
 

 

PENDAHULUAN 

 

Pariwisata di Indonesia memiliki daya tarik dan keunikan sehingga dapat menjadi daya 

tarik bagi wisatawan baik lokal maupun internasional. Tidak hanya pulau pulau tertentu saja yang 

menjadi sorotan wisatawan, saat ini setiap daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata, 

bersama sama gencar untuk memasarkan dan menonjolkan keunikan produk wisata yang 

dimilikinya. Produk wisata merupakan keseluruhan fasilitas atau pelayanan yang berbentuk nyata 

atau tidak nyata disediakan bagi wisatawan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati agar suatu 

kesatuan rangkaian perjalanan dapat memberikan pengalaman yang baik bagi wisatawan semenjak 

meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan wisata yang dipilih hingga kembali 

ketempat asalnya (Muljadi, 2009).  

Perkembangan dunia pariwisata juga mempengaruhi perkembangan sarana prasarana yang 

ada, seiring berkembangnya pariwisata si sebuah daerah, semakin banyak juga pembangunan yang 

ada, khususnya akomodasi dan restoran. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa di Pulau Jawa 

Tengah khususnya, sudah mengembangkan pariwisatanya tidak hanya di daerah yang 

pariwisatanya sudah maju seperti di kota kota namun sudah banyak pembangunan sarana prasarana 

di daerah. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara Jawa 

Tengah yang terkenal sebagai Kota Ukir dan daya tarik wisata antara lain: wisata alam, wisata 

buaya dan sejarah, wisata buatan dan desa wisata. Namun karena bukan sebagai kota perlintasan, 

banyak wisatawan yang sengaja berkunjung ke Jepara baik untuk menginap, membeli Ukiran 

maupun ingin menikmati wisata alam pantai. Seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan yang 

semakin meningkat setiap tahunnya, membuat pertumbuhan akomodasi penginapan di Jepara 

semakin bertambah. Adapun jumlah akomodasi penginapan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 

 

Kecamatan 

Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Klasifikasi di Kabupaten Jepara 

Hotel Bintang Hotel Non Bintang dan Homestay Jumlah 

2018 2018 2018 

Kedung - - - 

Pecangaan - - - 

Kalinyamatan - - - 

Welahan - - - 

Mayong - 1 1 

Nalumsari - - - 

Batealit - - - 

Tahunan - 8 8 

Mlonggo 1 - 1 

Pakis Aji - - - 

Bangsri - - - 

Kembang - - - 

Keling - - - 

Donorojo - - - 

Karimunjawa - 100 102 

Jepara 7 149 156 

 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 sendiri tercatat dari 16 Kecamatan di 

kabupaten Jepara terdapat 268 akomodasi menginap. Hal ini membuat persaingan bisnis jasa 

Tabel 1. Jumlah Hotel Dan Akomodasi Menginap Menurut Klasifikasi Di Kabupaten Jepara 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2018 



 

 

penginapan hotel villa semakin tinggi dan menjadi tantangan bagi para pemilik usaha penginapan 

untuk mengatasi para pesaingnya. Berbagai macam cara dilakukan untuk menciptakan strategi 

pemasaran yang baik, memperbaiki dan meningkatkan kualitas yang ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Untuk mencapai sebuah tujuan dalam menjalankan sebuah usaha, penting bagi pengelola 

untuk dapat memiliki strategi pemasaran yang baik agar dapat mencapai tujuan. Menurut Marwan 

Asri (1991) menjelaskan bahwa strategi adalah wujud rencana yang terarah untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Strategi merupakan serangkaian rancangan besar yang menggambarkan 

bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya (Hermawan 

Kartajaya ,2012). Menurut Philip Kotler(2013), pemasaran merupakan kegiatan manusia yang 

diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses 

pertukaran. Strategi Pemasaran menurut Assauri (2013) adalah Serangkaian tujuan dan sarana, 

kebijakan dan aturan yang memberikan arah kepada usaha usaha pemasaran perusahaan dari waktu 

ke waktu pada masing masing tingkat dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan 

perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.  

Menurut Tjiptono (2014) Bauran Pemasaran merupakan seperangkat alat yang digunakan 

pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Alat - alat 

tersebut digunakan untuk Menyusun strategi jangka Panjang dan merancang taktik untuk program 

jangka pendek suatu usaha. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan kumpulan dari 

variabel variabel pemasaran yang digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan 

pemasaran dalam suatu pasar yang disasar. Bauran Pemasaran biasa dikenal dengan 4p dan 

dikembangkan menjadi 7p yang dipakai untuk pemasaran jasa. Menurut Kotler dan Keller (2008:4) 

7P didefinisikan sebagai berikut: 

a. Produk  

Menurut Philip Kotler, Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada 

pasar untuk memuaskan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Produk 

yang ditawarkan dapat berjenis barang dan jasa. Dapat disimpulkan bahwa produk 

merupakan sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dibeli, disentuh, 

dirasakan,  ataupun dikonsumsi dan juga dapat dinikmati.  

b. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang mempunyai nilai tukar yang dibebankan atas suatu 

produk atau jasa atau keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau 

jasa. Yang dapat disimpulkan harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan 

untuk mendapatkan produk atau menggunakan jasa guna memenuhi kebutuhan dan 

keinginan.  

c. Promosi 

Promosi adalah semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

dan mempromosikan produknya kepada pasar yang dituju. Komunikasi promosi yang 

dilakukan adalah sebuah aktivitas pemasaran untuk menyebarkan informasi, 

menawarkan dan mempengaruhi pangsa pasar untuk membeli produk atau jasa.  

d. Lokasi  

Lokasi atau saluran distribusi merupakan  berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia pada konsumen. 

Menurut Lupiyoadi dalam Jurnal I Made Adinasti(2019) “Lokasi berarti berhubungan 

dengan dimana perusahaan harus  bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya”. 



