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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perjalananan wisatawan dunia mencapai 1 miliar pada tahun 2012. Menurut 

Dewan Perjalanan dan Wisata Dunia (World Travel and Tourism Council) angka 

tersebut merupakan rekor baru. Ini berarti bahwa dari tiap tujuh orang, satu orang di 

dunia berwisata ke luar negeri. Peningkatan kemakmuran di sejumlah negara 

berkembang Asia, salah satunya Cina mendorong semakin banyak orang yang 

bepergian. Jumlah wisatawan internasional yang berasal dari Cina melonjak bila 

dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2010 sekitar 58 juta wisatawan, di tahun 2012 

mengalami peningkatan menjadi 72 juta wisatawan.  

Berdasarkan Insight Report dari World Economic Forum mengenai  The 

Travel and Tourism Competitiveness tahun 2013 menyatakan bahwa Industri 

Pariwisata Indonesia menduduki peringkat 70 di dunia yang mengalami peningkatan 

dimana pada tahun sebelumnya Indonesia menduduki peringkat 74 di dunia. Dalam 

kategori negara Asia Pacific, Indonesia menduduki peringkat ke 12 diantara 25 

negara lainnya, tepat di belakang India peringkat ke-70 regional dan secara 

keseluruhan.  
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Bagi negara Indonesia pariwisata merupakan salah satu industri andalan 

dalam upaya memajukan perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata menjadi 

penyumbang terbesar kelima bagi devisa negara Industri pariwisata setelah minyak, 

gas, batu bara, dan kelapa sawit. Dalam rangka mengoptimalkan kunjungan 

wisatawan di akhir tahun, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar 

kombinasi berbagai kegiatan yang diberi tajuk Year End Festive Season 2012. 

Serangkaian event tersebut berlangsung selama tiga bulan dari Oktober, November, 

hingga Desember 2012. Wisatawan diberikan berbagai pilihan event wisata menarik 

di berbagai bidang mulai dari olah raga, hiburan, musik, budaya, dan kuliner. Acara 

ini bekerja sama dengan pelaku industri pariwisata (airlines, biro perjalanan wisata, 

dan perhotelan).  

Promosi yang dilakukan Kemenparekraf pada tahun 2012 berhasil dilakukan, 

hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang 

mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke 

Indonesia pada tahun 2012 disajikan dalam tabel 1.1 dibawah ini. 

TABEL 1.1 

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA KE INDONESIA  

TAHUN 2019-2012 

Tahun 

Jumlah 

Wisatawan 

Mancanegara 

Rata-Rata Pengeluaran  

Per Orang (USD) 
Rata-rata 

lama tinggal 

(hari) 

Penerimaan 

Devisa (Juta 

USD) 
Per 

Kunjungan 
Per Hari 

2009 6.323.730 995,93 129,57 7,69 6.297,99 

2010 7.002.944 1.085,75 135,01 8,04 7.603,45 
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2011 7.649.731 1.118,26 142,69 7,84 8.554,39 

2012 8.044.462 1,133.81 147,22 7,70 9.120,85 

       Sumber: Pusdatin Kemenparekraf & BPS 2013 

Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 

yang datang ke Indonesia terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya, kenaikan 

terbesar terjadi di tahun 2010 yang naik sebesar 10,74%. Kenaikan jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara juga berdampak positif bagi peneriman devisa yang terlihat 

penerimaan devisa terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selain jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara yang mengalami kenaikan, jumlah wisatawan 

nusantara yang melakukan perjalanan ke daya tarik wisata Indonesia pun mengalami 

kenaikan yang disajikan ke dalam tabel 1.2 dibawah ini. 

