
 

 

PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang Permasalahan 

Pariwisata kini menjadi salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan 
sebagai penghasil pendapatan negara yang paling menguntungkan, dengan pencapaian 

pariwisata sebagai penghasil devisa negara terbesar ke-1 di Indonesia pada tahun 2019 
(Kamenparekraf.go.id). Usaha penghasil devisa tersebut tak lain karena faktor 
pemberdayaan dan pengembangan sumber daya alam, manusia dan potensi pariwisata 
yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi negara. 
Menurut (Sinaga, 2010) Pariwisata adalah sebuah perjalanan yang terencana, serta 
dilakukan secara individu maupun kelompok dari suatu tempat ke tempat lain dengan 
tujuan agar mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata.  

Jika membicarakan pariwisata maka tidak terlepas dari industri perhotelan. Hotel 
merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan akomodasi berupa pelayanan 

terhadap tamu yang menginap. Pada masa sekarang, hotel tidak hanya menyediakan 
kamar untuk menginap, tetapi juga menawarkan berbagai fasilitas penunjang diantaranya 
seperti kolam renang, spa, tempat kebugaran, dan masih banyak lagi. Fasilitas-fasilitas 
yang ditawarkan hotel tersebut tidak lain untuk memberikan pelayanan, memenuhi 
kebutuhan tamu yang menginap serta memberikan kepuasan kepada tamu.  

Kota dan Kabupaten Semarang yang berada di Jawa Tengah memiliki segudang 
tempat wisata dengan aneka ragam pilihan dari yang wisata alam sampai wisata buatan. 
Terlepas dari banyaknya tempat pariwisata, akomodasi berupa tempat penginapan juga 
mudah ditemukan di Kota maupun Kabupaten Semarang. Penulis melakukan penelitian di 

salah satu tempat penginapan yang dikenal masyarakat luas yaitu Dusun The Villas yang 
terletak di Jl. Soekarno Hatta No.49, Ngemple, Palebon, Kabupaten Semarang, Jawa 
Tengah. Dusun The Villas merupakan tempat penginapan yang bertemakan bohemian 
dengan bernuansa menyerupai suasana hotel di Bali serta dipadukan dengan konsep 
ecopark Dusun Semilir. Dusun The Villas masih satu perusahaan dengan PT Desa Wisata 
Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Dusun Semilir. Dilihat  dari lokasi Dusun 
Semilir dan Dusun The Villas yang berada di satu kawasan menjadikan tempat ini 

dijuluki “one stop destination”. Ketika wisatawan datang berkunjung ke Dusun Semilir 
untuk berwisata, mereka dapat sekaligus merasakan akomodasi berupa tempat 
penginapan yang unik dan nyaman di Dusun The Villas. 

Dusun The Villas dibuka untuk umum pada bulan Desember 2020. Tempat 
penginapan ini menarik pengunjung karena fasilitas memadai seperti spot selfie 
instagrammable, kolam renang dengan jenis outdoor yang menjadi ikonik di Dusun The 
Villas dan suasana sejuk dengan pemandangan gunung Ungaran yang membuat 
wisatawan betah untuk menginap di Dusun The Villas. Hingga kini tempat penginapan ini 
tidak pernah sepi pengunjung karena dari hasil observasi penulis bahwa hampir setiap 

hari kamar hotel ini terjual habis. Banyaknya peminat kamar yang ditawarkan tidak 
terlepas dari faktor lokasi yang sangat strategis serta satu kawasan dengan Dusun Semilir, 
konsep yang ditawarkan Dusun The Villas dapat dikatakan unik dan otentik, dan 
marketing yang dilakukan oleh pihak Dusun The Villas sehingga dikenal masyarakat 
luas. Maka dari itu penulis ingin meneliti salah satu faktornya yaitu komunikasi 
pemasaran yang dilakukan pihak Dusun The Villas, sehingga mengetahui pemasaran 
seperti apa yang dilakukan untuk mendapatkan kepopuleritasan yang kini dicapai Dusun 



 

The Villas. Dengan pernyataan di atas maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu 
“Strategi Komunikasi Pemasaran Dusun The Villas, Bawen”.    

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan penulis mengangkat judul penelitian 
tersebut, maka penulis mempunyai rumusan masalah yaitu “Bagaimana Strategi 
Komunikasi Pemasaran yang dilakukan oleh Dusun The Villas, Bawen?” 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan oleh penulis maka dalam 
penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh Dusun The Villas, Bawen. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat-manfaat bagi pihak-pihak 

terkait. Adapun harapan penulis dalam menulis penelitan ini memberikan manfaat sebagai 
berikut: 

1. Melalui penelitian ini diharapkan mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru 
bagi penulis dan pembaca terhadap komunikasi pemasaran yang digunakan pihak 
Dusun The Villas serta keefektivitas pemasaran dalam menarik minat pengunjung 
untuk menginap. 

