor strategi eksternal yaitu :  
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1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman. 

2. Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai 

dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat 

memberikan dampak terhadap faktor strategis. Jumlah seluruh bobot 

harus sama dengan 1,0. 

3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor denagan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat 

positif (peluang yang semakin besar diberi rating   +4, tetapi jika 

peluangnya kecil, diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman 

adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, 

ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 

4. 

4. Kalikan  bobot  pada  kolom  2  dengan  rating  pada  kolom  3,    untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 

dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

5. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tersebut dipilih dan bagaimana skor pembobotannya 

dihitung. 



 
 

60 
 

6. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total 

skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. 

 Sudah tentu bahwa dalam EFAS matrix, kemungkinan nilai tertinggi total score 

adalah 4,0 dan terendah adalah 1,0. Total score 4,0 mengindikasikan bahwa 

perusahaan merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan 

menghindari ancaman-ancaman di pasar industrinya. Total score 1,0 menunjukkan 

strategi-strategi perusahaan tidak memanfaatkan peluang-peluang atau tidak 

menghindari ancaman-ancaman eksternal. 

3.4.1.4   Matriks SWOT  

 Matriks SWOT merupakan alat-alat yang dipakai untuk mengukur faktor- 

faktor strategi perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal yang dimiliki.ketika  semua informasi  yang 

berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan telah di peroleh, maka tahap 

berikutnya adalah menggunakan informasi yang ada tersebut kedalam model 

kuantitatif perumusan strategi. Salah satu modal utama  yang digunakan untuk 

menyusun faktor strategi  yang digunakan perusahaan yaitu  SWOT  analysis Matriks 

(Rangkuti, 2017) 
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Gambar 3.1 
Matriks Analisi SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rangkuti,2017 

a. Strategi S.O 

Strategi ini memamfaatkan segala peluang yang ada dengan kekuatan 

perusahaan atau organisasi. 

b. Strategi S.T 

Yaitu strategi dengan memanfaatkan kekuatan untuk mencapai 

saasaran yang ingin dicapai. 

c. Strategi W.O 

Yaitu strategi untuk memilih faktor yang akan menjadi pendorong dan 

mana strategi yang harus di tahan. 

d. Strategi W.T 

IFAS 

 

EFAS 

Strengths (S) 
Tentukan 5 sampai 

10 faktor faktor 
strength  internal 

Weakness(W) 
tentukan 5 sampai 

10 faktor faktor 
weaknesses 

internal 

Opportunities (O) 
Menentukan  5 
sampai 10 faktor-
faktor opportunity 
eksternal 

Strategi SO 
Ciptakan strategi 

yang  menggunakan 
strength untuk 
menggunakan 
opportunity 

Strategi WO 
Ciptakan strategi 
yang mengurangi  
weaknesses untuk 

menggunakan 
opportunity 

Threats (T)  
Menentukan  5 
sampai 10 faktor-
faktor threat 
eksternal 

Strategi ST 
Ciptakan strategi 

yang memanfaatkan 
strength untuk 

melawan Threat 

Strategi WT 
Ciptakan strategi 
yang mengurangi 
weaknesses dan 
melawan threat 
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Yaitu strategi yang perlu penanganan yang hati hati dan penuh 

kewaspadaan dalam mencapai sasaran yang ingin dituju. 

3.4.1.3  Diagram Cartesius Analisis SWOT  

 Langkah selanjutnya adalah menelaah melalui diagram analisis SWOT dengan 

membuat titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, dimana nilai dari sumbu X didapat 

dari selisih antara total strength dan total weakness, sedangkan untuk nilai sumbu Y 

didapat dari selisih antara total opportunities dan total threat.   

Gambar 3.2  
Diagram Cartesius Analisis SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rangkuti, 2017 

Alternatif Strategi: 

Kuadran I : kuadran I ini dapat dikatakan situasi yang menguntungkan. 

Perusahaan pada kuadran ini memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat 

memaksimalkan peluang yang dihadapi. Strategi yang perlu diterapkan pada 

posisi ini yaitu posisi mendukung kebijakan pertumbuhan yang begitu 
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agresif. 

Kuadran II : Meski sedang menghadapi ancaman yang  begitu banyak, 

namun perusahaan ini memiliki kekuatan yang datang dari sisi internalnya. 

Strategi yang perlu dilakukan yaitu memanfaatkan  kekuatan tersebut untuk 

memaksimalisasi peluang dengan strategi diversifikasi (produk/pasar). 

Kuadran III : Perusahaan dalam hadapan peluang pasar yang begitu besar, 

namun di sisi lain,  ia  menghadapi  beberapa  hambatan/kelemahan dari 

internalnya. Alternatif strategi dari perusahaan ini yaitu mengatasi masalah 

internal yang ada di perusahaan. Dengan begitu prurusahaan bisa  

memanfaatkan  peluang  pasar  yang  lebih  baik  (turn Arround Strategy). 

Kuadran IV : situasi pada kuadran ini dapat dikatakan sangat tidak 

menguntungkan bahkan bisa jadi waspada, karena perusahaan tersebut sedang 

berhadapan dengan berbagai ancaman dan beberapa kelemahan internal. 

Sehingga perusahan perlu menggunakan Defensive strategy (strategi 

bertahan). 

3.5 Definisi Operasional 

 Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah merupakan batasan-

batasan yang penulis tentukan untuk menghindari adanya kemungkinan interprestasi-

interprestasi lain terhadap variabel yang diteliti. Adapun variabel yang dimaksud 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.2  
Definisi Operasional 

Sumber : Olah data Penulis, 2021 

 

 

 

No. Varibel Definisi Indikator 

1. Strategi 

Pemasaran 

 

Strategi pemasaran adalah serangkaian 

logika tentang pemasaran dimana sebuah 

usaha atau bsinis tertentu mengharapkan 

adanya nilai lebih serta keuntungan dari 

bentuk hubungan dengan klien atau 

konsumen. 

1.Produk 

2.Place 

3.Price 

4.Promotion 

(Kotler 2002) 

2. Occupancy 

 

Occupancy atau Tingkat hunian adalah 

suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah 

kamar yang terjual jika dibandingkan 

dengan seluruh jumlah kamar yang 

mampu untuk dijual. Tingkat hunian 

kamar yang tinggi sebuah hotel maka 

akan dapat memberikan keuntungan dan 

penghasilan yang tinggi bagi hotel 

tersebut. 

1.Lokasi Hotel, 

2.Fasilitas Hotel 

3.Pelayanan Kamar 

4.Harga Kamar 

5.Promosi 

(Endar Sugiarto 2000) 
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BAB IV 

HASIl PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah singkat Aerotel Smile Makassar 

 Aerotel smile makassar didirikan pada tahun 2010 oleh Bapak Idris 

Manggabarani dan istrinya Ibu Nurlili selaku Komisaris utama. Hotel ini terdiri dari 17 

( tujuh belas ) lantai dengan letak yang sangat strategis di pusat kota Makassar, tepatnya 

di Jl. Muchtar Luthfi No. 38 Makassar 90112 Kelurahan Maloku Kecamatan Ujung 

Padang Kota Makassar. Terlebih dahulu Aerotel Smile dikenal dengan nama 

Restaurant Smile, yaitu sebuah restoran dengan konsep yang unik serta menyandang 

Makassar Best Restaurant, dengan menyajikan beberapa jenis makanan seperti, khas 

Chinese, Western dan Japanese serta memiliki ruang VIP untuk berbagai acara 

istimewa. 

 Aerotel Smile Makassar mulai beroperasi pada tahun 2012 tepatnya pada 

tanggal 17 agustus. 17 Agustus memang sengaja dipilih oleh Bapak Idris 

Manggabarani karena Aerotel Smile memiliki 17 lantai, juga karena bertepatan pada 

hari Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Hotel yang dikerjasamakan dengan 

perusahan penerbangan Nasional PT Garuda Indonesia melalui anak perusahaannya, 

PT Aerowisata ( perusahaan yang bergerak dibidang jasa perhotelan, travel, dan 
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catering ). Aerotel Smile Makassar dimanajemeni oleh Investama Mega Bakti ( IMB ) 

Group dan Bapak Idris Manggabarani sendiri selaku pimpinan utamanya. 

 Pembangunan Aerotel Smile Makassar terbilang sangat singkat mengingat 

operasionalnya ( soft opening ) dimulai pada bulan Agustus dengan status sebagai 

bintang 3 ( tiga ) dengan total   karyawan sejumlah 86 orang dengan fasilitas hotel 

berupa : 146 kamar, Lobby Lounge, meeting room, coffe shop, laundry, dan beberapa 

jenis restoran. 