 

 

Produk yang kita jual baik produk barang maupun jasa, harus memiliki lokasi, 

aksesibilitas, dan transportasi yang jelas karena jika sulit untuk melakukan 

pendistribusian maka akan menjadi sia sia. 

e. Orang  

Orang menurut Philip Kotler yaitu proses seleksi, pelatihan, dan pemotivasian 

karyawan yang nantinya dapat digunakan sebagai pemberdayaan perusahaan dalam 

memenuhi kepuasan pelanggan. Setiap usaha membutuhkan SDM yang baik untuk 

menjalankan usaha dengan baik, maka dari itu pelanggan juga bisa mendapatkan yang 

terbaik.  

f. Bukti Fisik 

Bukti Fisik merupakan bukti nyata yang berbentuk peralatan atau perangkat yang 

mendukung penyedia jasa dan konsumen untuk berkomunikasi dan membantu 

perusahaan dalam membangun ciri khas/ kepribadian. Dalam penelitian ini physical 

evidence adalah bentuk lingkungan fisik yang diciptakan oleh resort untuk memberi 

manfaat kepada konsumen/ pengunjung.  

g. Proses 

Proses Merupakan semua prosedur, mekanisme dan aktivitas pada saat produk dan jasa 

disampaikan kepada konsumen. Kemudahan pada saat melakukan membeli atau 

melakukan aktivitas jasa juga merupakan sebuah proses dan berpengaruh dalam 

pemasaran.  

Sekuro Village Beach Resort merupakan salah satu hotel baru pada tahun 2018 di Jepara 

yang terletak di pesisir pantai Blebak. Resort ini mempunyai luas sebesar 5 hektar yang dimana 

merupakan Resort terbesar di Jepara yang memiliki 75 kamar dan fasilitas seperti ruangan meeting, 

infinity pool, Kids playground, Spa, Pendopo, Gazebo, Barbeque Pit, ruangan terbuka, 

serta  beberapa fasilitas penunjang lainnya yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Sekuro juga 

sudah melakukan kegiatan promosi pemasaran seperti melakukan kerjasama dengan Online Travel 

Agent, membuat paket promo, membuat brosur serta melakukan promosi baik mengunjungi 

instansi dan perusahaan secara offline dan juga promosi di media online.  

Jumlah kunjungan Sekuro Village Beach Resort dari Tahun 2019 hingga 2021 sangat 

memenuhi target, namun dalam melakukan pemasaran Sekuro Resort ini masih memiliki beberapa 

kendala seperti peningkatan pelayanan dan perbaikan fasilitas fasilitas yang ada pada Sekuro 

Village Beach Resort yang dapat membuat peluang resort ini menjadi kalah saing dengan hotel 

resort yang serupa di Jepara. Strategi pemasaran sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan 

bisnis dalam meningkatkan penjualan kamar hotel dan event serta memberikan pelayanan yang 

memuaskan para tamu. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui gambaran umum produk 

serta aktivitas yang terdapat pada Sekuro Village Beach Resort. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bauran pemasaran yang telah dipakai, bagaimana dengan produk, sumber daya 

manusia, penentuan harga, promosi, lokasi, dan tahapan ketika wisatawan datang ke Sekuro 

Village Beach Resort. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana strategi pemasaran Sekuro Village Beach Resort agar dapat 

memaksimalkan penjualan?”. Dari pertanyaan yang diangkat, penulis ingin mengetahui kondisi 

empiris dari produk Berbeda dengan penelitian yang ada, penelitian ini menggunakan destinasi 

Sekuro Village Beach Resort dan penelitian dilihat dari sisi pengelola dan tim marketing dalam 

memasarkan produk yang ada.  



 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa jurnal penelitian, terdapat beberapa 

penelitian yang memiliki topik berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Penelitian-penelitian yang dipaparkan dibawah ini dimaksudkan sebagai referensi studi 

dalam melakukan penelitian. 

Penelitian pertama yang memiliki topik berkaitan yakni penelitian yang dilakukan oleh 

Reni Nurhayati dan Astri Wulandari yang berjudul “Penerapan Strategi Pemasaran pada Kamojang 

Green Hotel & Resort Garut pada tahun 2017”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

bagaimana penerapan strategi pemasaran pada Kamojang Green Hotel & Resort Garut pada tahun 

2017. Metode pengambilan data yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian 

yang dilakukan Bauran Pemasaran yang dilakukan oleh Green Kamojang Hotel & Resort telah 

mampu membuat masyarakat mengetahui tentang Green Kamojang Hotel & Resort serta bauran 

pemasaran yang ada telah membuat revenue menjadi naik.(Nurhayati dan Wulandari, 2017) 

Penelitian kedua yang memiliki topik berkaitan yakni penelitian yang dilakukan oleh I 

Made Adinasti, Komang Ratih Tunjungsari, dan I Gusti Ayu Eka Suwintari yang berjudul 

“ Strategi Bauran Pemasaran 4p untuk meningkatkan tingkat Hunian Kamar di Toya Devasya Hot 

Spring  Wellness Resort”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi 

pemasaran 4p di Toya Devasya Hot Spring Wellness Resort dan mengetahui bauran pemasaran 

yang paling signifikan untuk diterapkan. Data yang digunakan merupakan data non statistic atau 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teknik analisis SWOT. Hasil 

dari penelitian yang dilakukan adalah produk yang dimiliki oleh Toya Devasya Hot Spring 

Wellness Resort memiliki kekuatan paling tinggi dibandingkan bauran pemasaran 

lainnya.(Adinasti, Tunjungsari dan Suwintari, 2019) 

Penelitian ketiga yang memiliki Topik berkaitan yakni penelitian yang dilakukan oleh I 

Wayan Adi Sumerta, I Gusti Ngurah Widyatmaja, dan Agung Sri Sulistyawati yang berjudul 