2. Melalui penelitian ini diharapkan menjadi analisis fokus perkembangan terhadap 
komunikasi pemasaran yang diutamakan dalam menarik tamu yang menginap dan 

menjadi sebuah tolak ukur pemasaran yang dilakukan pihak Dusun The Villas. 
3. Bagi penulis secara pribadi dapat berkesempatan menerapkan dan menambah 

ilmu yang telah dipelajarinya di bangku perguruan tinggi kurang lebih 3 tahun 
khususnya di bidang promosi dan marketing pariwisata.  

 
Batasan Masalah/Ruang Lingkup 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan 
yang akan diuraikan dengan memperhatikan rumusan masalah utama yaitu strategi 
komunikasi pemasaran di Dusun The Villas, Bawen.  

 

Landasan Teori 
1. Komunikasi 

Definisi dari komunikasi adalah “suatu proses interaksi antara dua orang untuk 
tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal”. “Bila individu-individu tersebut 
berinteraksi dan saling mempengaruhi, maka akan terjadi hal–hal sebagai berikut” 
(Rakhmat, 2009): 

a. Proses belajar yang meliputi aspek berfikir dan merasa. 

b. Proses penyampaian dan penerimaan lambang–lambang. 
c. Mekanisme penyesuaian diri antara lain seperti sosialisasi, permainan 

peranan, identifikasi, proyeksi, agresi, dan sebagainya. 
Menurut (Effendy, 1984) secara umum tujuan dan fungsi komunikasi adalah 
sebagai berikut: 

a. Mengubah sikap (to change the attitude ) 



 

 
 

Komunikasi mengubah sikap seseorang karena komunikasi pada dasarnya 
merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain agar 

orang lain tersebut dapat menangkap pesan dari apa yang komunikator itu 
sampaikan. 
 

b. Mengubah pendapat/opini (to change the opinion) 
Komunikasi dapat mengubah pandangan atau opini karena tujuan dari 
komunikator adalah memberikan suatu informasi kepada komunikan dengan 
tujuan mereka masing – masing. 

c. Mengubah perilaku (to change behavior) 
Komunikasi dapat merubah suatu perilaku dengan cara memberikan pesan–

pesan  yang sesuai dengan sebuah realitas yang ada dan menginformasikan 
dampak dari realitas tersebut.  

d. Mengubah masyarakat (to change the society ) 
Komunikasi dapat merubah masyarakat karena sifat komunikasi dibutuhkan 
oleh masyarakat dalam berinteraksi antar sesama. Jika salah satu komunikan 
tersebut memiliki sebuah karakter yang kuat maka hal tersebut dapat 
merubah masyarakat. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan jika komunikasi bertujuan untuk 
penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Suatu 
komunikasi dapat dikatakan efektif jika dilihat dari respon yang diterima oleh 
komunikator sesuai dengan tujuan penyampaian pesan. Pada dasarnya komunikator 

haruslah memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi agar dapat 
menimbulkan efek pada diri komunikan sesuai harapan dari komunikator. 

2. Pemasaran 
Definisi dari Pemasaran adalah “serangkaian kegiatan yang berawal dari proses 
dalam pembuatan, mengkomunikasikan, mengenalkan dan menawarkan transaksi 
yang mempunyai sebuah nilai bagi konsumen, klien, partner dan masyarakat pada 
umumnya” menurut (Hutama, 2014). Adapun definisi pemasaran menurut William 
J Stanton adalah “suatu sistem keseluruhan dari sebuah rangkaian kegiatan usaha 
yang ditunjukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa  yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli” 
(Dharmesta, 1997). Pada dasarnya proses pemasaran dimulai jauh dari sebelum 
barang – barang diproduksi dan kegiatan pemasaran juga harus mementingkan 
kepuasan dari konsumen itu sendiri. Agar tercapainya suatu pemasaran maka para 
pelaku pemasar harus menjalankan suatu proses yang didalamnya pelaku pemasar 
bertugas untuk memilih atau menentukan target yang biasa disebut dengan target 
pemasaran (target marketing process). 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Identifikasi Pasar 
Identifikasi pasar meliputi kegiatan untuk mengelompokan konsumen yang 
memiliki kriteria tertentu seperti gaya hidup, kebutuhan, dan kesukaan yang 
sama. Pelaku pemasar harus memiliki sebuah informasi yang akurat terhadap 
kebutuhan konsumen, agar nantinya dapat menentukan segmentasi pasar yang 

pas. 
b. Menentukan Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar merupakan suatu kegiatan bertujuan untuk membagi-bagi atau 
mengelompokan konsumen ke dalam bidang-bidang yang lebih khusus. 
Segmentasi pasar dapat dibedakan kedalam beberapa elemen segmentasi 
meliputi demografis (jenis kelamin, usia, status pendidikan, pendapatan), 
geografis (asal atau jangkauan geografis dari konsumen), geodemografis 