 Aerotel Smile Makassar juga mempunyai sebuah Guest House yang terletak di 

Jl. Baji Gau dengan jumlah kamar sebanyak 50 serta menyediakan beberapa ruangan 

pertemuan yang dapat menampung sekitar 80 orang. 

 Promosi Aerotel Smile Makassar terbilang sangat genjar dikalangan media dan 

juga kerjasamanya dengan beberapa Kementrian yang ada di Indonesia dan 

Penerbangan. Sehingga grafik tingkat hunian, bisnis, dan convention sangat baik. 

Aerotel Smile Makassar sudah sangat dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat yang 

ada di Makassar dan juga beberapa kota besar yang ada di Indonesia. kompetitor yang 

ada di Makassar menganggap Aerotel Smile Makassar sebagai saingan yang sangat 

diperhitungkan untuk kedepannya. Jumlah kamar Aerotel Smile Makassar sebanyak 

146 kamar dan 9 kamar fasilitas meeting room yaitu : Samalona, Kayangan, Salemo, 

Toraja, Tanakeke, Lae Lae, Kodingareng, Balla Lompoa, Bantimurung dan Maraja 

Ball Room. Hingga saat ini oprasional Aerotel Smile Makassar sudah berjalan sekitar 

6 tahun. Aerotel Smile Makassar merupakan hotel tepi pantai yang ada di pantai losari 

atau pusat kota Makassar, tepatnya di pojok  Jl. Muchtar Luthfi dan Somba Opu yang 
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dapat ditempuh sekitar 5 menit dengan berjalan kaki dari pusat souvenir di Somba Opu, 

10 menit dari Mall Trans Studio, 20 menit dari Mall Panakukang, dan 30 menit dari 

Bandara Internasional Hasanuddin. Kamar tamu dan restoran merupakan salah satu 

fasilitas utama yang disediakan oleh Aerotel Smile Makassar. 

 Aerotel smile Makassar memiliki kamar yang terbagi atas beberapa jenis, 

jumlah kamar pada Aerotel Smile Makassar untuk setiap jenisnya beserta harganya 

dapat dilihat pada table dibawah ini : 

Tabel 4.1 
 Jenis Dan Jumlah Kamar Pada Aerotel Smile Makassar 

 

Jenis Kamar 

 

Jumlah 

 

Executive Room 

Junior Room 

Deluxe Double 

Deluxe Twin 

Superior 

 

10 

12 

48 

62 

14 

Sumber : Departemen sales dan Markerting Hotel Aerotel Smile  Makassar 2021 

1. Struktur Organisasi dan Personalia Aerotel Smile Makassar 

a. Struktur Organisasi 

Pada umumnya struktur organisasi hotel meliputi : pengelompokan bidang 

kerja, hubungan antara bidang-bidang kerja yang ada, dan untuk mengetahui 
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siapa pimpinan yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Dengan 

struktur organisasi hotel yang jelas, setiap karyawan hotel dapat mengetahui 

bidang pekerjaannya, siapa atasannya, bidang kerja yang berhubungan 

langsung, dan tugas serta tanggung jawabnya. 

Pada dasarnya, struktur organisasi hotel manapun mempunyai persamaan 

pelayanan pokok, yaitu pelayanan penginapan, makan dan minum. Pembagian 

tugas dalam organisasi seperti suatu hotel, haruslah diatur sedemikian rupa 

sehingga seluruh karyawan dapat melihat dan mengetahui kedudukannya 

masing-masing serta wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga diharapkan 

bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan efektif serta 

terjalin suatu suatu kerjasama yang baik, terpadu dalam rangka pencapaian 

tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Setiap organisasi tentunya memiliki struktur organisasi yang 

menggambarkan tingkat jabatan dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi 

secara keseluruhan seperti yang dikemukakan oleh Sulastiyono ( 2000 : 30 )  

menyatakan bahwa “ struktur organisasi menunjukkan suatu tingkatan hirarkis, 

dimana dalam struktur tersebut dapat diketahui bagian-bagian yang terdapat di 

hotel yang bersangkutan, hubungan antara bagian yang satu dengan yang 

lainnya, hubungan antara atasan dan bawahan”. 

Struktur organisasi dirancang dan disesuaikan terhadap kebutuhan hotel, 

makin besar dan makin lengkap fasilitas, maka struktur organisasinya juga 

semakin kompleks. Berdasarkan pada struktur organisasi, dapat ditentukan dan 
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diperkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan secara keseluruhan. Karena 

pentingnya struktur organisasi, maka bagi suatu hotel yang baru, struktur 

organisasi harus dipersiapkan sebelum hotel tersebut beroperasi. Setiap hotel 

memilki struktur organisasi sendiri-sendiri, tergantung pada besar-kecilnya 

hotel, jumlah kamar yang ada, kemampuan hotel, banyak sedikitnya karyawan, 

serta kebijaksanaan manajemen.  

Berdasarkan hasil penelitian pada Aerotel Smile di Makassar, maka 

gambaran umum tentang struktur organisasi dan personalia dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1) Operasional Aerotel Smile Makassar dipimpin oleh seorang Pelaksana 

General Manager yang mempunyai tanggung jawab terhadap semua 

kelancaran seluruh aktivitas yang berlangsung di hotel tersebut. Hal ini 

menyangkut tentang semua penempatan karyawan, serta menciptakan 

organisasi yang sehat. Selain mengarahkan seluruh aktivitas perusahaan, 

pelaksana General Manager pada Aerotel Smile Makassar juga 

bertanggung jawab terhadap owner atau pemegang saham hotel.sehingga 

beban tugas yang dipegang oleh seorang pelaksana General Manager pada 

hotel sangat besar, karena harus bertanggung jawab orang-orang yang 

berada di bawah posisinya ( karyawan ) dan kepada pemilik hotel. 
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2) Front Office Department 

Pada Aerotel Smile Makassar dipimpin oleh seorang Front Office Manager 

yang mempunyai tanggung jawab terhadap operasional penjualan fasilitas-

fasilitas hotel yang ada pada Aerotel Smile Makassar. 

Di bawah naungan front office department pada Aerotel Smile Makassar 

terdapat beberapa seksi. Seksi-seksi tersebut antara lain: 

a) Front office supervisor, yang bertugas untuk mengawasi dan 

memperhatikan terhadap oprasional penjualan fasilitas-fasilitas hotel 

b) Receptionist, tugas utamanya adalah untuk melaksanakan pendaftaran 

tamu baik yang telah melakukan pemesanan kamar terlebih dahulu 

maupun yang belum melakukan pemesanan kamar. 

c) Bell boy, tugas dan tanggung jawabnya adalah menangani barang 

bawaan tamu, baik tamu yang check-in dan check-out. 

3) Housekeeping Department 

Pada Aerotel Smile Makassar dipimpin oleh seorang housekeeper yang 

mempunyai tanggung jawab terhadap kebersihan area hotel baik yang ada 

di dalam maupun di luar gedung. 

Di bawah naungan housekeeping department pada Aerotel Smile Makassar 

terdapat beberapa seksi. Seksi-seksi tersebut antara lain: 

a) Roomboy, tugas utamanya adalah membersihkan kamar tamu dan 

melengkapinya 
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b) Public Area, tugas utamanya adalah membersihkan semua area hotel 

baik yang ada di dalam maupun di luar gedung hotel. 

c) Linen Runner, tugas utamanya adalah menangani lena-lena hotel 

4) Food and Beverage departement  

Pada Aerotel Smile Makassar ini mencakup bagian-bagian produk dan 

servis. Pada bagian produk secara langsung dipimpin oleh chef cook yang 

membawahi seorang Assistance Cook kemudian membawahi Cook I, Cook 

II, Cook Helper, dan Steward. Kemudian pada bagian servis, dipimpin oleh 

Restaurant Supervisor yang membawahi Waiter dan mempunyai sebuah 

outlet yakni Room Service Section. 

5) Accounting Department 

Departemen ini membawahi General Chashier, Income Audit, dan Cost 

Control demikian juga pada Aerotel Smile Makassar bagian Cost Control 

juga membawahi Purchasing. 

6) Marketing Department 

Departemen ini dipimpin oleh Sales and Marketing Supervisor dan 

membawahi sales staff. Departemen ini memiliki tugas dan tanggung jawab 

utama untuk memasarkan produk Aerotel Smile Makassar serta menjalin 

dan memelihara hubungan kerjasama dengan suatu instansi atau rekan 

kerja. 