“Strategi Pemasaran pada Alena Resort Ubud di Kabupaten Gianyar Bali”. Tujuan dari penelitian 

ini adalah menganalisis bauran pemasaran Alena Resort Ubud Bali. Metode yang digunakan untuk 

meneliti menggunakan Analisa 8P dan hasil yang didapatkan yakni memperluas Kerjasama dengan 

Online Travel Agent serta menambah atraksi yang ada di Alena Resort Ubud Bali.(Sumerta, 

Widyatmaja dan Sulistyawati, 2019) 

Penelitian Keempat yang memiliki topik berkaitan yakni penelitian yang dilakukan oleh 

Muchammad Sirfandi Nur yang berjudul “Strategi Pemasaran pada Khayangan Resort”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk Merumuskan strategi pemasaran perusahaan di dalam usaha 

mempertahankan pasar yang ada dalam upaya meningkatkan volume penjualan jasa perusahaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan adalah bahwa Khayangan Resort merupakan perusahaan sukses yang didukung oleh 

kekuatan internal.(Nur,2018). 

Penelitian Kelima yang memiliki topik berkaitan yakni penelitian yang dilakukan oleh Edy 

Winata yang berjudul “Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Loyalitas Konsumen Pada 

Grand Serela Hotel & Convention Medan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui 

dan menganalisis pengaruh bauran pemasaran jasa yang terdiri dari produk (product), harga (price), 



 

 

promosi (promotion),tempat (place), orang (people), proses (process), dan layanan konsumen 

(customer service) dalam meningkatkan loyalitas pelanggan di Grand Serela Hotel & Convention 

Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah membagikan kuesioner dan 

mengambil sampel. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa bauran pemasaran jasa 

mempunyai hubungan yang kuat dengan konsumen namun pemimpin perusahaan harus tetap 

meningkatkan agar loyalitas konsumen lebih signifikan.(Winata,2017). 

 Berdasarkan hasil dari peneliti terdahulu, penulis menarik beberapa kesimpulan, bahwa 

terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti. Adapun 

persamaannya adalah sama sama membahas strategi pemasaran pada sebuah hotel resort. 

Perbedaannya yaitu terletak pada destinasi dan tujuan pembahasan, diantaranya yakni untuk 

meningkatkan hunian kamar, kepekaan masyarakat terhadap hotel resort, dan tingkat loyalitas 

konsumen. Sedangkan pada penelitian ini, penulis lebih berfokus kepada Strategi Bauran 

Pemasaran 7P dan menganalilis menggunakan teknik SWOT pada Sekuro Village Beach Resort 

yang terletak di Jepara, Jawa Tengah. 

METODOLOGI PENELITIAN 

   Penelitian Strategi Pemasaran dan Promosi Sekuro Village Beach Resort yang dilakukan 

oleh penulis merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian yang dilakukan 

untuk mendeskripsikan kondisi empiris dan kejadian yang sesungguhnya terjadi dilapangan. 

Penelitian ini memusatkan pada deskripsi yang berupa gambar dan tulisan yang memiliki makna 

mendalam yang berasal dari informan maupun pengamatan langsung saat dilapangan. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran dilapangan tentang aspek aspek bauran pemasaran 

sebuah resort hotel khususnya Sekuro Village Beach Resort kemudian dilakukan Analisa strategi 

bauran pemasaran destinasi menggunakan Variabel 7P, Yaitu melakukan analisa berdasarkan 

Product (produk), Price (harga), Promotion (promosi), Place (Tempat), People (Orang), Physical 

Evidence (Bukti Fisik), Process (Proses).  

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan Teknik pengumpulan data 

observasi, Menurut Widiyoko(2014:46) observasi merupakan “pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap unsur – unsur yang nampak dalam  suatu gejala pada objek penelitian”. 

Menurut Riyanto(2010:96) “observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan secara langsung maupun tidak langsung”. Berdasarkan penjelasan para ahli, maka 

dari itu penuis melakukan pengumpulan data menggunakan Teknik observasi agar mendapatkan 

pengamatan secara langsung di Sekuro Village Beach Resort pada proses bauran pemasaran yang 

dilakukan. Selain observasi, penulis juga melakukan wawancara, Menurut Riyanto(2010:82) 

Interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi 

langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden. Menurut 

Afifuddin(2009:131)wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Maka dari itu peneliti 

melakukan wawancara kepada beberapa partisipan pengelola terkait di Sekuro Village Beach 

Resort agar bisa mendapatkan informasi akurat detail sebanyak dan sebenarnya. 

Observasi dan wawancara kepada pengelola berdasarkan studi empirisini dilakukan  

dengan tujuan mengetahui keadaan di lapangan yang sebenarnya. Tidak lupa penulis melakukan 

dokumentasi, Menurut Riyanto(2010:103) metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data 

dengan mencatat data data yang sudah ada. Berdasarkan penjelasan ahli, maka dari itu penulis 



 

 

melakuan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan menjadikan bukti yang sah dan akurat 

untuk melakukan penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekuro Village Beach Resort Jepara, Jalan Jepara- Bangsri 

RT 003 RW 007. Pantai Blebak Sekuro Mlonggo Jepara 59425 Jawa Tengah. Kemudian penulis 

melakukan analisa data yang merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil 

observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus 

yang diiteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. (Muhadjir, 1998). Dengan 

menggunakan teknik analisa SWOT, sangat tepat untuk mengevaluasi sebuah bisnis dan 

mengembangkan bisnis baru (Moleong, 2010 & Freddy, 2014 dalam Suarto 2017) dan untuk 

menemukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap kebijakan dalam menganalisis 

strategi bauran pemasaran Sekuro Village Beach Resort.  

 

HASIL PENELITIAN  

 Pada hasil penelitian dan pembahasan bab ini, penulis telah melakukan wawancara dan 

penelitian secara empiris di Sekuro Village Beach Resort pada bulan Oktober 2021 – April 2022. 