(khalayak yang tinggal disuatu wilayah yang memiliki karakter demografi yang 
sejenis, namun wilayah geografisnya harus sesempit mungkin), psikografis 
(gaya hidup seseorang dan kepribadiannya). 

c. Memilih Pasar Sasaran 
Target pasar merupakan satu atau beberapa segmen konsumen yang akan 
menjadi focus kegiatan pemasaran dan promosi. Pemilihan target pemasaran 
difungsikan untuk menentukan saluran promosi yang akan dilakukan 
perusahaan sehingga promosi yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien. 

d. Menentukan Positioning Produk 
Positioning merupakan suatu strategi komunikasi yang membuat suatu produk, 
merk, atau brand dapat menempatkan didalam otaknya sehingga dapat memiliki 
penilaian tertentu. 
 

3. Strategi Komunikasi Pemasaran 
Strategi merupakan “pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

rangkaian gagasan, perencanaan dan pelaksanaan sebuah aktivitas dalam kurun 
waktu tertentu” menurut (Rangkuti, 2009). Tujuan dari strategi adalah agar 
perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal, sehingga 
perusahaan dapat mengatasi perubahan lingkungan eksternal. Dari pengertian 
diatas, penulis menyimpulkan bahwa strategi berguna bagi suatu 
individu/kelompok yang ingin meraih tujuan tertentu dengan merancang langkah 
yang akan dilakukan terlebih dahulu sebelum mengeksekusinya. Komunikasi 

pemasaran merupakan suatu bentuk komunikasi yang memiliki tujuan untuk 
memperkuat strategi pemasaran dan menyampaikan pesan kepada konsumen 
dengan menggunakan berbagai media. Komunikasi pemasaran dapat disebut 
dengan marketing communication (marcomm). Menurut William dalam 

 

Gambar 1. Target Pemasaran (Target Marketing Process) 
(Sumber : (Morrisan, 2010) 

 



 

 
 

(Suherman, 2016), marketing communication sebagai proses  menjalin dan 
mempererat hubungan yang saling menguntungkan dengan karyawan, pelanggan 

dan semua pihak yang terkait dengan mengembangkan dan mengkoordinasikan 
program komunikasi strategis agar dapat melakukan kontrak konstruktif dengan 
perusahaan produk melalui berbagai macam media. Strategi komunikasi pemasaran 
dirancang untuk usaha menginformasikan pesan kepada pelanggan khususnya tamu 
hotel. Kegiatan pemasaran merupakan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan suatu 
produk, jasa, gagasan, dengan menggunakan bauran pemasaran (marketing mix) 
meliputi, iklan (advertising), penjualan tatap muka (personal selling), promosi 
penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat, dan publisitas (public relation 

and publicity) serta pemasaran langsung (direct marketing) menurut Sutisna dalam 
(Purba, 2010). 

 

Dari gambar diatas tersebut terdapat definisi dari alat bauran pemasaran, meliputi: 

a. Advertising 
Segala biaya yang wajib dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan 
promosi non personal dalam bentuk gagasan, barang atau jasa. Contoh: Iklan media 
cetak, iklan media elektronik, poster, brosur, leaflet, billboard dan lain-lain. 

b. Sales Promotion 
Berbagai macam insentif dalam jangka pendek untuk mendorong pembelian atau 

penjualan suatu produk atau jasa. Contoh: kupon potongan harga, hadiah, produk 
stempel, dan lain-lain. 

c. Public Relations & Publicity 
Public relations mempunyai tujuan dalam membangun hubungan baik dengan 
publik terkait memperoleh dukungan, membangun “citra perusahaan” dan 
menangani isu yang buruk bagi perusahaan. Publisitas merupakan simulasi non 
personal terhadap permintaan barang, jasa dan sebagainya dengan berita komersial 
yang berarti pada media massa dan tidak berbayar untuk promosi dan melindungi 

citra perusahaan. Contoh: seminar, sponsorship, press release, event dan lain-lain. 
d. Personal Selling 

Interaksi langsung dengan salah satu calon pembeli untuk melakukan presentasi 
yang bertujuan mensukseskan penjualan dan membangun hubungan dengan 
pelanggan. Contoh: pameran dagang, presentasi penjualan dan program insentif. 

e. Direct Marketing 
Komunikasi secara langsung dengan sejumlah konsumen untuk memperoleh 

tanggapan langsung. Contoh: surat, katalog, internet, telemarketing, dan lain-lain. 

 

Gambar 2. Bauran Alat-alat Promosi 
(Sumber : Kotler & Amstrong dalam (Nasiha, 2010) 



 

Berdasarkan uraian diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa strategi 
komunikasi pemasaran adalah rancangan dalam perusahaan yang bertujuan untuk 

memberikan informasi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan dan diharapkan 
dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Terdapat alat-alat komunikasi 
pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu advertising, sales 
promotion, public relations & publicity, personal selling, dan direct marketing. 
 