TABEL 1.2 

PERJALANAN WISATAWAN NUSANTARA TAHUN 2009-2012 

Tahun 
Perjalanan 

(ribuan) 

Rata-rata 

Perjalanan  

(kali) 

Pengeluaran 

Per Perjalanan  

(ribu Rp) 

Total Pengeluaran 

(triliun Rp) 

2009 229.731 1.92 600.30 137.91 

2010 234.377 1.92 641.76 150.41 

2011 236.752 1.94 679.58 160.89 

2012 245,290 1.98 700.00 171.70 

    Sumber: Pusdatin Kemenparekraf & BPS 2013 

 Tabel 1.2 diatas menunjukan bahwa perjalanan wisatawan nusantara ke daya 

tarik wisata yang ada di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan 

jumlah wisatawan nusantara yang cukup besar terjadi pada tahun 2010 dan tahun 

2011. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki potensi pariwisata yang unik dan 
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berbeda. Daya tarik wisata yang dibangun di berbagai provinsi Indonesia semakin 

beragam dan menarik minat para wisatawan nusantara untuk mengunjungi daya tarik 

wisata seperti daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan, atau wisata minat 

khusus.   

 Data tarik wisata yang ada tentu harus didukung dengan berbagai sektor yang 

dapat memajukan pariwisata Indonesia, salah satunya yaitu usaha akomodasi. 

Akomodasi merupakan tempat tinggal sementara yang dapat memenuhi kebutuhan 

wisatawan selama melakukan perjalanan dalam hal ini hotel termasuk ke dalam salah 

satu usaha akomodasi. 

 Pengertian hotel menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata  

(depbudpar, 2008) yaitu : 

Hotel adalah suatu bidang usaha yang menggunakan suatu bangunan atau 

sebagian bangunannya yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang 

yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas 

lainnya dengan pembayaran. 

 

Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di 

bawah manajeman hotel tersebut. Syarat bagi hotel berbintang  yaitu: persyaratan 

fisik seperti lokasi hotel, kondisi bangunan, bentuk pelayanan yang diberikan, dan 

lain-lain. Berikut jumlah usaha akomodasi yang ada di Indonesia. 

TABEL 1.3 

JUMLAH AKOMODASI DI INDONESIA TAHUN 2009-2012 

Tahun 
Jumlah 

Usaha Kamar 
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2009 13.392 334.817 

2010 14.587 353.138 

2011 15.283 381.457 

2012 15.998 405.778 

          Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2013 

Tabel 1.3 menunjukan bahwa akomodasi yang ada di Indonesia mengalami 

perkembangan yakni terus mengalami penambahan jumlah di setiap tahunnya. Hal ini 

dikarenakan para pengusaha akomodasi menyadari bahwa wisatawan yang 

melakukan perjalanan wisata di Indonesia membutuhkan akomodasi dalam 

menunjang kebutuhan mereka, sehingga usaha akomodasi dilihat sebagai usaha yang 

potensial. 

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia memiliki 

potensi wisata yang lengkap bertaraf nasional dan internasional. Daya tarik wisata 

yang dimiliki Jawa Barat bermacam-macam yaitu wisata kuliner, wisata alam, wisata 

budaya, wisata sejarah, dan lainnya. Hal ini terlihat dalam jumlah kenaikan 

kunjungan wisatawan yang datang ke Jawa Barat disajikan dalam tabel 1.4 berikut. 

TABEL 1.4 

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KE JAWA BARAT  

TAHUN 2009-2012 

Tahun 
Jumlah Kunjungan Wisatawan 

Jumlah 
Mancanegara Nusantara 

2009 361.256 28.356.987 28.718.243 

2010 498.163 34.056.976 34.555.139 

2011 573.074 36.154.376 36.727.450 

2012 666.830 40.000.000 40.666.830 

       Sumber: Disbudpar Jawa Barat 2013 



6 
 

 
Sinta Maulidya Dewi, 2014 
Pengaruh customer value terhadap keputusan tamu untuk menginap di Aston Tropicana Hotel 
Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 

 Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke Jawa Barat 

mengalami kenaikan tiap tahunnya baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan 

nusantara. Kenaikan kunjungan wisatawan terbesar terjadi pada tahun 2010 dimana 

pada tahun 2009 tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke Jawa Barat sebanyak 

28.718.243 orang wisatawan dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 

34.807.302 orang wisatawan atau naik sekitar 21%. Kenaikan kunjungan wisatawan 

ini menandakan bahwa keberagaman daya tarik wisata yang ada di Jawa Barat 

mampu menarik minat para wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun 

wisatawan nusantara untuk datang ke Jawa Barat. 