Hasil pembahasan ini bersifat empiris yang didasarkan pada hasil observasi dan analisa yang 

peneliti lakukan di lapangan tepatnya di kawasan Sekuro Village Beach Resort. Kondisi hotel 

resort, tampak pada seperti gambar 1 dibawah ini: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalam penelitian ini penulis melakukan sebuah metode pendekatan analisis Bauran 

Pemasaran biasa dikenal dengan 4p dan dikembangkan menjadi 7p yang dipakai untuk pemasaran 

jasa. Hal tersebut dilakukan penulis untuk mengetahui produk, harga, promosi, lokasi, orang, bukti 

fisik, dan proses saat konsumen mengunjungi Sekuro Village Beach Resort.  

Gambar 1. Kondisi Kawasan Sekuro Village Beach Resort Jepara 

Sumber: Sekuro File Drone 



 

 

 Uraian produk berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara dengan para staff dan 

khususnya ibu Dwi Noor Laelatus Sya’diyah yang merupakan Sales and Marketing Manager, 

tentang produk yang dimiliki Sekuro Village Beach Resort adanya kamar untuk menginap, ruang 

meeting, restoran, dan ruang terbuka dengan view pantai dideskripsikan sebagai berikut: 

Tahun Bulan Jumlah Wisatawan Menginap (Orang) 

2020 

September 551 

Oktober 1.287 

November 1.174 

Desember 1.299 

2021 

Januari 583 

Februari 339 

Maret 740 

April  698 

Mei  WFH (HOTEL CLOSED) 

Juni WFH (HOTEL CLOSED) 

Juli WFH (HOTEL CLOSED) 

Agustus  WFH (HOTEL CLOSED) 

September 1.093 

Oktober 1.114 

November 1.164 

Desember 1.239 

2022 

Januari 977 

Februari 636 

Maret 810 

Total 13.704 

Wisatawan outsider 11 Nov 2019 -24 Apr 2022 13.802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Tingkat Kunjungan Wisatawan Menginap Sekuro Village Beach Resort Pada Tahun 2020 - Maret 2022 

Sumber: Monthly Report Sales and Marketing Department Sekuro Village Beach Resort 

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 



 

 

Produk  

Adapun kamar menginap yang dimiliki oleh Sekuro Village Beach Resort yang bertotal 75 

kamar dengan 5 jenis tipe yang berbeda yang dikombinasikan dengan konsep resort modern dan 

tradisional. Berikut tipe kamar menginap dan masing masing jumlahnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain Kamar sebagai produk utama namun juga terdapat restoran yang biasa disebut dengan 

Rasa Sekuro Resto, pantai, spa, kolam renang (infinity pool), dan ruang meeting yang dimana 

sangat menjadi pemasukan untuk banquet karena sering dipakai untuk acara oleh pengunjung 

sebagai salah satu produk yang dijual oleh Sekuro Village Beach Resort. 

Room Type   
Room 
Totally 

Jenis Bed Besar Ruangan 

 
Studio Room  18 Twin Bed 20 m2  

Suite Room   17 King & Twin Bed 30 m2  

Premium Suite Room 30 King & Twin Bed 40 m2  

Family Suite Room 1 1 King Bed & 1 Single Bed  33 m2 + Balkon    

Resident Villa 9  1 Kamar King Bed & 1 Kamar dengan Twin Bed 130m2  

Total 75    

Tabel 3. Informasi Detail Kamar Menginap  

Sumber: Hasil Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 

Gambar 2. Kamar Untuk Menginap  

Sumber: Dok. Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 



 

 

 

 

Tipe Ruang Meeting  Kapasitas Ruang Berdasarkan Set-Up 

 
Sekuro 1 150 pax   

Sekuro 2 75 pax  

Sekuro 3  25 pax  

Rasa 2 175 pax   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harga 

Penentuan harga merupakan hal yang paling penting dalam bauran pemasaran jasa karena 

harga menentukan pendapatan dari suatu bisnis. Penentuan harga sangat signifikan di dalam 

penentuan nilai dan manfaat yang diberikan kepada pelanggan. Dalam menentukan harga menjual 

barang dan jasa biasanya bervariasi sesuai dengan produk yang ditawarkan. Untuk harga barang 

dan jasa yang dijual juga biasanya berbeda melihat dari tipe, fasilitas yang ditawarkan, waktu 

(season). Adapun harga makanan dan minuman yang disediakan di restoran dengan berbagai 

macam standar dan harga. Akomodasi hotel resort di Jepara yang mempunyai lahan outdoor 

dengan pantai dan tempat indoor yang besar memang belum banyak, namun dalam menentukan 

harga Sekuro perlu bijak, cermat dan selektif agar dapat menghadapi pesaing pesaing yang ada. 

Saat ini harga yang ditetapkan oleh Sekuro Village Beach Resort berkisar Rp. 1.050.000,-

nett/night sampai Rp.5.500.000,-nett/night dan setiap harga yang ditawarkan untuk pengunjung 

biasa, korporat dan agen semuanya berbeda. 

 

 

 

Gambar 3. Ruang Meeting, Spa, Dan Kolam Renang  

Sumber: Dok. Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 

Tabel 4. Informasi Detail Ruang Meeting  

Sumber: Hasil Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 



 

 

 

 

 Publish Rate 
Corporate Rate Corporate Rate Travel Rate Travel Rate 

(Weekday)  (Weekend) (Weekday)  (Weekend) 
Studio Room  Rp. 1.050.000,-nett Rp.    650.000,-nett Rp.    750.000,-nett Rp.    600.000,-nett Rp.    700.000,-nett 
Suite Room   Rp. 1.500.000,-nett Rp.    750.000,-nett Rp.    875.000,-nett Rp.    725.000,-nett Rp.    850.000,-nett 
Premium Suite Room Rp. 1.950.000,-nett Rp. 1.000.000,-nett Rp. 1.200.000,-nett Rp.    950.000,-nett Rp. 1.000.000,-nett 
Family Suite Room Rp. 2.250.000,-nett Rp. 1.250.000,-nett Rp. 1.500.000,-nett Rp. 1.175.000,-nett Rp. 1.300.000,-nett 
Resident Villa Rp. 5.500.000,-nett Rp. 2.900.000,-nett Rp. 3.500.000,-nett Rp. 2.750.000,-nett Rp. 3.000.000,-nett 

 

 

 

Jenis Paket Meeting Harga Nett/Pax 

Halfday Rp.170.000 

Fullday Rp.225.000 

Oneday Rp.350.000 

Fullboard Twin Rp.695.000 

Fullboard Single Rp.1.100.000 

 

Promosi 

Promosi merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan dalam berjualan. 