Tinjauan Pustaka 

 

Dalam penulisan penelitian ini agar sesuai dengan topik yang ingin dibahas oleh 
penulis, maka penulis mencari referensi atau jurnal terdahulu dengan topik yang masih 

berkaitan dengan variabel pada penelitian ini. Tujuan dari penulisan kajian pustaka 
sebagai acuan pokok dan menyampaikan pendapatnya terhadap penelitian yang 
dilakukan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai berikut. 

 
1. (Harahap, 2021) 

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap, Nurinsan (2021) membahas tentang 
“Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah 
Pengunjung Pada Hotel Mitra Indah Gunung Tua”. Penulis memiliki tujuan dalam 

penulisan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana 
strategi komunikasi pemasaran dalam rangka menaikkan jumlah pengunjung pada 
Hotel Mitra Indah Gunung Tua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan proses pengumpulan data melalui 3 bentuk yaitu observasi, 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan metode 
analisis SWOT untuk meningkatkan atau memperbaiki potensi Hotel Mitra Indah 
Gunung Tua. Hasil penelitian diketahui bahwa strategi komunikasi pemasaran yang 

paling sesuai diterapkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan Hotel Mitra Indah 
Gunung Tua adalah strategi SO (Strength-Opportunity) yang didapat setelah 
menggunakan analisis SWOT. Selain itu strategi seperti WO (Weakness-
Opportunity), ST (Strength-Opportunity), WT (Weakness-Threats) dapat dijadikan 
sebagai alternative untuk mengembangkan strategi komunikasi pemasaran dalam 
meningkatkan jumlah kunjungan pada Hotel Mitra Indah Gunung Tua. 

2. (Widiawati, 2019) 

Penelitan yang telah dilakukan oleh Widiawati, Kristiana (2019) dengan judul 
penelitian “Strategi Komunikasi Pemasaran Hotel Bintang Empat Meraih 
Pelanggan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 
komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh hotel bintang empat di Kota Bekasi 
dalam meraih pelanggan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara primer dan 
sekunder dengan bagian marketing dan manajemen hotel. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa strategi komunikasi pemasaran hotel bintang empat yang 

diterapkan di Kota Bekasi telah sesuai dengan perencanaan dan tujuan strategi 
komunikasi. Dalam strategi komunikasi pemasaran menggunakan elemen bauran 
pemasaran antara lain advertising, direct selling, sales promotion, personal selling, 
hubungan masyarakat. 

3. (Utari, 2018) 
Penelitian yang dilakukan oleh Utari, Yustika (2018) mengangkat topik penelitian 
“Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Penginap di Hotel 

Best Skip Palembang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Hotel Best Skip 



 

 
 

Palembang dalam menarik pengunjung. Metode dalam penelitian ini menggunakan 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, 

observasi. Sumber data dalam penulisan penelitian ini dengan informan terpecaya 
yaitu general manager, team marketing, pengunjung hotel, serta staff hotel Best 
Skip. Hasil dari penelitian ini adalah hotel ini menerapkan komunikasi langsung 
(sales promotion, personal selling, direct selling) dan komunikasi tidak langsung 
menggunakan promosi melalui (Facebook, Twitter, Instagram, internet, brosur, 
dll). Hotel Best Skip menerapkan strategi yang lebih fokus kepada promosi melalui 
spanduk dan internet. Strategi lainnya adalah dengan melakukan analisis situasi 
oleh marketing dan manager hotel seperti mengadakan riset dengan menganalisa 

laporan income audit atau pendapatan setiap hari serta pihak marketing juga 
memantau feedback pelanggan melalui komentar pelanggan di website hotel. 

 

Metode Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di Bawen, Kabupaten Semarang, dimana Kabupaten 

Semarang memiliki banyak sekali tempat penginapan yang sudah terkenal. Penulis 

menentukan Dusun The Villas sebagai lokasi penelitian karena Dusun The Villas telah 

ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal sampai mancanegara dan memiliki strategi 

komunikasi pemasaran yang cukup baik dalam menarik minat pengunjung untuk datang 

kesana. Dusun The Villas terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 49, Bawen, Semarang, 

Jawa Tengah. Penulis melakukan penelitian ini mulai Bulan September 2021 sampai 

Maret 2022. 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan suatu fenomena yang ada, baik bersifat ilmiah maupun rekayasa 

manusia yang lebih memperhatikan tentang karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar 

kegiatan, definisi menurut (Sukmadinata, 2010). Penelitian secara deskriptif ini 

mempunyai ciri lain yaitu menitikberatkan pada observasi peneliti sesuai dengan keadaan 

yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan melalui tiga 

cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara 

mendalam dari salah satu sales marketing Dusun The Villas untuk mendapatkan data 

yang diinginkan dalam melakukan penelitian ini. Observasi dilakukan secara langsung 

oleh penulis untuk mendapatkan data secara langsung dan melihat keadaan yang sesuai 

apa adanya di lingkungan Dusun The Villas. Dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data untuk dapat membuktikan bahwa penulis melakukan penulisan secara 

nyata. 