7) Human Resource Department 
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Departemen ini dipimpin oleh Human Resource Manager yang membawahi 

Chief Security, Staff Security, serta Driver. 

8) Engineering Department 

Engineering department adalah salah satu departemen yang bertanggung 

jawab atas perawatan juga perbaikan seluruh peralatan dan perlengkapan 

yang memiliki mesin juga alat elektrik, listrik dan lain-lain. 

Adapun struktur organisasi Aerotel Smile Makassar dapat dilihat pada 

gambar 4.1  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Aerotel Smile Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Human Resouces Departement Hotel  Aerotel Smile Makassar, 2021 

 Struktur organisasi inilah yang menjadi pedoman bagi karyawan 

Aerotel Smile Makassar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
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sesuai bidangnya masing-masing. Salah satu departemen dalam hotel aerotel 

smile makassar adalah departemen sales dan marketing yang merupakan 

department yang bertanggung jawab atas penjualan dan pemasaran seluruh 

produk hotel. departemen sales dan marketing merupakan salah satu department 

yang sangat penting di hotel karena sales dan marketing departement merupakan 

penyumbang Occupancy terbesar. Bahkan bisa dibilang bahwa departemen sales 

dan marketing merupakan salah satu pilar penting yang ada di hotel. 

Tanpa adanya tim penjualan dan pemasaran suatu hotel tidak akan 

berjalan dengan lancar. Karena disamping penyumbang tamu paling besar, tim 

pemasaran juga mempunyai peran penting dalam membuat strategi dalam 

memasarkan produk – produk tersebut. 

 Adapun tugas dan tanggung jawab dari departemen sales dan marketing 

yang meliputi: 

1. Tugas tugas departemen sales dan marketing : 

a. Menerima dan melakukan follow up event 

b. Memantau perkembangan event 

c. Melakukan telemarketing dan Sales Call 

d. Membuat packaging promo untuk promosi 

e. Membuat BEO, Breakdown, GRM, dan segala report yang 

diperlukan dalam satu kali pelaksaan event. 

f. Menjaga hubungan baik dengan Media 
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g. Memantau seluruh akun media sosial Hotel dan memfollow up 

tanggapan pelanggan pada akun media sosial dan akun online travel 

agent 

2. Tanggung jawab departemen sales dan marketing : 

a. Mengawasi segala persiapan yang dilakukan sebelum acara 

berlangsung 

b. Mengawasi jalannya acara 

c. Membuat amandement ketika ada perubahan dalam kesepakatan 

yang diawal 

3. Fungsi departemen sales dan marketing : 

a. Untuk memotivasi calon pelanggan agar ia bertindak dengan suatu 

cara yang dikehendaki olehnya yaitu membeli. 

b. Dapat mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk akan 

ditawarkan dan dijual. 

c. Dapat meyakinkan atas manfaat dan kelebihan produk yang 

ditawarkan. 

d. Dapat meyakinkan calon pelanggan yang diketahui ragu-ragu dalam 

mengambil keputusan atau menentukan pilihan. 

  Hal- Hal Yang Harus Dikuasai departemen sales dan marketing adalah  

1. Product Knowledge  (pengetahuan tentang produk) 
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Adalah yang meliputi masalah yang berhubungan dengan keadaan fisik, 

jenis, ukuran, design dan warna, manfaat terhadap konsumen, bahkan 

kelebihannya dengan produk lain yang sama. 

2. Price Policy (kebijaksanaan harga jual) 

Sejenis produk yang ditawarkan atau dijual mempunyai klasifikasi 

harga. Adanya suatu design harga tertentu yang ditawarkan untuk suatu 

volume penjualan. Apakah ada insentif tertentu (discount/commission) 

bagi pembeli. 

3. Human Relation. 

Kemampuan tenaga penjual dalam hubungannya dengan masyarakat 

pasar tertentu untuk mempengaruhinya dan pada akhirnya menjadi 

konsumen. Pendekatan perorangan sangat membantu keberhasilan 

dengan ditunjang kemampuan berkomunikasi. 

b. Personalia Aerotel Smile Makassar 

  Personalia sangat erat hubungannya dengan sumber daya manusia yang 

terdapat dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, pihak manajemen harus 

memberikan perhatian yang lebih pada bagian personalia. 

  Usaha perhotelan juga membutuhkan personalia sebagai salah satu 

departemen/bagian yang menangani dan mengatur sumber daya manusia yang 

ada. Hotel memiliki beberapa departemen berbeda secara fungsional namun 

memiliki tujuan yang sama dalam satu manajemen. Setiap departemen 
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mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, hotel 

menyusun sebuah struktur organisasi berdasarkan keadaan hotel tersebut. 

Manajemen personalia menurut Manullang ( 2010 : 19 ) dalam buku 

manajemen sumber daya manusia mengatakan sebagai berikut : 

“Manajemen personalia adalah seni dan ilmu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

fungsi-fungsi pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengintegrasian dan pemeliharaan tenaga kerja untuk membantu 

tercapainya tujuan organisasi dari para pekerja dan masyarakat”. 

Sumber daya manusia adalah merupakan satu-satunya sumber daya 

yang memiliki akan perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, 

dorongan, daya dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM 

tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan 

(Sutrisno 2014:3). 

Karyawan merupakan salah satu faktor produksi terpenting dalam suatu 

perusahaan, khususnya yang bergerak dalam bidang jasa. Agar 

memudahkan bagi organisasi/perusahaan organisasi dalam mencapai 

tujuannya maka penetapan jumlah karyawan serta penempatan karyawan 

harus sesuai dengan kapabilitas karyawan.  
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4. Klasifikasi dan Fasilitas 

a. Aerotel Smile Makassar dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Plan  

Plan digunakan Aerotel Smile Makassar adalah “Continental Plan” 

dimana harga kamar yang ditetapkan sudah termasuk dengan makan 

pagi. 

2) Number of room 

Aerotel Smile Makassar memiliki 146 kamar, hotel ini digolongkan 

sebagai hotel berbintang tiga 

3) Length of stay 

Berdasarkan tingkat rata-rata tamu yang menginap semalam atau lebih 

dari dua malam maka hotel ini dikategorikan “semi residential hotel”. 

4) Location  

Lokasi Aerotel Smile Makassar berada di Jl. Muchtar Luthfi No. 38 

Makassar, karena hotel ini terletak di sekitar pantai aka disebut sebagai 

“beach hotel”. 

5) Klasifikasi bintang 

Berdasarkan fasilitas yang dimiliki maka dapat diklasifikasikan sebagai 

hotel berbintang tiga. Jumlah kamar yang dimiliki 146 kamar : 

Executive room  : 10 kamar 

Junior Suite room  : 12 kamar 

Deluxe double   : 48 kamar 
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Deluxe twin   : 62 kamar 

Superior room   : 12 kamar 

Adapun fasilitas yang tersedia di dalam setiap kamar, yaitu : 

1) Televisi, dilengkapi dengan beberapa Channel dan internasional. 

2) Telepon, telepon yang ada di dalam kamar dapat digunakan untuk 

sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh ( SLJJ ), dan sambungan 

langsung internasional ( SLI ). 

3) Air Conditioner, disetiap kamar dilengkapi dengan air conditioner denan 

alat pengatur suhu, sehingga tamu yang menginap dapat menentukan suhu 

kamar yang diinginkan. 

4) Mini Bar, disetiap kamar dilengkapi dengan mini bar untuk menyimpan 

makanan dan minuman yang dibawa oleh tamu. 

5) Kamar mandi, disetiap kamar dilengkapi dengan wash bashin dan shower 

khusus, untuk kamar Executive dan Junior room dilengkapi dengan bath 

tub. 

Untuk setiap kamar memang memilki fasilitas yang sama dan yang 

membedakan hanya jenis kamar yaitu seperti luas kamar, view-nya, dan 

beberapa tambahan fasilitas seperti pada kamar junior dan executive 

ditambahkan beberapa buah sofa. 