Kegiatan promosi merupakan aktivitas yang berusaha menyebarkan informasi produk atau jasa, 

mempengaruhi atau membujuk, dan juga membuat pasar sasaran kita agar ingat terhadap 

perusahaan dan produk yang ada sehingga pasar sasaran bersedia menerima, membeli, dan juga 

loyal kepada produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam strategi pemasaran Sekuro Village Beach 

Resort, unsur promosi ini menjadi hal yang penting karena dalam hal ini, pihak hotel harus 

berusaha dan mampu untuk menarik minat tamu agar mau menginap dan mengunjungi Hotel 

Resort. Untuk dapat menarik minat tamu hotel dan pengunjung, sebaiknya perusahaan telah 

menyiapkan promosi seperti iklan dan sales promotion yang baik.  

Dalam Hal ini, tim sales dan marketing Sekuro Village Beach Resort telah menggunakan 

dan melakukan beberapa promosi seperti periklanan, promosi penjualan, membuat package, dan 

juga personal selling.  

Tabel 5. Informasi Detail Harga Kamar Menginap  

Sumber: Hasil Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 

Tabel 6. Informasi Detail Paket Meeting  

Sumber: Hasil Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tampilan Website Sekuro Village Beach Resort  

Sumber: Website Resmi Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 

Gambar 6. Periklanan Sekuro Village Beach Resort  

Sumber: Dok. Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kejasama Online Travel Agent dan Travel Agent Di 
Jepara Dengan Sekuro Village Beach Resort  

Sumber: Dok. Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 

Gambar 7. Package Yang Terdapat Di Sekuro Village Beach 
Resort  

Sumber: Dok. Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 



 

 

Tempat 

Lokasi Hotel Resort yang dibangun berpengaruh dengan jenis, kegunaan, fasilitas, dan 

kegiatan  yang dilakukan. Sekuro Village Beach Resort berada di Jalan Jepara - Bangsri Rt 003/ 

Rw 007, Pantai Blebak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kondisi Keadaan Tempat Sekuro Village Beach Resort  

Sumber: Dok. Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 

Gambar 10. Akses Menuju Sekuro Village Beach Resort Saat Hujan 
Lebat  

Sumber: Dok. Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 



 

 

Orang 

Sumber Daya Manusia menentukan kesuksesan dalam strategi pemasaran. Sikap, 

kemampuan, pelayanan, kerapihan para staff karyawan sangat menentukan hubungan baik dengan 

sesama rekan kerja dan juga wisatawan tamu yang datang. Salah satu pembentuk citra Sekuro 

Village Beach Resort tercermin dari para sumber daya manusianya. Staff Pekerja tetap yang 

dimiliki oleh Sekuro Village Beach Resort berjumlah 75 Orang yang terbagi bagi dalam beberapa 

departemen seperti Front Office, Back Office, Engineering, HouseKeeping, Gardener, FB Product, 

FB Service, Security, dan Store. Staff tidak tetap atau casual juga terdapat beberapa di setiap 

departemen, namun jumlah casual yang ada tidak menentu karena tergantung dari banyaknya 

event yang berlangsung atau kebutuhan pada saat hari besar atau weekend. Namun walaupun 

terbagi kedalam jenis bekerja dan departemen, semua dianggap sebagai staff dan harus mengikuti 

SOP milik Sekuro Village Beach Resort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukti Fisik 

Sekuro Hotel Resort merupakan sebuah hotel resort bintang 3 dengan fasilitas yang 

sesuai denga napa adanya yang seharusnya dimiliki oleh hotel berbintang 3. Ketersediaan kamar, 

tempat makan atau restoran, ruang meeting, front office, pendopo untuk ruang tunggu tamu, 

musholla, kamar, dan juga amenitas di kamar untuk menginap.  

Gambar 11. Staff Pekerja Sekuro Village Beach Resort  

Sumber: Dok. Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Kondisi Hotel Resort Sekuro Village Beach Resort  

Sumber: Dok. Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 

Gambar 13. Amenitas Kamar Hotel Resort Sekuro Village Beach 
Resort  

Sumber: Dok. Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 



 

 

Proses 

 Tamu yang ingin menginap atau mengadakan acara di Sekuro bisa melakukan reservasi 

melalui online maupun walk-in. Selain mereservasi menggunakan Online Travel Agent, reservasi 

dan booking online juga dapat melalui marketing Sekuro. Ketika tamu datang ingin bertanya 

mengenai paket paket meeting dan ingin melihat kamar, biasanya tim marketing akan turun untuk 

melakukan showing kepada tamu. Selain showing kamar dan ruang indoor dan outdoor, biasanya 

dilakukan negoisasi harga bersama dengan tim marketing. Untuk tamu yang sudah memesan 

kamar telah tiba, bisa melakukan check-in pukul 14.00, untuk tamu yang menginap di kamar studio, 

suite, dan Residence Villa akan dibantu oleh concierge menuju kamar dibelakang menggunakan 

buggy car dengan gratis baik untuk penjemputan dan pengantaran .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PEMBAHASAN 

Pada Tabel no.2 menjelaskan bahwa tingkat pengunjung di Sekuro Village Beach Resort 

Jepara mengalami kenaikan dan penurunan pengunjung. Salah satu penyebab yang paling 

berdampak akan naik turunnya pengunjung dikarenakan oleh pandemic Covid, bahkan tampak 

juga bahwa pada bulan Mei - Agustus 2021 Sekuro sempat tutup dan tidak boleh beroperasional 

karena aturan pemerintah. 