 

Hasil Penelitian  
 

Setiap perusahaan ingin agar produk penjualannya dikenal oleh masyarakat luas 
serta barang atau jasa dibeli oleh konsumen sehingga  barang atau jasa tersebut, sampai 
dirasakan manfaatnya oleh konsumen dan berharap perusahaan ini akan berkembang 
pesat. Dalam dunia perhotelan tidak jarang menemui persaingan ketat antar hotel atau 



 

tempat penginapan untuk menarik pengunjung datang ketempat mereka. Dari kondisi 
tersebut, Dusun The Villas memiliki strategi pemasaran sendiri sehingga dapat 

memenangkan persaingan dan mempertahankan citra hotel. Dusun The Villas memiliki 
strategi komunikasi pemasaran yang menjadikan hal ini sangat penting dan harus 
diperhatikan. Perusahaan ini memiliki perencanaan komunikasi pemasaran yang bagus 
sehingga produknya dapat dipromosikan kepada pengunjung yang akan menginap. 
Produk yang ditawarkan tak lain adalah tipe-tipe kamar, paket menginap, event-event, 
menu restaurant, room meeting dan lain-lain. Dusun The Villas merupakan hotel 
berbintang 4 yang mengusung tema bohemian dan difokuskan untuk mendatangkan turis 
domestik, tetapi tidak bisa disangkal bahwa banyak juga turis dari mancanegara yang 

sudah datang ke hotel ini. 
 

Dalam kegiatan pemasaran, Dusun The villas menentukan tujuan strategi 
komunikasi pemasaran, karena hal ini sangat berpengaruh dalam menarik pelanggan yang 
menjadi sasaran pengguna produk layanan hotel. Pihak manajemen hotel memiliki 
strategi khusus dalam mempromosikan produk dan jasa. Strategi komunikasi pemasaran 
yang telah dilakukan oleh pihak manajemen hotel antara lain: periklanan (advertising), 

promosi penjualan (sales promotion), pemasaran langsung (direct marketing), penjualan 
personal (personal selling), dan hubungan masyarakat dan publisitas (public relation and 
publicity). Pihak manajemen hotel menggunakan 5 bauran komunikasi pemasaran 
tersebut dan telah diimplementasikan. 
 

Tujuan utama dari kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Dusun The 
Villas adalah untuk mengenalkan tempat penginapan yang bisa dibilang masih cukup 

baru serta autentik ke khalayak umum, meningkatkan penjualan utama yaitu pengalaman 
menginap di hotel, dan mempertahankan citra hotel yang baik di mata masyarakat. 
 
Kegiatan strategi komunikasi pemasaran 

1. Periklanan (advertising) 
Iklan (advertising) merupakan sarana media promosi untuk mengenalkan produk 
atau jasa kepada masyarakat luas agar meningkatkan penjualan perusahaan. 
Kegiatan periklanan yang dilakukan Dusun The Villas adalah dengan 

menggunakan website atau situs resmi hotel yaitu https://dusunthevillas.com/. Isi 
dari website ini yaitu terdapat pengenalan singkat hotel, contact information, 
penjelasan tipe-tipe kamar, fasilitas yang terdapat di dalam atau sekitar hotel dan 
review tamu yang sudah menginap. Tampilan website yang menarik serta 
kelengkapan informasi yang memuat identitas dan produk yang ditawarkan 
membuat website ini banyak dikunjungi, dilihat dari pengunjung yang memesan 
kamar melalui contact information yang tercantum di website.  

 
Dusun The Villas melakukan periklanan melalui media iklan luar ruang (outdoor 
advertising) yaitu billboard yang terdapat di beberapa titik yang potensial untuk 
dilihat masyarakat yang melintas di jalan raya utama. Billboard ini berfungsi 
sebagai pengenalan Dusun The Villas kepada masyarakat yang melihatnya dan 
harapannya mereka yang penasaran setelah melihat billboard tersebut, langsung 
mencari informasi terkait Dusun The Villas. Tampilan dari desain gambar 

billboard tersebut juga menarik dan membuat orang penasaran, sehingga 
masyarakat ingin mengunjungi tempatnya secara langsung.  
 

https://dusunthevillas.com/


 

 
 

Advertising juga dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. 
Dalam mempromosikan Dusun The Villas melalui media online, pihak 

pemasaran telah memberikan postingan yang menarik serta aestetik untuk dilihat 
netizen dan postingan tersebut dapat juga memberikan update informasi terkini 
dari keadaan seputar hotel. Mempromosikan melalui media sosial menjadi sangat 
berdampak positif bagi perkembangan hotel karena pada zaman modern ini 
kebanyakan orang lebih sering menghabiskan waktu untuk berselancar di dunia 
maya. Dilihat dari comment netizen terhadap postingan Dusun The Villas, netizen 
sangat antusias dan menimbulkan kesan yang positif terhadap perkembangan 
hotel. Jika terdapat sebuah kritikan pada salah satu pelanggan yang berkomentar 

di postingan, maka pihak manajemen hotel langsung sigap untuk menghubungi 
pelanggan yang mempunyai masalah tersebut dan secara langsung minta maaf 
dan membenahinya. 