Berikut adalah fasilitas yang tersedia pada  Aerotel Smile Makassar yaitu : 

 Fasilitas makan dan minum (food & beverage service ) 

1) Chinesse Restaurant 
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2) Japanesse Restaurant 

3) Room Service 

4) Coffe shop and lobby lounge 

Fasilitas Meeting Room 

1) Samalona  

2) Kayangan 

3) Kudingareng  

4) Salemo  

5) Toraja 

6) Tanakeke 

7) Lae Lae 

8) Balla Lompoa  

9) Bantimurung 

10) Maraja Ball Room 

Fasilitas lain yang ada di Aerotel Smile Makassar 

1) Laundry and Dry Cleaning 

2) Rent car 

3) Pick Up Service from Airport 

4) Internet Hotspot 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Bauran Pemasaran  

Bauran pemasaran adalah alat yang digunakan oleh perusahaan dalam pemasaran yang 

dapat digunakan untuk mengendalikan dan perusahaan akan memberikan respon atas 

keinginan pasar. Dalam setiap pemasaran dibutuhkan strategi pemasaran yang baik 

dengan menyiapkan perencanaan yang terperinci mengenai konsep pemasaran yang 

akan dilakukan. Menurut Kotler (2011) bauran pemasaran merupakan alat atau tool 

pemasaran yang dapat gunakan perusahaan dalam menganalisis pasar serta digunakan 

dalam mencapai sasaran tujuan perusahaan. 

Secara umum bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari empat variabel utama 

yang digunakan yang lebih dikenal dengan 4P yakni product, place, price dan 

promotion. Bauran pemasaran ini sangat diperlukan dan membutuhkan koordinasi 

yang baik agar terciptanya pemasaran yang baik dan efektif. Adapun Bauran 

pemasaran yang digunakan dalam Hotel Aerotel Smile Makassar adalah : 

1. Analisis Produk (Product) 

 Adapun produk jasa yang ditawarkan Hotel Aerotel Smile Makassar pada masa 

Pandemi Covid-19 melalui media sosial instagram, facebook dan twitter terdiri dari 

beberapa jenis produk jasa yaitu  

a. Paket Room Hotel 

b. Paket Arisan 
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c. Paket Weddings 

 Gambaran umum dari produk jasa yang ditawarkan Hotel Aerotel Smile 

Makassar adalah : 

a. Paket Room Hotel 

Tiap bulan Hotel Aerotel Smile Makassar mengeluarkan room hotel promo 

yang dapat di cek melalui akun resmi Hotel Aerotel Smile Makassar seperti 

instagram, facebook, dan twitter. Terlebih lagi apabila ada event-event penting 

bagian sales marketing akan membuat dan merumuskan ide berserta harga 

promo yang akan diunggah pada akun media sosial. Berikut ini beberapa 

keuntungan yang biasa ditawarkan melalui promo room hotel  yaitu diskon 

laundry 15 %, late check out until 2 PM, diskon 15% Food and Beverage, free 

masker dan hand sanitaizer all area karena masih dalam pandemi covid-19. 

 

b. Paket Arisan 

Produk jasa selanjutnya yang di promosikan Hotel Aerotel Smile Makassar 

melalui media sosial adalah paket arisan. Paket arisan ini menawarkan 

keuntungan berupa free buffet prasmanan, free snack dan ice tea, free wifi dan 

akses lounge full view pantai losari, untuk mendapatkan promo ini syaratnya 

adalah minimum order sebanyak 15 orang. 

c. Paket Weddings 

Produk jasa yang ketiga adalah paket wedding, paket wedding yang ditawarkan 

Hotel Aerotel Smile Makassar melalui media sosial berbagai macam, paket 
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wedding ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan covid-19. Berikut ini 

gambaran singkat paket wedding yang ditawarkan oleh Hotel Aerotel Smile 

Makassar seperti : 

1) Diamond Package  

Diamond package ini sudah termasuk prasmanan untuk 300 orang, 

dekorasi ballroom standar, free one night stay at deluxe room, free test 

food untuk 5 orang dan ini juga sudah termasuk elekton dan penyanyi.  

2) Saphire package 

Saphire package ini sudah termasuk prasmanan untuk 500 orang, gratis 

pondokan untuk 50 orang, dekorasi standar, free one night stay at deluxe 

room, free test food untuk 5 orang dan ini juga sudah termasuk elekton 

dan penyanyi.  

3) Emerald Package 

Emerald package ini sudah termasuk prasmanan untuk 700 orang, gratis 

pondokan untuk 50 orang, gratis jus dan es teh, dekorasi standar, free 

one night stay at junior suite room, sarapan untuk 6 orang , free test food 

untuk 5 orang dan ini juga sudah termasuk elekton dan penyanyi.  

2. Analisis Harga (Price) 

 Penetapan harga dalam suatu perusahaan akan menentukan posisi persaingan 

dan mempengaruhi tingkat penjualan produk jasa hotel. Karena setiap konsumen atau 

tamu yang akan membeli tidak dapat di pungkiri pasti melihat dari harga terlebih 

dahulu. Hotel Aerotel Smile makassar dalam menentukan harga memberikan harga 
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yang hampir sama dengan hotel kompetitor lainnya. Dalam penentuan harga jual kamar 

(room rate) Hotel Aerotel Smile Makassar memberikan beberapa pilihan seperti pada 

Bulan Februari 2021 ini Hotel Aerotel Smile mengeluarkan promo melalui akun 

instagram dengan tajuk “Gong Xi Fa Cai Aerotel Smile Makassar”, promo room hotel 

yang dikeluarkan pada bulan Februari 2021 ini akan memberikan kesan yang 

mendalam, karena pada bulan Februari ini bertepatan dengan tahun baru Imlek yang 

dimana Hotel Aerotel Smile memanfaatkan event tahunan ini untuk mempromosikan 

room hotelnya pada khayalak ramai. tentu promo ini tidak akan dilewatkan oleh para 

pasangan untuk staycation pada Hotel Aerotel Smile Makassar. Tentu saja promo ini 

akan berbeda harga dengan harga publish yang sebelumnya ditetapkan Hotel Aerotel 

Smile, dalam promo ini terdapat syarat dan ketentuan yang mengikat. Berikut ini 

perbandingan harga publish rate dengan monthly promo bulan Februari pada Hotel 

Aerotel Smile Makassar : 

Tabel 4.2  

Daftar jenis harga kamar berdasarkan tipe kamar Hotel Aerotel Smile Makassar 

No. Room type Publish Rate (Rp) OTA (Rp) Monthly Promo Februari 

(Gong XI Fa Cai) 

Keterangan 

1 Superior Room 750.000 353.000 325.000 RBF 

2 Deluxe Room 1.000.000 393.000 375.000 RBF 

3 Junior Suite 1.500.000 477.204 500.000 RBF 

4 Executive Suite 1.800.000 560.924 600.000 RBF 

Sumber : Departemen Sales dan Marketing Hotel Aerotel Smile Makassar, 2021 
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 Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dengan harga promosi melalui media 

sosial instagram yang lakukan Hotel Aeotel Smile Makassar harga ditetapkan sangat 

kompetitif dengan berbagai macam keuntungan apabila mengambil harga room promo. 

Keuntungan yang didapatkan berupa harga kamar sudah termasuk sarapan pagi untuk 

dua orang, diskon laundry 15 %, late check out until 2 PM, diskon 15% Food and 

Beverage. 

 Dilihat dari penentuan harga diatas Penetapan harga jual tersebut di tetapkan 

berdasarkan kelas atau lokal. Penetapan kebijakan harga oleh Hotel Aerotel Smile 

Makassar berdasarkan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan Hotel Aerotel Smile 

Makassar, karena dalam penetapan harga kamar sudah memperhitungkan segala 

sesuatunya seperti menghitung jumlah pengeluaran listrik dan air, pengeluaran untuk 

layanan binatu untuk kain-kain yang digunakan dalam kamar, juga termasuk 

menghitung jumlah pengeluaran untuk fasilitas dalam kamar seperti amenities, selain 

biaya mengitung biaya operasional, dalam penetapan harga kamar juga telah 

mepertimbangkan biaya tenaga kerja, jadi dalam penetapan harga kamar juga harus 

memperhatikan hotel kompetitornya, dimana harga yang dikeluarkan Hotel Aerotel 

Smile Makassar dapat bersaing dengan hotel yang berada disekitarnya. 