Produk 

Berdasarkan hasil observasi lapangan, produk yang dijual oleh Sekuro Village Beach 

Resort yang selain menjual jasa didapatkan bahwa terdapat kamar, ruang meeting, dan ruang 

terbuka yang dapat dijual kepada konsumen. Untuk setiap tamu yang ingin menuju kamar Studio, 

Suite, Resident Villa akan dibantu oleh concierge untuk diantar menggunakan caddy car. 

Keunggulan dari masing masing kamar yakni memiliki ukuran yang luas dan untuk tipe kamar 

Resident Villa memiliki keunggulan dimana Villa ini didesain lebih luas dengan 2 kamar tidur, 

dapur, ruang tengah dan ruang makan yang dimana sangat diminati untuk tamu yang hendak 

berlibur dengan keluarga. Adapun fasilitas fasilitas yang dimiliki setiap kamar yakni kamar mandi, 

Gambar 14. Kagiatan Berlangsungnya Proses Booking Dan 
Menginap Di Sekuro Village Beach Resort Hotel 

Sumber: Dok. Observasi Lapangan Sekuro Village Beach Resort  

 

 

Sumber: Sekuro File Drone 



 

 

AC (Air Conditioner), TV kabel, kulkas kecil, lemari baju serta rak berisikan teh dan kopi serta 

pembuat airnya. Untuk ruang meeting sendiri tamu tidak dikenakan biaya untuk menggunakannya, 

namun jika ingin menggunakan ruang meeting, tamu harus mempunyai minimal orang yang akan 

menggunakan ruangan seperti yang terdapat pada tabel no.4 serta membeli paket meeting seperti 

yang terdapat pada tabel no.6 fasilitas yang akan diberikan saat meeting meliputi penggunaan 

listrik, lcd screen, standart sound system, serta makanan atau coffee break sesuai dengan yang 

dipilih.  

Harga 

 Berdasarkan tabel no.6 harga kamar yang ditawarkan oleh Sekuro dapat bersaing dengan 

hotel hotel di Jepara lainnya. Namun harga yang ditawarkan oleh Sekuro Village Beach Resort 

merupakan harga yang diberikan sesuai dengan pelayanan dan fasilitas yang didapatkan oleh tamu, 

tidak hanya itu dari tim marketing bisa memberikan harga sesuai dengan budget yang diinginkan 

oleh tamu konsumen. Tidak hanya harga kamar, namun harga paket meeting ataupun paket paket 

lainya.  

Promosi 

 Promosi yang dilakukan oleh Sekuro sudah secara online dan offline dengan tujuan agar 

pasar yang dituju semakin banyak, dan masyarakt bisa mengetahui keberadaan hotel Resort Sekuro 

ini. Berbagai bentuk promo yang dibuat oleh hotel agar menarik minat pengunjung untuk 

mendatangi hotel. Seperti pada gambar no.7 dapat dilihat banyak sekali package yang dibuat oleh 

tim marketing hotel, terdapat package yang bersifat tetap seperti package jeep, vendor, ulang tahun, 

arisan, table manner, piknik di pantai, honeymoon, dan package pernikahan. Namun terdapat juga 

package atau promosi yang bersifat sementara, seperti contoh diskon package kamar yang berubah 

setiap bulannya  bentuk promosi lainnya juga dlakukan oleh pengunjung seperti saat ada event 

Mostly2Stroke, banyak wisatawan asing dan bahkan beberapa artis Indonesia datang dan ikut 

mempromosikan Sekuro. 

Tempat 

Hotel Resort ini terletak cukup strategis yang dimana tempatnya tenang karena cukup jauh 

sekitar 13 km dari kota Jepara dan juga pantainya sangat jernih dengan pasir putih yang dapat 

dipastikan aman dari Tsunami atau bencana alam laut karena pantai utara tidak memiliki 

pertemuan lempeng bumi. Hotel ini cocok untuk tamu yang sengaja menginap karena ingin 

menghabiskan waktu dengan menjauhi keramaian.    

Lokasi Sekuro Village Beach Resort berada tepat di samping Pantai Blebak yang sering 

didatangi oleh wisatawan karena pantainya yang bersih dan ombaknya yang tidak terlalu besar 

sehingga suasananya tenang. Manajemen Sekuro Village Beach Resort juga bekerja sama dengan 

penduduk setempat untuk beberapa akomodasi kosan dan homestay yang sering digunakan untuk 

sopir atau beberapa staf yang butuh tempat tinggal disekitar Sekuro Village Beach Resort, dan 

juga beberapa fasilitas seperti ban pelampung, jetski yang dapat disewa oleh pengunjung dan 

warung yang dapat dikunjungi oleh tamu/pengunjung hotel yang datang. Namun akses jalan 

menuju Sekuro Village ini terbilang cukup rusak, seperti pada gambar no.10 dapat dilihat bahwa 

ketika terjadi hujan lebat, air dari sawah naik dan membuat banjir setinggi kurang lebih 8 cm. 

 



 

 

Orang 

 Para staff dan pekerja yang bekerja di hotel Sekuro berpenampilan sopan dan rapih, untuk 

staff perempuan selalu menggunakan make-up tidak berlebihan dan untuk staff pria harus 

memperhatikan kumis ataupun jenggot. Tidak hanya itu di Sekuro setiap staff karyawan 

ditanamkan untuk selalu mengucapkan “Dengan senang hati” jika ada tamu ataupun rekan kerja 

yang berkata “Terimakasih”. Untuk ketersediaan staff pekerja di Sekuro sebenarnya masih sangat 

kurang orang, sehingga seringkali banyak staff yang harus bekerja lebih dari jam kerja yang 

ditentukan khususnya staff yang di operasional.  