2. Pemasaran langsung (direct marketing) 
Pemasaran langsung (direct marketing) merupakan salah satu cara yang 
dilakukan oleh Dusun The Villas dalam menawarkan produk kepada calon 
pelanggan secara tidak langsung melalui beberapa media. Pemasaran langsung 

yang dilakukan oleh Dusun The Villas antara lain dalam bentuk media online, 
surat, email, dan telemarketing. Pihak manajemen hotel telah bekerja sama 
dengan media patner seperti Traveloka.com, Agoda.com, Booking.com  dan 
shopee.co.id. Dengan melihat media patner tersebut, Calon pelanggan dapat 
mengakses dimanapun dan kapanpun untuk melihat ketersedian tipe-tipe kamar, 
fasilitas dan penunjang lainnya serta memesannya melalui media patner  tersebut 
dengan mudah. Media online juga dimanfaatkan dengan baik oleh pihak 

manajemen hotel dalam memasarkan produknya dengan cara di setiap website 
dan instagram terdapat contact information yang langsung diarahkan ke nomor 
tersebut, sehingga terdapat komunikasi yang interaktif.  
 
Surat dan email telah dilakukan pihak marketing hotel dengan cara memberikan 
contract rate kepada travel agent yang menginginkan harga spesial dan akan 
melakukan pemesanan di Dusun The Villas. Email dan surat juga telah digunakan 
pihak hotel untuk memberikan penawaran secara langsung kepada pelanggan 

yang sudah pernah melakukan kunjungan ke Dusun The Villas dengan tujuan 
agar pelanggan lama dapat kembali lagi. Telemarketing juga digunakan oleh 
pihak hotel dalam memasarkan atau menawarkan kepada calon pelanggan yang 
potensial melalui media telepon. Bentuk pemasaran langsung yang dilakukan 
oleh pihak manajemen hotel rata-rata dari pelanggan yang melihat iklan 
(advertising) sehingga mereka menghubungi pihak hotel untuk memesan kamar 
melalui telepon.  

3. Promosi penjualan (sales promotion) 
Promosi penjualan (sales promotion) merupakan sebuah potongan harga atau 
memberikan harga khusus dengan tujuan meningkatkan penjualan dalam jangka 
pendek. Promosi penjualan yang dilakukan oleh Dusun The Villas antara lain 
voucher, promo khusus, referral code,  dan special package. Dalam suatu event, 
Dusun The Villas menggunakan voucher untuk meningkatkan penjualan kamar 
dan ada juga voucher yang dapat dibeli di media online dalam batas waktu 

tertentu. Promo khusus yang dilakukan Dusun The Villas dengan cara memotong 
harga karena suatu keadaan seperti ketika pada satu hari tersebut, kamar belum 
terjual semua maka yang dilakukan adalah memotong harga kamar hingga 30%. 



 

Hal ini dilakukan agar memaksimalkan penjualan kamar dan pasti terdapat 
pembedaan fasilitas yang diterima oleh pelanggan yang membayar harga normal. 

 
Referral code menjadi tolak ukur seberapa berhasilkah sebuah influencer dalam 
memasarkan produk yang sudah difasilitasi oleh pihak hotel. Cara kerja referral 
code adalah suatu influencer diundang pihak manajemen hotel untuk mereview 
suasana hingga pengalaman menginap di Dusun The Villas. Influencer ini 
membuat konten yang positif tentang pengalaman dia menginap selama di Dusun 
The Villas dan selanjutnya orang yang melihat hasil konten tersebut dapat 
mengklaim referral code yang dicantumkan dan tentunya ada syarat dan 

ketentuan berlaku. Special package yang terdapat di Dusun The Villas antara lain 
wedding package, honeymoon package, meeting package dan lain-lain. 
Penawaran paket tersebut dinilai membawa pengaruh positif terhadap tingkat 
penjualan Dusun The Villas. 