 Kenaikan tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke Jawa Barat setiap 

tahunnya menyebabkan kenaikan pula pada jumlah akomodasi yang ada. Jumlah 

akomodasi yang ada di Jawa Barat disajikan dalam tabel 1.5 di bawah ini. 

TABEL 1.5 

JUMLAH AKOMODASI DI JAWA BARAT TAHUN 2009-2012 

Jenis Usaha Akomodasi Tahun Hotel Kamar Tempat Tidur 

Hotel Berbintang 2009 166 13 648 22 663 

2010 178 14 548 23 949 

2011 198 16 732 27 380 

2012 210 18 643 30 942 

Akomodasi Lainnya 2009 1 367 29 374 48 948 

2010 1 374 29 433 48 156 

2011 1 386 29 458 46 814 

2012 1 442 31 721 51 661 

       Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2013 
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 Tabel 1.5 di atas terlihat bahwa pertumbuhan usaha akomodasi di Jawa Barat 

pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 4,29% dari tahun 2011. Jumlah 

akomodasi di Jawa Barat tahun 2012 tercatat 1.652 usaha dengan kapasitas 50.364 

kamar dan 82.603 tempat tidur. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah akomodasi di 

Jawa Barat tercatat 1.584 usaha dengan kapasitas 46.190 kamar dan 74.194 tempat 

tidur. Terdapat penambahan jumlah akomodasi sebanyak 68 hotel dari tahun 2011, 

penambahan jumlah hotel ini disebabkan adanya  hotel baru yang beroperasi 

ditambah dengan adanya hotel yang berubah klasifikasi dari akomodasi lainnya 

menjadi hotel bintang. 

Kota Bandung yang merupakan Ibukota Jawa Barat memiliki daya tarik 

wisata beragam, tidak hanya wisata alam namun juga wisata sejarah, wisata belanja 

hingga wisata kuliner yang terkenal hingga banyak wisatawan yang datang ke kota 

Bandung. Keberagaman tempat wisata yang dimiliki oleh Kota Bandung mampu 

menarik minat wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan 

nusantara untuk datang mengunjungi tempat wisata yang ada di Kota Bandung. 

Banyaknya alat transportasi dan mudahnya aksesibilitas menuju Bandung 

memudahkan para wisatawan untuk datang ke Kota Bandung. Kenaikan jumlah 

wisatawan ke Kota Bandung disajikan dalam tabel 1.6 di bawah ini. 

TABEL 1. 6 

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KE KOTA BANDUNG  

TAHUN 2008-2011 
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Tahun 
Wisatawan  

Jumlah 
Mancanegara Nusantara 

2008 68.978 2.813.110 2.882.088 

2009 81.653 2.883.438 2.965.091 

2010 168.712 2.928.157 3.096.869 

2011 194.062 3.882.010 4.070.072 

        Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2013 

 Tabel 1.6 di atas menunjukan bahwa wisatawan mancanegara dan wisatawan 

nusantara yang datang ke Kota Bandung terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Peningkatan tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Bandung yang tersbesar 

terjadi pada tahun 2012. Pada tahun 2011 kunjungan wisatawan mancanegara dan 

wisatawan nusantara ke Kota Bandung sebanyak 3.096.869 wisatawan dan pada 

tahun 2012 meningkat menjadi 4.070.072 wisatawan.  

Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Bandung 

baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara berdampak pula pada 

penambahan jumlah akomodasi yang ada di Kota Bandung. Berikut disajikan tabel 

1.7 yang menunjukan peningkatan jumlah akomodasi yang ada di Kota Bandung. 

TABEL 1.7 

JUMLAH AKOMODASI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2009-2012 

Tahun Hotel Bintang Akomodasi Lainnya Jumlah kamar 

2009 68 194 10.660 

2010 76 191 11.584 

2011 86 203 12.603 

2012 93 208 14.385 

   Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2013 
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Tabel 1.7 di atas menunjukan jumlah akomodasi yang ada di Kota Bandung 

mengalami penambahan jumlah setiap tahunnya. Penambahan jumlah akomodasi 

terbesar di Kota Bandung terjadi pada tahun 2012, dimana pada tahun sebelumnya 

yaitu 2011 jumlah akomodasi di Kota Bandung sebanyak 289 akomodasi dan pada 

tahun 2012 bertambah 12 akomodasi baru sehingga jumlah akomodasi tahun 2012 

menjadi 301 akomodasi. 

Akomodasi dalam tabel 1.7 di atas yakni hotel berbintang dan akomodasi 

lainnya, yang termasuk dalam akomodasi lainnya yaitu losmen, penginapan, guest 

house dan lainnya. Terlihat bahwa hotel berbintang di Kota Bandung turut mengalami 

penambahan jumlah setiap tahunnya. Berikut disajikan tabel 1.8 menampilkan jumlah 

hotel berbintang di Kota Bandung pada tahun 2012 berdasarkan klasifikasinya. 

TABEL 1.8 

JUMLAH HOTEL BERBINTANG DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN 

KLASIFIKASINYA TAHUN 2012 

Klasifikasi Hotel Jumlah Jumlah kamar 

Hotel Bintang 5 9 1.958 

Hotel Bintang 4 24 3.105 

Hotel Bintang 3 29 2.778 

Hotel Bintang 2 22 1.479 

Hotel Bintang 1 10 306 

            Sumber : Badan Pusat Satistik Kota Bandung 2013 

 Tabel 1.8 di atas menampilkan jumlah hotel berbintang di Kota Bandung 

berdasarkan klasifikasinya pada tahun 2012. Aston Tropicana Hotel merupakan salah 

satu hotel bintang 4 yang ada di Kota Bandung.  Aston Tropicana Hotel termasuk ke 



10 
 

 
Sinta Maulidya Dewi, 2014 
Pengaruh customer value terhadap keputusan tamu untuk menginap di Aston Tropicana Hotel 
Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 

dalam kategori City Hotel, dimana hotel ini terletak di jantung kota atau di tengah 

kota. Jenis hotel ini lebih fleksibel, menarik tamu-tamu dengan berbagai macam 

tujuan kunjungan, mulai dari tamu-tamu konvensi, keluarga, hingga tamu-tamu 

bisnis. 

Aston Tropicana Hotel termasuk ke dalam international chain hotel dibawah 

naungan Aston International yang pertama kali mendirikan hotelnya di Wakiki, 

Hawai pada tahun 1948. Aston pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun1997 

yang didirikan di Bali. Seiring dengan berjalannya waktu hotel Aston banyak 

didirikan di Indonesia hingga pada tanggal 18 Desember 2007 didirikanlah Aston 

Tropicana Hotel di Bandung. 

 Banyaknya hotel yang ada di Kota Bandung menyebabkan tingginya 

persaingan antar hotel yang harus dihadapi oleh Aston Tropicana Hotel. Untuk 

mempertahankan pangsa pasar yang ada yaitu dengan memaksimalkan produk, jasa 

dan fasilitas unggulan yang dimiliki ataupun dengan menawarkan hal yang unik agar 

membedakan dengan hotel lainnya dan menarik minat tamu untuk datang menginap. 