Bukti Fisik 

 Tata bangunan Hotel Resort sangat alami dan jika diperhatikan pada gambar.1, dapat 

dilihat bahwa bentuk kolam hotel berbentuk kura kura. Nama “Sekuro” memang tidak memiliki 

arti penting karena diambil dari nama jalan yang ada, namun pemilik hotel menguatkan ciri khas 

pada hotel dengan banyaknya patung kura kura dan hiasan kura kura di hotel. Sehingga seringkali 

tamu ataupun orang yang datang menyimpulkan bahwa makna dibalik “Sekuro” merupakan 

singaktan dari “sekumpulan kuro kuro” atau dalam Bahasa Indonesianya yang baik adalah 

“sekumpulan kura kura”. Menurut penulis hal ini merupakan hal yang baik karena hotel Sekuro 

menjadi mempunyai ciri khas tersendiri yang membuat tamu atau outsider mengingat hotel Sekuro 

Proses 

 Proses pemesanan (booking) hoteol Sekuro dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, jika 

membuat janji dengan tim marketing juga ditangani dengan professional dan sering sekali 

walaupun tamu ingin booking mendadak atau mengadakan event last minute masih diterima oleh 

pihak hotel. Pada saat weekend walaupun hotel ramai dan setiap ruangan harus digunakan secara 

back to back, namun pembersihan dapat dilakukan dengan cepat, memang beberapa kali terjadi 

late check in karena ruangan belum siap digunakan oleh tamu selanjutnya, namun hal ini dtangani 

dengan baik sehingga tetap terbangun suasana yang baik antara tamu dengan hotel ketika 

menginap. 

 

Analisa Strategi Pemasaran pada Sekuro Village Beach Resort 

Untuk menentukan strategi pemasaran yang dapat diterapkan pada Sekuro Village Beach 

Resort, maka peneliti menggunakan Analisa SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) 

yang merupakan sebuah metode untuk menganalisis kondisi maupun lingkungan eksternal dan 

internal di Sekuro Village Beach Resort. 

 

 

 



 

 

 

Strengths(Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

1. Hotel Resort terluas dan memiliki kamar terbanyak di 
Jepara 

2. Bisa menerima tamu dengan jumlah yang banyak  
3.Berada tepat disamping pantai Blebak yang dimana 
merupakan destinasi popular yang sering dituju oleh 

wisatawan 
4. Promo yang dibuat beragam dan berbeda setiap bulan 
sehingga tidak membosankan dan bisa menjadi banyak 

pilihan untuk tamu 
5.Dapat dipastikan destinasi bebas dari Bencana alam 

1. Berada jauh dari keramaian Kota Jepara sehingga 
amenitas untuk wisatawan kurang seperti restoran atau 

tempat belanja. 
2. Akses jalan menuju hotel kurang bagus 

3.Kurangnya amenitas yang disediakan di setiap kamar 
4.Tidak memiliki kamar mandi dengan bathtub 

5.Tidak menjual minuman beralkohol 

Opportunities (Peluang) Threats (Ancaman) 

1. Memiliki banyak kerjasama dengan Travel Agent (online 
dan lokal Jepara) dan vendor di Jepara 

2.Memiliki kerjasama dan hubungan yang baik dengan 
warga sekitar  

3.Membuat paket sesuai dengan budget tamu 
4. Menciptakan peluang  bagi penduduk sekitar yang 

membuka warung menjadi ramai  

1. Munculnya pesaing baru dengan produk jasa yang 
sama dengan lokasi yang cukup berdekatan 

2. Pungutan liar harus membayar tiket masuk jika ingin 
memasuki daerah pantai Blebak khususnya pada week-

end 
3. Wabah virus dan penyakit yang berkepanjangan 

sehingga kawasan hotel harus ditutup 
4. Kurangnya SDM yang bekerja sehingga membuat jam 

kerja menjadi tidakpasti 

  

Hotel Sekuro merupakan hotel resort dengan jumlah kamar total 75 kamar, dengan luas 5 

hektar sehingga dapat menerima tamu dalam jumlah yang banyak. Letak hotel juga sangat strategis 

karena berada disamping pantai yang wisatawan sering kunjungi. Seperti pada pembahasan lokasi 

diatas, Pantai Blebak Jepara ini juga dipastikan sangat aman untuk menajdi tempat wisata. Sekuro 

Village juga bekerja sama dengan banyak OTA dan juga beberapa vendor yang terdapat di jepara 

seperti contoh vendor music Rois, D’Clasica, vendor outbond dans senam Abby, Godel, dan juga 

vendor soundsystem MJF sound. Sesuai dengan harga Sekuro Village yang dijelaskan diatas, 

seringkali banyak tamu dari perusahaan negara/pemerintahan dan juga korporat yang meminta 

adanya penguraangan harga paket, dan dengan kerjasama dan keputusan yang baik antara tim sales 

dan  pihak pembeli atau tamu. Karena adanya hotel Sekuro didekat pantai juga membuat warung 

warung disekitar pantai menjadi ramai setiap harinya pasti didapatkan ada pembeli, baik staff hotel 

ataupun tamu ataupun wisatawan yang sengaja datang biasanya akan mengunjungi warung warung 

di pantai.  

 Namun yang menjadi kelemahan dari Sekuro adalah masih kurangnya amenitas seperti 

restoran, karena walaupun terdapat warung disekitar pantai, namun makanan yang dijual hanya 

seadanya jadi ketika orang tidak ingin makan di Resto hotel, cukup mengalami kesulitan untuk 

mencari restoran terdekat. Jalananan untuk mengakses hotel juga dapat dikatan banyak yang rusak, 

banyak lubang dan ketika hujan lebat terjadi air di sawah naik kejalanan seperti pada gambar no. 