4. Penjualan personal (personal selling) 
Penjualan personal (personal selling) merupakan sebuah kegiatan menawarkan 
produk penjualan kepada pelanggan yang berpotensial membeli produk 

perusahaan secara langsung. Dusun The Villas juga memiliki beberapa metode 
untuk menjual produk secara langsung atau tatap muka. Beberapa kegiatan 
penjualan personal yang dilakukan Dusun The Villas antara lain panggilan tim 
pemasaran (sales call) dan promosi mulut ke mulut (word of mouth). Kegiatan 
sales call bertujuan meningkatkan penjualan Dusun The Villas dengan cara 
menawarkan produk secara langsung ke instansi pemerintah atau swasta. 
Biasanya pihak pemasaran hotel datang ke instansi tersebut, seperti sekolah, 

Pemda, perguruan tinggi, perbankan dan lain-lain yang akan mengadakan suatu 
event atau kegiatan penting lainnya. Setelah datang ke lapangan, pihak 
pemasaran akan menawarkan dan menjelaskan terkait informasi seputar harga, 
fasilitas yang memadai, dan kelebihan lainnya. Word of mouth merupakan 
metode komunikasi pemasaran yang dapat dibilang cukup efektif karena dapat 
mempengaruhi konsumen secara langsung untuk membeli produk kembali dan 
memasarkan ke kerabat pelanggan yang sudah merasakan pengalaman menginap 
di hotel Dusun The Villas. Secara tidak langsung informasi ini akan meluas 

karena calon pengunjung lebih percaya apa yang disampaikan oleh kerabat 
mereka sesuai pengalaman yang dirasakan mereka. 

5. Hubungan masyarakat dan publisitas (public relation & publicity) 
Hubungan masyarakat dan publisitas (public relation & publicity) merupakan 
kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat dan bertujuan untuk 
mempertahankan dan mengenalkan citra perusahaan kepada masyarakat. Bentuk-
bentuk kegiatan hubungan masyarakat yang dilakukan oleh Dusun The Villas 

antara lain, sponsor dan mengikuti event atau pameran.  
 
Dusun The Villas bisa dikatakan cukup baru di Semarang karena buka mulai 
akhir tahun 2020, maka dari itu Dusun The Villas baru sedikit mesponsori 
kegiatan-kegiatan. Sponsor yang dilakukan Dusun The Villas untuk 
memperkenalkan hotel kepada masyarakat yaitu melakukan sponsor dengan bus 
community dan komunitas potensial lainnya. Pada awal tahun 2022, bus 

community Jawa Tengah berkumpul merayakan hari jadi di Dusun Semilir. Pihak 
manajemen hotel memfasilitasi atau mensponsori jalannya acara tersebut, 
sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan meriah. Harapan dari 
sponsor tersebut adalah supaya Dusun The Villas dapat diketahui oleh 



 

 
 

masyarakat luas dan meningkatkan jumlah tamu yang menginap. Dusun The 
Villas juga mengikuti event atau pameran yang diselenggarakan oleh Dusun 

Semilir dengan cara open booth. Dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung 
Dusun Semilir dapat mencapai ribuan, maka dari itu pihak manajemen hotel yang 
masih menjadi satu dengan Dusun Semilir dapat dengan mudah mendapatkan ijin 
untuk membuka booth di dalam tempat wisata Dusun Semilir. Kegiatan open 
booth yang diselenggarakan adalah menyebar brosur dan memproyeksikan 
informasi di Dusun The Villas melalui layar TV.  

 
 
DISKUSI DAN PEMBAHASAN  
 

Setiap fungsi manajemen memiliki peranan fungsinya masing-masing dalam 

membentuk suatu strategi dalam pengembangan perusahaan. Peranan pemasaran tidak 
boleh dilupakan karena memiliki fungsi yang paling besar dalam lingkungan eksternal. 
Jika perusahaan memanfaatkan manajemen pemasaran dengan baik, maka perusahaan 
tersebut akan lebih banyak dikenal banyak orang yang menimbulkan peningkatan 
penjualan. Oleh karena itu, pemasaran memiliki peranan fungsi paling besar dalam 
pengembangan strategi perusahaan.  
 

Menurut Sutisna dalam (Purba, 2010) menyatakan bahwa kegiatan komunikasi 
pemasaran merupakan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan suatu produk, jasa, gagasan 
dengan menggunakan bauran pemasaran yaitu, periklanan (advertising), pemasaran 
langsung (direct marketing), promosi penjualan (sales promotion), penjualan personal 
(personal selling), dan hubungan masyarakat dan publisitas (public relation and 
publicity). 
 

Periklanan (advertising)  
Menurut (Lupiyoadi, 2013) menyatakan bahwa periklanan termasuk salah satu 

bentuk komunikasi impersonal (impersonal communication) yang digunakan oleh 
perusahaan dalam mengomunikasikan produk atau jasa. Seperti pernyataan diatas bahwa 
Dusun The Villas sangat memanfaatkan komunikasi impersonal, atau yang dapat disebut 
komunikasi yang dilakukan secara massif kepada khalayak umum dengan menggunakan 
media massa sebagai alat menyampaikan pesan. Upaya-upaya yang dilakukan manajemen 
hotel dalam menarik perhatian konsumen untuk menginap di Dusun The Villas dengan 

menggunakan strategi komunikasi periklanan antara lain seperti website, billboard, dan 
media sosial (Instagram dan Facebook). Dalam periklanan tersebut berisikan informasi 
mengenai jasa pelayanan, biaya-biaya penginapan, fasilitas yang disediakan dan lain-lain. 
Harapan dari adanya media periklanan tersebut adalah membawa dampak yang positif 
terhadap peningkatan jumlah pengunjung Dusun The Villas. 
 