Upaya-upaya yang dilakukan hotel berpengaruh terhadap pangsa pasar hotel itu 

sendiri dan agar tidak kalah bersaing dengan hotel lainnya. Berikut ini disajikan 

market share hotel bintang 4 di Bandung dalam gambar 1.1 dibawah ini.  
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Sumber: Sales&Marketing Dept. Aston Tropicana Hotel Bandung 2013 

GAMBAR 1.1 

MARKET SHARE HOTEL BINTANG 4 DI KOTA BANDUNG TAHUN 2012 

 

 Gambar 1.1 di atas menampilkan market share hotel bintang 4 di Kota 

Bandung. Terlihat bahwa market share tertinggi dikuasai oleh Aston Primera sebesar 

30%, dibawahnya diikuti oleh Aston Braga yang memiliki market share sebesar 23%, 

untuk Aston Tropicana Hotel sendiri berada di urutan ketiga dengan market share 

sebesar 19%,  selanjutnya Novotel memliki market share sebesar 17% dan diurutan 

terakhir yaitu Luxton dengan market share sebesar 11%. Dalam market share yang 

ditampilkan diatas terlihat bahwa meskipun Aston Tropicana Hotel berada dibawah 

naungan Aston International sama seperti Aston Primera dan Aston Braga, namun 

market share yang didapatkan oleh Aston Tropicana Hotel berada di bawah dua hotel 

tersebut.  

Pangsa pasar yang dimiliki oleh Aston Tropicana Hotel Bandung tentu 

berdampak kepada tingkat occupancy yang didapatkan. Berikut ditampilkan data 

19% 

23% 

30% 

17% 

11% Aston Tropicana

Aston Braga

Aston Primera

Novotel

Luxton
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mengenai  occupancy Aston Tropicana Hotel selama 5 tahun terakhir dalam gambar 

1.2 di bawah ini. 

 
              Sumber: Front Office Dept. Aston Tropicana Hotel 2013 

GAMBAR 1.2 

TINGKAT OCCUPANCY ASTON TROPICANA HOTEL 

 

 Berdasarkan data gambar 1.2 di atas terlihat bahwa occupancy Aston 

Tropicana Hotel mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga tahun 2011. 

Peningkatan occupancy terbesar terjadi pada tahun 2009, dimana pada tahun 2008 

occupancy Aston Tropicana Hotel sebesar 71,2% dan naik 7,2% pada tahun 2009 

sehinnga occupancy menjadi 78,4%. Sedangkan pada tahun 2010 occupancy hanya 

naik sekitar 1,2% menjadi 79,6% dan pada tahun 2011 naik sekitar 0,5% menjadi  

80,1%. Peningkatan occupancy yang terjadi  berturut-turut mulai tahun 2008 hingga 

2011 tentu memberi keuntungan bagi Aston Tropicana Hotel karena peningkatan 

occupancy selama tiga tahun tersebut melebihi target yang telah ditetapkan oleh pihak 

hotel. Tingkat occupancy yang terus mengalami kenaikan selama tiga tahun berturut-

2008 2009 2010 2011 2012

Actual % 71,2 78,4 79,6 80,1 79,8

Target % 70,1 72,43 77,3 81,2 81,6
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turut membuat Aston Tropicana Hotel optimis akan kemampuan yang dimilikinya, 

hal ini terlihat dari target yang ditetapkan oleh pihak hotel terus naik di tiap tahunnya. 

Akan tetapi pada tahun 2011 ternyata target yang telah ditetapkan oleh Aston 

Tropicana Hotel tidak tercapai pada actual occupancy nya, dimana target pada tahun 

2011 sebesar 81,2% dan actual occupancy nya hanya mencapai 80,1%. Tidak 

tercapainya target pada tahun 2011 tentu merupakan masalah bagi Aston Tropicana 

Hotel. Permasalahan yang terjadi perlu dilakukan strategi untuk mengatasinya karena 

jika dibiarkan dapat memberi pengaruh buruk bagi pihak hotel yakni kerugian bagi 

pihak hotel itu sendiri.  