Tabel 7. Analisis SWOT  



 

 

10. Amenitas di setiap kamar sudah disediakan namun masih terdapat kekurangan seperti 

hairdryer, kimono mandi, dan juga kurangnya fasilitas bathtub seringkali menjadi pertanyaan 

tamu apakah terdapat kamar dengan bathtub. Selain itu Sekuro hanya menjual minuman 

beralkohol beer Bintang saja, sedangkan hotel resort dekat pantai sangat cocok untuk menjual 

beberapa minuman keras lainnya, ditambah dengan adanya tamu dari mancanegara yang terkadang 

datang, seringkali tamu mengeluh tentang terbatasnya minuman alcohol yang disediakan . 

 Kemungkinan ancaman yang akan terjadi jika Sekuro hotel ini yakni munculnya hotel hotel 

dan homestay baru dengan letak strategis yang akan bersaing. Ketika pada hari Jumat, Sabtu, dan 

Minggu juga seringkali setiap ada wisatawan yang ingin memasuki daerah blebak, diminta untuk 

berputar melalui perumahan warga untuk dimintakan uang masuk area pantai. Walaupun hal ini 

sudah diberitahukan oleh pihak hotel kepada warga yang “nakal” namun tatp saja hal ini 

berlangsung hingga sekarang. Selanjutnya, untuk SDM memang terbilang sedikit,dan hal ini 

menyebabkan terdapat beberapa staff yang harus lembur. 

Strategi yang dapat dilakukan oleh dalam memasarkan Sekuro Village Beach Resort, yakni 

lebih memperluas Kerjasama dengan rekan bisnis atau travel agent yang ada, dehingga dengan 

semakin luasnya Kerjasama dapat meningkatkan tingkat keterkaitan antara wisatawan dengan 

relasi yang dimana nanti akan meningkatkan loyalitas juga kepada Sekuro Village Beach Resort. 

Lalu dengan meningkatkan promosi di social media, jumlah kunjungan wisatawan ke Sekuro tentu 

akan semakin mendapatkan popularitas, dengan begitu wisatawan yang datang juga akan semakin 

meningkat. Untuk amenitas dan penambahan menu bisa ditambahkan, walaupun memang 

amenitas yang diberikan sudah sesuai dengan yang seharusnya hotel bintang 3, namun untuk harga 

yang ditawarkan masih kurang sesuai dengan amenitas yang diberikan seperti contoh hairdryer 

dikamar masing masing. Sekuro Village Beach Resort juga perlu memperhatikan penambahan 

SDM yang bekerja di hotel guna menyeimbangkan jam kerja yang ada, karena jika terdapat staff 

yang bekerja lebih dari jam kerja yang ada akan membuat pekerjaan yang dilakukan kurang 

maksimal, karena yang dijual merupakan jasa, maka ketika sstaff kurang maksimal dalam 

memberikan pelayanan kepada tamu, yang terjadi adalah tamu merasa tidak puas. Untuk pungutan 

liar yang ada memang sudah dilakukan komunikasi antara pihak hotel dan warga yang melakukan 

pungutan liar namun memang masih beberapa kali terjadi salah paham antara tamu, pihak hotel 

dan warga yang melakukan pungutan liar. Untuk ketika wabah peyakit Covid memang semua 

aktifitas harus dihentikan, namun Sekuro dengan cepat mengikuti protocol dan aturan, bahkan 

hotel Sekuro sudah mendapatkan sertifikat CHSE dari pemerintah. 

Kesimpulan  

 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diakukan, penulis 

menyimpulkan bahwa bauran pemasaran yang dilakukan oleh Sekuro Village Beach Resort sudah 

baik, produk yang dimiliki oleh Sekuro dapat dijual dengan layak. Strategi pemasaran yang 

dilakukan oleh Sekuro Village Beach Resort telah membuat masyarakat mengetahui dan bahkan 

mampu menarik konsumen untuk berkunjung ke Sekuro Village Beach Resort, serta bauran 

pemasaran yang dilakukan meningkatkan revenue dan jumlah pengunjung. Namun memang harus 

menambahkan beberapa perbaikan untuk kedepannya agar tidak kalah saing dengan hotel lain dan 

lebih dapat lebih dikenal dengan konsumen dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan.  



 

 

Saran 

Ketika memasarkan hotel Sekuro perluditingkatkan lagi penerapan strategi pemasaran 

sebagaimana fungsinya yaitu untuk menarik perhatian, meningkatkan revenue dan jumlah 

kunjungan, serta memberitahukan keberadaan Sekuro Village Beach Resort. Kegiatan promosi 

perlu untuk selalu dilakukan dan juga diperluasnya hubungan dengan Travel Agent domestic.  

Dalam pelayanan yang diberikan memang masih ada beberapa wisatawan yang kurang merasa 

puas ketika berkunjung ke hotel Sekuro sehingga hal tersebut dapat menjadi masukan 

untukpenambahan SDM untuk meningkatkan pemasaran dan pengembangan Sekuro Village 

Beach Resort. Hal yang paling perlu diperhatikan juga ialah hubungan pihak hotel dan warga 

sekitar, kurangnya pemerataan kerjasama dengan warga sekitar dapat membuat kesenjangan yang 

berakibat gangguan untuk hotel. Letak Sekuro Village Beach Resort memang strategis berada 

disamping pantai Blebak, namun perlu diperhatikan untuk ketersediaan amenitas untuk wisatawan 

dan aksesibilitas menuju Sekuro Village Beach Resort. 

Uraian diatas merupakan masukan dari penulis kepada pihak pengelola hotel Sekuro 

Village Beach Resort terkait untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehingga dapat membantu 

pengelola memaksimalkan revenue, kunjungan wisatawan, dan juga bisa meningkatkan 

keloyalitasan tamu terhadap hotel Sekuro. 
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