 Strategi penetapan harga yang dilakukan oleh Hotel Aerotel Smile Makassar 

adalah berusaha untuk menetapkan harga jual kamar dengan harga yang hampir sama 

dari harga jual para pesaing atau kompetitornya dengan melalui menjual paket promo 

room hotel melalui media sosial instagram. Hotel Aerotel Smile Makassar melakukan 
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strategi ini agar dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market 

atau target pasar. Yang mana dengan harga yang hampir sama dengan kompetitor 

lainnya tapi mendapatkan keuntungan dari paket room hotel yang 

dipromosikan,dengan hal ini maka akan memicu peningkatan permintaan yang datang 

dari konsumen maupun pesaing/kompetitor. Dan juga dengan di adakan seperti itu agar 

tidak ada pihak yang dirugikan. Terlebih lagi saat ini masih dalam tahap new normal 

akibat pandemi covid-19 yang dimana tingkat hunian kamar menurun drastis dengan 

promo room rate, Hotel Aerotel Smile Makassar diharapkan mampu menggaet tamu 

untuk menginap. Selain room rate hotel diatas berikut ini harga produk jasa lainnya 

yang ditawarkan oleh Hotel Aerotel Smile Makassar adalah 

Tabel 4.3  

Harga Paket Wedding Hotel Aerotel Smile Makassar 

No Jenis Paket Harga Keterangan 

1 Diamond Package 27.000.000  

2 Saphire Package 38.000.000  

3 Emerald Packgae 49.000.000  

Sumber : Departemen Sales dan Marketing Hotel Aerotel Smile Makassar, 2021 

Tabel 4.4  

Harga Paket Arisan Hotel Aerotel Smile Makassar 

No Jenis Paket Harga Keterangan 

1 Arisan Package 65.000  

Sumber : Departemen Sales dan Marketing Hotel Aerotel Smile Makassar, 2021 
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3. Analisis Tempat (Place) 

 Hotel Aerotel Smile Makassar adalah hotel di lokasi yang strategis, tepatnya 

berada di area Pantai Losari. Dari Benteng Rotterdam, hotel ini hanya berjarak sekitar 

0,89 km.Selain letaknya yang strategis, Aerotel Smile Makassar juga merupakan hotel 

dekat Wisata Belanja Jalan Somba Opu berjarak sekitar 0,06 km dan Pantai Losari 

berjarak sekitar 0,2 km 

4. Analisis Promosi (Promotion) 

 Salah satu promosi yang dilakukan oleh departemen sales markerting Hotel 

Aerotel Smile Makassar adalah dengan melakukan promosi melalui media sosial, 

media sosial yang digunakan Hotel Aerotel Smile Makassar untuk promosi 

menggunakan media sosial instagram, facebook dan twitter. Para pelanggan dapat 

menemukan akun media sosial Hotel Aerotel Smile Makassar dengan key word untuk 

instagram adalah “@aerotelsmile”, untuk facebook dengan key word “Aerotel Smile 

Makassar” dan yang terakhir melalui twitter dengan key word “@aerotelsmile”. 

Promosi yang dilakukan berupa memposting pada akun-akun resmi media sosial hotel 

aerotel smile, salah satunya sosial media instagram yang dimana didalam akun 

instagram tersebut dicatumkan kontak person, gambar produk, dan daftar harga produk.  

4.2.2 Analisis SWOT 

 SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi 

yang berorientasi profit dan non profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan 

organisasi tersebut secara lebih komperhensif. Untuk membuat suatu rencana kita 
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harus mengevaluasi faktor ekstern maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor 

haruslah menghasilkan adanya kekuatan (strength) yang dimiliki oleh suatu organisasi, 

serta mengetahui kelemahan (kelemahan) yang terdapat pada organisasi itu. Adapun 

rincian mengenai kekutan, kelemahan, peluang, dan ancaman Hotel Aerotel Smile 

Makassar adalah sebagai Berikut : 

2.2.1 Analisis Lingkungan Internal  

Faktor Internal merupakan  yang berasal dari lingkungan yang ada di dalam 

perusahaan dalam hal ini adalah kekuatan dan kelemahan. Kita memanfaatkan 

data-data yang kita peroleh dari hasil observasi langsung dan wawancara 

terhadap Sales Marketing dan Pelaksana General Manager  Hotel Aerotel Smile 

Makassar mengenai pemasaran produk jasa melalui media sosial 

a. Kekuatan   

1) Lokasi yang strategis 

2) Memberikan pelayanan prima 

3) Memiliki desain packaging yang menarik di media sosial 

4) Memiliki harga promo yang terjangkau 

5) Memiliki ruang pertemuan dengan beragam kapasitas 

b. kelemahan 

1) Akses kekamar yang lumayan jauh 

2) Persaingan harga kamar 

3) Area parkir yang kurang memadai 
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4) Kurangnya fasilitas  

5) Desain kamar yang belum modern  

2.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal 

Merupakan  yang berasal dari lingkungan yang ada diluar  perusahaan dalam hal ini 

adalah peluang  dan ancaman. Data-data yang kita peroleh  merupakan hasil dari 

wawancara pesaing atau kompetitior dan juga konsumen yang digabungkan dengan 

data-data yang diperoleh dari hasil observasi langsung di lapangan untuk mengetahui 

informasi yang ada di eksternal.  

a. Peluang 

1) Peningkatan kapasitas pasar yang luas akan penyelenggaraan event dan 

meeting  

2) Dapat melakukan promosi diberbagai media dengan kemajuan 

teknologi 

3) Packaging promosi pada media sosial yang menarik 

4) Hubungan dengan pelanggan 

5) Kebijakan pemerintah yang kondusif 

b. Ancaman 

1) Meningkatkan persaingan 

2) Perang harga 

3) Kenaikan biaya operasional hotel 

4) Faktor sosial mengenai Kebijakan sosial distancing covid-19 

5) Banyaknya bermunculan produk sejenis 
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Tabel 4.5  

Matriks IFAS dan EFAS 

Sumber : Olah Data Internal dan eksternal Hotel Aerotel Smile Makassar, 2021 
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2.2.3 Matriks IFAS (Internal Faktor Analysis Summary) 

Ada beberapa tahap penyusunan matriks IFAS (Internal Faktor Analysis Summary) 

yaitu : 

1. Tentukan   faktor-faktor   yang   menjadi   kekuatan   serta   kelemahan 

perusahaan dalam kolom 1. 

2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 

1,0 (paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), berdasarkan 

pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. 

(Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00). 

3. Hitung  rating  (dalam  kolom  3)  untuk  masing-masing  faktor  dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan.  Variabel  yang  bersifat  positif  (semua  variabel  yang 

masuk kategori kekuatan) diberi nilai +1 sampai dengan  +4 (sangat 

baik) dengan membandingkan rata industri atau dengan pesaing utama. 

Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikanya. Contohnya jika 

kelemahan besar sekali dibandingkan dengan rata-rata industri yang 

nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan dibawah rata-rata industri, 

nilainya adalah 4. 

4. Kalikan  bobot  pada  kolom  2  dengan  rating  pada  kolom  3,  untuk 

memeperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 
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pembobotan untutk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi 

mulai dari 4,0 (outsanding) sampai 0,0 (poor). 

5. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung. 

6. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total 

skor pembobotan bagi perusahaan  yang bersangkutan 

Tabel 4.6  
Matriks IFAS (Internal Faktor Analysis Summary) 

No. Indikator Bobot Rating Skor 

Kekuatan (Strength) 

1 Lokasi yang strategis 0,20 3 0,50 

2 Memberikan pelayanan prima 0,08 2 0,16 

3 Memiliki desain packaging yang 

menarik di media sosial 

0,12 3 0,36 

4 Memiliki harga promo yang 

terjangkau 

0,10 3 0,30 

5 Memiliki ruang pertemuan dengan 

beragam kapasitas 

0,10 1 0,10 

Sub total 0,60  1,42 

Kelemahan (Weaknesses) 

1 Akses kekamar yang lumayan jauh 0,20 3 0,60 

2 Persaingan harga kamar 0,07 2 0,14 
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3 Area parkir yang kurang memadai 0,08 2 0,16 

4 Kurangnya fasilitas  0,03 1 0,03 

5 Desain kamar yang belum modern 0,02 1 0,02 

Sub total 0,40  0,95 

Total 1,00  2,37 

Sumber : Olah Data Internal Hotel Aerotel Smile Makassar, 2021 

 Dari tabel yang dapat di lihat bahwa di kolom pertama terdiri dari faktor-faktor 

strategi internal (IFAS) yang  yang bersentuhan langsung dengan keadaan internal 

perusahaan, setelah itu di kolom kedua ada pembobotan yang dimana diberi bobot 0,0 

untuk yang  tidak penting sampai 1,0 untuk yang sangat penting, di kolom ketiga diisi 

dengan rating 1-4 yang dimana 1 untuk rating (poor) dan 4 untuk rating yang 

(outstanding), di kolom keempat merupakan hasil dari pembobotan yang  dikalikan 

dengan rating. 