Berbagai strategi dilakukan oleh Aston Tropicana Hotel dalam 

menanggulangi masalah yang ada dengan berbagai cara. Akan tetapi pada tahun 2012 

occupancy Aston Tropicana Hotel kembali tidak memenuhi target yang telah 

ditetapkan bahkan mengalami penurunan occupancy. Keseluruhan occupancy pada 

tahun 2012 terdiri dari jumlah tamu sebanyak 29.567 yang selengkapnya disajikan 

dalam Gambar 1.3 berikut ini. 

 

Individu;  
12.827  

Bisnis;  
16.740  
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Sumber: Front Office Dept. Aston Tropicana Hotel, 2013 

GAMBAR 1.3 

SEGMENTASI TAMU ASTON TROPICANA HOTEL TAHUN 2012 
        

 Gambar 1.3 diatas menampilkan segmentasi tamu Aston Tropicana Hotel 

Bandung pada tahun 2012 yang memiliki jumlah tamu keseluruhan sebanyak 29.567 

tamu. Tamu tersebut terdiri atas tamu individu dan tamu bisnis, tamu individu 

berjumlah sebanyak 12.827 tamu dan tamu bisnis berjumlah sebanyak 16.740 tamu. 

Kedua segmen ini memiliki jumlah yang cukup besar tetapi masih belum dapat 

mencapai target di tahun 2012. Fokus utama dalam penelitian ini adalah tamu 

individu karena jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan tamu bisnis, sehingga 

diharapkan dengan strategi yang baru dapat meningkatkan jumlah individu yang 

menginap di Aston Tropicana Hotel. 

Tamu Aston Tropicana Hotel yang melakukan pemesanan kamar melalui 

online travel agent (OTA) banyak yang memberikan komentar setelah menginap di 

hotel ini. Berikut beberapa komentar yang didapat dari online travel agent (OTA) 

seperti ditampilkan dalam tabel 1.9 dibawah ini. 

TABEL 1.9 

GUEST COMMENT DARI TAMU YANG MENGINAP DI ASTON 

TROPICANA HOTEL DIAMBIL DARI ONLINE BOOKING TAHUN 2012 

No Online Travel Agent Jumlah Komentar Tamu Penilaian Tamu 

1. Agoda.com 786 7,9 

2. Booking.com 150 7,8 

3. Hotels.com 10 8,0 

4. Tripadvisor.com 44 7,7 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2013 
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Tabel 1.9 diatas memperlihatkan penilaian dari tamu individu yang menginap 

di Aston Tropicana Hotel yang diambil dari online travel agent. Penilaian ini didapat 

berdasarkan beberapa indikator yaitu: harga, lokasi, performa karyawan, kondisi 

hotel, kenyamanan hotel, dan makanan juga minuman. Berdasarkan keseluruhan 

penilaian dari para tamu yang menginap terdapat rata-rata penilaian tamu yaitu 

sebesar 7,85 skala 1 – 10, yang artinya komentar yang diberikan tamu untuk Aston 

Tropicana Hotel positif. Hal ini dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi pihak 

Aston Tropicana Hotel karena banyaknya komentar positif yang diberikan akan 

memberikan gambaran baik mengenai hotelnya. 

Bermacam-macam strategi dilakukan oleh  manajemen Aston Tropicana Hotel 

agar dapat menarik tamu datang untuk menginap yaitu diantaranya program promosi 

yang meliputi personnal selling, sales promotion, advertising dan direct marketing. 

Selain promosi Aston Tropicana Hotel menjalin kerjasama dengan berbagai 

perusahaan swasta dan instansi pemerintan juga melakukan program Customer 

Relationship Management (CRM).  