 Adapun pembobotan dilakukan  dengan menambahkan kolom tingkat signifikan 

untuk mempermudah dalam melakukan pembobotan karena total dari pembobotan 

yaitu harus 1.00 sebagaimana semestinya peraturan dalam melakukan  analisis SWOT 

 Pada tabel kekuatan (strength)  dalam faktor strategi internal dapat  disimpulkan 

bahwa yang memiliki bobot paling tinggi adalah pada faktor lokasi hotel yang strategis 

karena berada di area pantai losari makassar dan memiliki desain packaging promosi 

di media sosial yang menarik . Yang dimana keduanya merupakan faktor yang saling 

berkaitan, selain itu tingginya bobot yang menandakan bahwa kedua faktor tersebut 

terpenting diantara faktor faktor lainnya. Untuk faktor yang lain bobotnya sama yang 
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menandakan bahwa ketiga faktor itu sama pentingnya setelah dua faktor yang 

sebelumnya.  

 Adapun faktor pembobotan didapatkan dari hasil kali dari kolom bobot dikalikan 

dengan kolom rating sehingga didapatkan faktor pembobotan, dalam kolom faktor 

pembobotan bisa disimpulkan bahwa faktor lokasi hotel yang startegis karena berada 

pada area pantai losari berada pada skor yang tertinggi diantara empat faktor lainnya 

dan yang berada pada skor yang  paling rendah adalah pelayanan prima. Dari 

keseluruhan faktor pembobotan didapatkan total skornya yaitu 1.42  

 Pada tabel kelemahan (Weaknesses)  dalam faktor internal dapat  disimpulkan 

bahwa yang memiliki bobot paling tinggi adalah faktor yang pertama yaitu akses kamar 

yang jauh, karena building lobby dengan building kamar berbeda building untuk dapat 

mengakses building kamar pelanggan harus naik ke lantai 4 pada building lobby 

kemudian melewati koridor panjang, hal ini sangat dikeluhkan para pelanggan yang 

menginap di Hotel Aerotel Smile Makassar, selain akses kamar yang jauh , faktor 

selanjutnya adalah ases parkiran motor yang sangat sempit untuk ukuran hotel bintang 

Tiga (***) dengan jumlah kamar 146, tentu saja ini tidak berbanding dengan lokasi 

parkir yang kurang memadai, kedua faktor ini menandakan bahwa faktor tersebut 

adalah yang paling lemah. Sedangkan tiga faktor lainnya memiliki bobot yang sama. 

 Pada faktor pembobotan dapat dilihat yang memiliki bobot yang paling 

tinggi adalah faktor akses kamar yang jauh dari building lobby dan faktor lainnya 

adalah minimnya ketersedian area parkir merupakan faktor pembobotan yang memiliki 

skor yang paling rendah, dari total keseluruhan faktor kelemahan (weaknesses) 
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didapatkan skor yaitu 0,95 Sehingga bila dijumlahkan faktor pembobotan secara 

keseluruhan yang ada di tabel IFAS didapatkan skor 2,37. 

2.2.4 Matriks EFAS (External Factor Analysis Summary) 

Terdapat enam tahap penyusunan matriks faktor strategi eksternal yaitu :  

1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman. 

2) Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai 

dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat 

memberikan dampak terhadap faktor strategis. Jumlah seluruh bobot 

harus sama dengan 1,0. 

3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor denagan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat 

positif (peluang yang semakin besar diberi rating   +4, tetapi jika 

peluangnya kecil, diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman 

adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, 

ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 

4. 

4) Kalikan  bobot  pada  kolom  2  dengan  rating  pada  kolom  3,    

untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya 

berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya 
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bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tersebut dipilih dan bagaimana skor pembobotannya 

dihitung. 

6) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total 

skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. 
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Tabel 4.7  
Matriks EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) 

 

Sumber : Olah data Eksternal Hotel Aerotel Smile Makassar, 2021 

No. Indikator Bobot Rating Skor 

Peluang (Opportunity) 

1 Peningkatan kapasitas pasar yang luas akan 

penyelenggaraan event dan meeting  

0.12 3 0,36 

2 Dapat melakukan promosi diberbagai media dengan 

kemajuan teknologi 

0.20 4 0,80 

3 Packaging promosi pada media sosial yang menarik 0,10 4 0,40 

4 Hubungan dengan pelanggan 0,07 3 0,21 

5 Kebijakan pemerintah yang kondusif 0,05 1 0,05 

Sub total 0,54  1,82 

Ancaman (Treath) 

1 Meningkatnya persaingan 0,12 3 0,36 

2 Perang harga 0,12 3 0,36 

3 Kenaikan biaya operasional hotel 0,07 2 0,14 

4 Faktor sosial mengenai Kebijakan sosial distancing 

covid-19  

0,10 3 0,30 

5 Banyaknya bermunculan produk sejenis 0,05 1 0,05 

Sub total 0,46  1,21 

Total 1,00  3,03 
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 Untuk pengisian tabel EFAS sama cara pengisiannya dengan tabel IFAS hanya saja 

untuk tabel EFAS berisikan faktor-faktor yang memberikan pengaruh dari luar lingkup 

Hotel Aerotel Smile Makassar yang terdiri dari peluang dan ancaman. Dikolom 

Peluang (opportunity) dapat dilihat yang memiliki skor 0,20 merupakan tertinggi 

bobotnya yaitu yang memiliki skor 0,20 yang merupakan faktor dari melakukan 

promosi diberbagai media sosial dengan kemajuan teknologi, skor kedua yang terbesar 

adalah 0,12 yaitu peningkatan kapasitas pasar yang luas akan penyelenggaraan event 

dan meeting yang dimana diketahui kota makassar merupakan salah satu kota yang 

banyak menyelengarakan MICE, skor selanjutnya adalah packaging promosi yang 

menarik dengan skor 0,10, faktor lainnya dengan skor 0,07 dan 0,05 terhadap startegi 

peluang ini. Total keseluruhan dari faktor eksternal strategi peluang adalah 0,54.  

 Pada faktor pembobotan dapat dilihat yang memiliki bobot yang paling tinggi 

adalah 0,80 yaitu pada faktor peluang melakukan promosi diberbagai media sosial 

dengan kemajuan teknologi dan yang memiliki skor yang paling rendah adalah faktor 

kebijakan pemerintah yang kondusif dengan skor 0,05. Adapun  total keseluruhan 

faktor pembobotan pada peluang (Opportunity) yaitu 1,82. 

 Dikolom Ancaman (threats) dapat dilihat terdapat dua faktor yang memiliki yang 

memiliki skor 0,12  merupakan tertinggi bobotnya yaitu faktor meningkatnya 

persaingan dengan kompetitor dan perang harga yang dilakukan dalam 

mempromosikan jasa melalui media sosial . adapun total dari keseluruhan pembobotan 

di tabel ancaman (threats) 0.46. 
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 Kolom faktor pembobotan pada faktor Ancaman bisa diliat bahwa yang memiliki 

skor tertinggi yaitu 0,36 dan yang memiliki skor tersebut ada dua poin yaitu 

meningkatnya persaingan dan perang harga. Dan bila dilihat total pembobotan yang 

diperoleh pada kolom faktor pembobotan di faktor ancaman yaitu 1,21. Dan bila di 

total secara keseluruhan faktor strategi eksternal yang terdiri dari peluang dan 

ancaman, kita bisa menemukan totalnya adalah 3,03. 