Namun saat ini Aston Tropicana Hotel menyadari bahwa tidak cukup hanya 

dengan menarik tamu untuk menginap, namun pihak hotel harus dapat 

mempertahankan tamu agar tetap memilih Aston Tropicana Hotel sebagai tempat 

untuk menginap. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sesuatu yang dapat 

memenuhi kebutuhan para tamu yang menginap. Jika kebutuhan tamu menginap 
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dapat terpenuhi atau bahkan terlampaui maka tamu akan merasa puas, dan tamu yang 

merasa puas akan datang kembali untuk menginap.  

 Aston Tropicana Hotel mengetahui bahwa para tamu menginginkan nilai 

maksimal yang dibatasi oleh biaya pencarian serta pengetahuan, mobilitas, dan 

penghasilan yang terbatas. Kumpulan manfaat yang diharapkan diperoleh pelanggan 

akan membentuk suatu harapan akan nilai dan pelanggan akan bertindak berdasarkan 

hal ini. Kenyataan apakah suatu penawaran memenuhi harapan akan nilai pelanggan 

mempengaruhi kepuasan mereka. Nilai pelanggan (customer value) merupakan nilai-

nilai yang diterima oleh pelanggan yang dilihat dari semua aspek nilai-nilai organisasi 

yang melekat pada produk dan atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. 

Untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan nilai yang diberikan pada 

pelanggan, perusahaan harus dapat menciptakan nilai lebih disetiap aktifitasnya dan 

bekerja lebih efisien daripada pesaing. Konsep nilai pelanggan (customer value) 

sangat erat kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Jika harapan pelanggan dari suatu 

perusahaan terhadap kualitas produk, pelayanan dan harganya terlampaui maka 

perusahaan tersebut akan mendapatkan nilai tinggi dari kepuasan pelanggan, dan 

sebaliknya, jika tidak terpenuhi, maka yang timbul adalah ketidakpuasan pelanggan. 

Semakin rendah tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan suatu perusahaan, 

semakin besar kemungkinan pelanggan untuk meninggalkan perusahaan tersebut. 
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Customer value yang diberikan oleh Aston Tropicana Hotel  adalah berbagai 

benefit dalam bentuk sebagai berikut: tamu memperoleh produk yang berkualitas 

sesuai dengan yang diharapkan dan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan 

hotel lain, tamu mendapatkan pelayanan jasa yang memuaskan sesuai yang 

diharapkan dan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan hotel lain, tamu 

memperoleh layanan yang prima sesuai dengan yang diharapkan dan biaya yang 

dikeluarkan dibandingkan dengan hotel lain, dan citra hotel yang menjadi bahan 

pertimbangan dalam menilai kualitas pelayanan yang dirasakan. 

Target dari strategi customer value yang dilakukan ini adalah tamu individu 

yang menginap di Aston Tropicana Hotel. Strategi customer value diharapkan dapat 

meningkatkan keputusan menginap tamu Aston Tropicana Hotel, maka perlu 

diadakan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Customer Value Terhadap 

Keputusan Tamu Untuk Menginap di Aston Tropicana Hotel Bandung” (Survei 

pada Tamu Individu yang Menginap di Aston Tropicana Hotel Bandung). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana customer value  di Aston Tropicana Hotel. 

2. Bagaimana keputusan tamu menginap di Aston Tropicana Hotel. 
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3. Bagaimana pengaruh customer value terhadap keputusan menginap tamu 

Aston Tropicana Hotel. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh hasil temuan mengenai 

1. Customer value di Aston Tropicana Hotel. 

2. Keputusan tamu menginap di Aston Tropicana Hotel. 

3. Pengaruh customer value terhadap keputusan menginap tamu Aston 

Tropicana Hotel. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ilmu manajemen 

pemasaran khususnya manajemen pemasaran hotel  mengenai customer 

value  sebagai pengembangan ilmu pemasaran hotel yang dapat diterapkan 

khususnya dalam customer value pada Aston Tropicana Hotel. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bermanfaat bagi 

pihak manajemen hotel khususnya dalam  menciptakan  dan meningkatkan 

keputusan menginap melalui customer value 