2.2.5 Diagram cartesius Analisis Swot 

 Dari nilai IFAS dan EFAS diatas maka nilai total skor dari masing-masing faktor 

dapat dirinci, Strength 1,42, weakness 0,95, Opportunity 1,82, Treath 1,21. Maka 

diketahui selisih total skor faktor Strength dan weakness adalah (+) 0,47, sedangkan 

selisih total skor faktor Opportunity dan Treath adalah (+) 0,61. Dari hasil identifikasi 

faktor-faktor tersebut maka dapat digambarkan dalam gambar Diagram Cartesius 

Analisis SWOT, dapat dibawah ini : 
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Gambar 4.2  
Diagram Cartesius Analisis SWOT 

 
Peluang (1.82) 
       (y) 

III.Turn Arround   I.Growth 

    

 

        

Kelemahan          kekuatan  

(0.95)          (1,42)     (x) 

       

IV.defences    II.diversifikasi 

 

 

Ancaman (1.21) 

Sumber : Olah data Hotel Aerotel Smile Makassar, 2021 

  Dari gambar diagram cartesius diatas, sangat jelas menunjukkan Hotel Aerotel 

Smile Makassar  sedang berada di quadran I yaitu posisi growth  yang dapat dilihat dari 

titik koordinat yang terbentuk, yaitu 0,47 dan 0,61 yang didapatkan dari akumulasi 

faktor eksternal dan faktor internal setelah itu di perkurangkan sehingga mendapat hasil 

tersebut. Hotel Aerotel Smile  Makassar memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat 

memanfaatkan peluang yang ada dan berada dijalur yang tepat dengan terus melakukan 

strategi pengembangan (agresif) yang dapat meningkatkan penjualan yang dalam hal 
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ini tingkat hunian kamar. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah 

mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy). Yang 

dimana tetap dan mengembangkan tehnik promosi dan pengemasan paket promosi  

yang akan dipasarkan melalui media soial instagram, facebook dan twitter serta sangat 

dimungkinkan untuk Hotel Aerotel Smile Makassar untuk tumbuh dan berkembang, 

serta dapat meraih kemajuan secara maksimal dengan memanfaatkan kekuatan dan 

peluang yang ada. 

4.3 Pembahasan 

Tabel 4.8  
Matriks SWOT Hotel Aerotel Smile Makassar 

         IFAS 

 

 

 

 

 

 

 

EFAS 

Kekuatan (Strength) 

1) Lokasi yang strategis 

2) Memberikan pelayanan prima 

3) Memiliki desain packaging 

yang menarik di media sosial 

4) Memiliki harga promo yang 

terjangkau 

5) Memiliki ruang pertemuan 

dengan beragam kapasitas 

Kelemahan (Weaknesses) 

1) Akses kekamar yang lumayan 

jauh 

2) Persaingan harga kamar 

3) Area parkir yang kurang 

memadai 

4) Kurangnya fasilitas  

5) Desain kamar yang belum 

modern 

Peluang (Opportunity) 

1) Peningkatan kapasitas pasar 

yang luas akan 

Strategi SO 

a. Menawarkan produk yang 

qualitas, rasa dan packaging 

Strategi WO 

1) Menawarkan harga promo yang 

dikemas dengan menarik 
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penyelenggaraan event dan 

meeting  

2) Dapat melakukan promosi 

diberbagai media dengan 

kemajuan teknologi 

3) Packaging promosi pada 

media sosial yang menarik 

4) Hubungan dengan pelanggan 

5) Kebijakan pemerintah yang 

kondusif 

 

yang menarik melalui media 

sosial instagram, facebook dan 

Twitter 

b. Menjaga kepercayaan 

pelanggan untuk terus 

meningkatkan penjualan 

produk jasa hotel .  

c. Analisis yang tepat mengenai 

packaging dan harga yang tepat 

untuk dipromosikan melalui,  

media sosial  instagram 

facebook dan Twitter  

d. Memanfaatkan teknologi yang 

digunakan pelanggan dengan 

baik dan melakukan promosi 

yang terarah melalui akun 

media sosial  instagram, 

facebook dan Twitter.  

e. Memanfaatkan perkembangan 

ekonomi regional melalui 

event dan meeting meski 

2) Memperbaharui desain kamar 

yang lebih modern 

3) Meningkatkan optimalisasi 

promosi untuk meningkatkan 

tamu individual untuk staycation 

4) Meningkatkan modal dengan 

mengoptimalkan permintaan 

5) Menyediakan pelayanan after 

stay dan khususnya menjamin 

semua pengaduan dari pelanggan 

dapat ditindaklanjuti secara serius 

dan didiskusikan oleh masing-

masing department. 

6) Memanfaatkan kebijakan 

pemerintah untuk ikut andil 

dalam memberikan pelatihan 

manajemen pada SDM untuk 

lebih menguasai market pasar 

yang luas guna meningkatkan 

penjualan.  
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masih dalam tahap new normal 

covid-19  

Ancaman (Treath) 

1) Meningkatnya persaingan 

2) Perang harga 

3) Kenaikan biaya operasional 

hotel 

4) Faktor sosial mengenai 

Kebijakan sosial distancing 

covid-19  

 

Startegi ST 

1) Mempertahankan posisi 

segmentasi pasar. 

2) Meningkatkan kemampuan 

sales marketing dalam 

mengemas paket promo.  

3) Penetapan harga yang harus 

mencerminkan kemampuan 

pasar domestik indonesia. 

4) Menawarkan paket meeting 

dan event lainnya yang lebih 

kompetitif dan menarik. 

Mempertahankan keautentikan 

pada produk jasa yang  

dtawarkan untuk 

melawan/bersaing dengan 

produk pesaing 

 

Strategi WT 

1) Memperkenalkan produk 

melalui promosi lebih gencar di 

sosial media 

2) Mengamati dengan detail 

tentang masalah yang 

berhubungan persaingan (harga 

kamar dan pelayanan yang 

ditawarkan)  

3) Tetap mematuhi dan 

meningkatkan kewaspadaan 

mengenai protokol kesehatan 

covid-19 

4) Mengemas promo hotel dengan 

baik dengan memperhatikan 

kompetitor 

5) Tetap berkomunikasi dengan 

client lama dengan tujuan 

menjalin kerja sama yang 
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Sumber : Olah data Internal dan eksternal Hotel Aerotel Smile Makassar, 2021 

 Berdasarkan analisisis diatas pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa kinerja suatu 

perusahaan ditentukan dari faktor eksternal dan internal karena keduanya memiliki 

keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada 

diagram hasil SWOT analisis dibawah ini: 

1. Strategi SO (mendukung strategi growth) 

Strategi ini bisa dibilang situasinya sangat menguntungkan bagi perusahaan. 

Yang dimana perusahaan punya peluang dan kekuatan sehingga bisa 

menjalankan strategi SO yaitu memanfaatkan kekuatan dalam 

memaksimalkan peluang yang ada .adapun strategi SO yang dilakukan Hotel 

Aerotel Smile Makassar adalah : 

a. Menawarkan produk yang qualitas, rasa dan packaging yang menarik 

melalui media sosial instagram, facebook dan twitter  

b. Menjaga kepercayaan pelanggan untuk terus meningkatkan penjualan 

produk jasa hotel .  

c. Analisis yang tepat mengenai packaging dan harga yang tepat untuk 

dipromosikan melalui,  media sosial  instagram facebook dan Twitter  

menguntungkan mengingat 

Persaingan yang semakin ketat 

dengan kompetitor 
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d. Memanfaatkan teknologi yang digunakan pelanggan dengan baik dan 

melakukan promosi yang terarah melalui akun media sosial  instagram, 

facebook dan Twitter.  

e. Memanfaatkan perkembangan ekonomi regional melalui event dan meeting 

meski masih dalam tahap new normal covid-19. 

2. Strategi ST (Mendukung startegi diversifikasi) 

Strategi ini berbed dengan strategi sebelumnya, strategi ini lebih ke 

memanffatkan kekuatan untuk melawan  atau mengatasai ancaman yang 

dihadapi. Adapun Strategi ST yang dilakukan  Hotel Aerotel Smile Adalah 

adalah: 

a. Mempertahankan posisi segmentasi pasar  

b. Meningkatkan kemampuan sales marketing dalam mengemas paket 

promo.  

c. Penetapan harga yang harus mencerminkan kemampuan pasar 

domestik indonesia. 

d. Menawarkan paket meeting dan event lainnya yang lebih kompetitif 

dan menarik.  

e. Mempertahankan keautentikan pada produk jasa yang  dtawarkan 

untuk melawan/bersaing dengan produk pesaing 
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3. Strategi WO (mendukung strategi turnaround) 

Strategi ini menggambarkan besarnya peluang tapi adanya kelemahan yang 

dimilki perusahaan, sehingga perusahaan perlu untuk memperbaiki kelemahan 

sehingga dapat memaksimalkan peluang yang ada. Adapun strategi WO yang 

dilakukan Hotel Aerotel Smile Makassar adalah 

a. Menawarkan harga promo yang dikemas dengan menarik 

b. Memperbaharui desain kamar yang lebih modern 

c. Meningkatkan optimalisasi promosi untuk meningkatkan tamu 

individual untuk staycation. 

d. Meningkatkan modal dengan mengoptimalkan permintaan 

e. Menyediakan pelayanan after stay dan khususnya menjamin 

semua pengaduan dari pelanggan dapat ditindaklanjuti secara 

serius dan didiskusikan oleh masing-masing departemen. 

f. Memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk ikut andil dalam 

memberikan pelatihan manajemen pada SDM untuk lebih 

menguasai market pasar yang luas guna meningkatkan 

penjualan 

4. Strategi WT (mendukung strategi difensif) 

Strategi ini merupakan kegiatan yang lebih kepada pertahanan yang bisa 

meminimalkan kelemahan dan juga untuk menghindari ancaman, adapun 

strategi WT yang dilakukan Hotel Aerotel Smile Makassar adalah 
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c. Tetap berkomunikasi dengan client lama dengan tujuan menjalin kerja 

sama yang menguntungkan mengingat Persaingan yang semakin ketat 

dengan kompetitor 

d. Tetap mematuhi dan meningkatkan kewaspadaan mengenai protokol 

kesehatan covid-19 

e. Mengemas promo hotel dengan baik dengan memperhatikan kompetitor 

  Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan di Hotel Aerotel Smile 

Makassar diperoleh hasil yaitu Hotel Aerotel Smile Makassar memiliki strength 

(kekuatan) yang bisa digunakan dalam strategi dan memanfaatkan opportunity 

(peluang) yang ada dengan semaksimal mungkin, disamping itu dapat 

meminimalkan weaknesses (kelemahan) dan bisa melawan threats (ancaman) yang 

dihadapi. Maka dari itu diputuskan untuk memilih strategi yang terbaik yaitu 

strategi SO. 

  Pada strategi pertama yaitu lebih memperkuat penawaran produk jasa 

yang qualitas, rasa dan packaging yang menarik melalui media sosial instagram, 

facebook dan Twitter untuk meningkatkan tingkat hunian kamar atau occupancy 

dan juga memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan produk jasa tanpa 

mengeluarkan banyak biaya dalam hal mempromosikan produk yang dipasarkan, 

a. Memperkenalkan produk melalui promosi lebih gencar di sosial media 

b. Mengamati dengan detail tentang masalah yang berhubungan persaingan 

(harga kamar dan pelayanan yang ditawarkan)  
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selain meningkatkan promosi melalui media sosial hal selanjutnya adalah 

memperhatikan pengemasan produk jasa yang akan ditawarkan juga mengenai 

harga yang tepat dan bisa dijangkau oleh para pelanggan. Terlepas dari promosi 

dan pengemasan produk yang harus baik, hal lain yang patut diperhatikan adalah 

kepercayaan pelanggan yang harus selalu dijaga melalui peningkatan pelayanan 

yang harus maksimal kepada setiap pelanggan yang datang.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasar dari uraian yang telah dipaparkan pada bab I hingga bab IV,  maka pada bab 

ini dapat ditarik beberapa  kesimpulan, yaitu: 

1. Berdasarakan hasil analisis diagram cartesius yang didapatkan dari hasilnya 

berada pada kuadran I, hal ini sesuai yang diutarakan dalam teori rangkuti yang 

jika berada pada kuadran I (mendukung strategi agresif), pada kuadran ini 

adalah kondisi yang sangat menguntungkan. Karena perusahaan ini memiliki 

opportunity dan strength sehingga mampu mengmbil peluang tersebut.strategi 

yang perlu diterapkan adalah mendukung pertumbuhan perusahaan yang begitu 

pesat (growth oriented strategy). Dimana Hotel Aerotel Smile Makassar dapat 

mengembangkan usahanya dengan mengembangkan tehnik promosi dan 

pengemasan paket promosi yang akan dipasarkan melalui media sosial 

instagram,facebook dan twitter yang tujuannya untuk meningkatkan hunian 

kamar atau occupancy dan sangat dimungkinkan untuk Hotel Aerotel Smile 

Makassar untuk tumbuh dan berkembang, serta dapat meraih kemajuan secara 

maksimal dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. 

2. Berdasararkan dari analisa IFAS (internal factor analysis strategy) dan EFAS 

(external factor analysis strategy) analisis SWOT pada Hotel Aerotel Smile 
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Makassar diketahui bahwa nilai IFAS nya adalah 2,37 menunjukkan posisi 

internal yang kuat, sedangkan nilai skor EFAS 3,03 menunjukan bahwa 

perusahaan merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan 

menghindari ancaman-ancaman dengan kompetitornya. Sedangkan Matriks 

SWOT Hotel Aerotel Smile Makassar berada pada kotak SO, dimana 

perusahaan mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan kekuatan yang 

dimiliki perusahaan, hal ini baik bagi perusahaan untuk mengurangi kelemahan 

dan meminimalisir ancaman agar dapat meningkatkan penjualan perusahaan. 

5.2  Saran 

1. Untuk meningkatkan promosi Hotel Aerotel Smile Makasar maka yang 

paling penting untuk dilakukan adalah mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan sales dan marketing Hotel Aerotel Smile 

Makassar dalam memgemas promosi produk jasa hotel agar dapat 

menggaet pelanggan. Selain itu adalah meningkatkan kualitas 

pelayanan pada Hotel Aerotel Smile Makassar agar pelanggan merasa 

nyaman selama berada dalam hotel. 

2. Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara 

mendalam maka penulis menyarankan untuk memberikan penelitian 

yang lebih mendalam menegenai peranan media sosial dalam 

peningkatan occupancy pada Hotel. 
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DAFTAR WAWANCARA 

No. Pertanyaan 

1 Bagaimana produk kamar yang disediakan oleh Aerotel Smile Makassar? 

2 Apakah ada keluhan dari tamu mengenai produk kamar yang disediakan? 

3 Apakah saja kendala anda dalam mempromosikan produk kamar ? 

4 Apakah pemasaran melalui media sosial efektif mendatangkan tamu staycation? 

5 Apakah ada harga khusus untuk setiap promosi melalui media sosial? 

6 Apakah ada pengaruh pemasaran melalui media sosial untuk meningkatkkan occupancy? 

7 Bagaimana perusahaan meminimalkan risiko yang mungkin dihadapi dalam pemasaran jasa? 

8 Bagaimana perbandingan hasil dari promosi melalui media sosial dengan menggunakan 

promosi lainnya?  

9 Apa startegi hotel aerotel smile makassar dalam pemasaran jasa yang paling efektif? 

10 Apakah ada strategi khusus dalam hal pemasaran produk pada masa pandemi covid 19? 

11 Bagaimana tingkat kepercaayaan masyarakat dalam hal pembelian produk jasa pada hotel 

aerotel smile makassar? 

12 Bagaimana persepsi masyarakat sekitar mengenai keberadaan hotel aerotel smile makassar? 

13 Platform/ media sosial apa saja yang digunakan hotel aerotel smile makassar dalam 

memasarkan produk jasanya? 

14 Bagaimana perbandingan dari penggunaaan platform yang digunakan dalam hal promosi ? 

15 Bagaimana peluang hotel aerotel smile dalam pemasaran produk jasanya? 

16 Apa yang menjadi poin penting dan kelebihan dari hotel aerotel smile dibanding dengan hotel 

Kompetitor? 

17 Apa ada kelemahan pada proses pemasaran jasa yang selama ini diterapkan? 

18 Bagaimana persaingan hotel aerotel smile dalam memasarkan produk jasanya dengan hotel 

kompetitor lainnya ? 

19 Bagaimana peranan media sosial dalam memasarkan jasa pada hotel aerotel smile makassar? 
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20 Bagaimana persentase kunjugan tamu berdasarkan informasi yang didapat melalui promosi 

media sosial 

21 Perkiraan Tingkat Hunian Kamar pada Tiga Tahun Terakhir ? 

22 Bagaimana perkembangan promosi Hotel Aerotel smile dengan hotel Kompetitor ? 

23 Bagaimana kinerja sales dan marketing dalam mempromosikan produk hotel melalui media 

sosial? 

24 Bagaimana tingkat kepuasan konsumen pada saat staycation pada hotel aerotel smile 

makassar? 

25 Bagaimana kompetensi karyawan dalam penjualan produk jasa pada hotel aerotel smile 

makassar? 

26 Apakah ada stategi khusus dalam hal pemasaran produk pada masa pandemi covid 19 melalui 

media sosial? 

27 Bagaimana efek covid 19 dalam memperharuhi pemasaran jasa? 

28 Gambaran Umum Hotel Aerotel Smile Makassar? 

29 Jumlah Seluruh Karyawan Hotel Aerotel Smile Makassar? 

30 Struktur Organisasi Hotel Aerotel Smile Makassar? 
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