Pemasaran langsung (direct marketing) 

Salah satu komunikasi pemasaran yang penting adalah pemasaran langsung. 
Pemasaran langsung yang dilakukan oleh Dusun The Villas kepada konsumen antara lain 
adalah media online, surat, email, dan telemarketing. Pemasaran langsung melalui media 
patner seperti Agoda.com, Traveloka.com, Booking.com dan Shopee.co.id merupakan 
cara yang cukup efektif karena banyak juga konsumen yang memesan kamar melalu 
media patner tersebut. Sementara itu pemasaran langsung yang dilakukan dengan cara 
surat dan email yang dikirimkan oleh Dusun The Villas dapat dikatakan cukup efektif 

karena rata-rata kunjungan konsumen yang datang merupakan tamu yang sudah pernah 



 

menginap sebelumnya. Surat dan email ini juga dikirimkan secara otomatis kepada 
pelanggan yang potensial untuk melakukan kunjungan kembali. Telemarketing yang 

sering digunakan Dusun The Villas dalam memasarkan produknya adalah dengan cara 
telepon dan Whatsapp chat maupun Whatsapp call. Potensi menarik pengunjung dan 
berinteraksi melalui media yang dilakukan dengan cara ini dapat dikatakan paling efektif, 
karena terdapat ratusan chat yang masuk dalam 1 hari. Dalam pemasaran langsung yang 
dilakukan Dusun The Villas diatas sudah memenuhi kriteria yang disampaikan oleh 
(Kotler dan Keller, 2012), menyatakan bahwa pemasaran langsung adalah melakukan 
interaksi langsung dengan konsumen melalui media non-personal seperti email, surat, 
telepon dan lainnya. 

 
Promosi penjualan (sales promotion) 

Berbicara mengenai promosi, promosi penjualan yang merupakan strategi 
komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan berupa pemberian diskon 
harga. Kegiatan yang dilakukan melalui promosi penjualan masih mempunyai hubungan 
dengan periklanan. Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Dusun The Villas 
dilakukan berupa pemotongan harga normal untuk meningkatkan jumlah pengunjung 

dalam jangka waktu yang pendek. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 
promosi penjualan yaitu pemberian voucher potongan harga yang didapat dalam batas 
waktu tertentu, promo khusus yang paling sering meningkatkan jumlah hunian kamar 
dalam satu hari, referral code yang didapat melalui beberapa influencer yang telah 
memasarkan hotel, dan special package yang mempunyai fasilitas penunjang yang 
menarik. Kegiatan tersebut telah memenuhi teori yang dikemukakan oleh (Kotler dan 
Keller, 2012), promosi penjualan bertujuan untuk meningkatkan keinginan target 

konsumen untuk membeli suatu produk. Hal ini berupa insentif jangka pendek yang 
menarik dimata konsumen. Promosi juga bertujuan dalam membujuk konsumen agar 
membeli produk. 
 
Penjualan personal (personal selling) 

Berbicara mengenai penjualan personal yang dilakukan Dusun The Villas, pihak 
tim pemasaran melakukan interaksi dan penawaran secara langsung kepada konsumen. 
Aktivitas penjualan personal yang dilakukan antara lain sales call dan word of mouth 

dengan tujuan untuk menarik pengunjung datang menginap di Dusun The Villas. 
Kegiatan sales call merupakan hal utama yang dilakukan oleh tenaga pemasaran dalam 
penjualan personal, karena ini salah satu cara untuk menjual kamar dengan kuantitas yang 
banyak secara langsung dan memasarkan produk hotel yang mempunyai fasilitas 
penunjang lengkap untuk sebuah kegiatan. Kegiatan word of mouth juga dilakukan Dusun 
The Villas dengan cara mempengaruhi tamu yang sudah menginap untuk memberikan 
kesan pengalaman menginap di Dusun The Villas. Dengan melihat hal tersebut, telah 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Kotler dan Keller, 2012), penjualan personal 
merupakan strategi komunikasi pemasaran yang dimana pihak perusahaan dapat 
berinteraksi langsung dengan konsumen. 
 
Hubungan masyarakat & publisitas (public relation & publicity) 

Strategi komunikasi pemasaran lainnya yang dilakukan oleh Dusun The Villas 
adalah hubungan masyarakat & publisitas. Dimana hubungan masyarakat & publisitas 

berkaitan erat dengan menjalin hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Kegiatan 
hubungan masyarakat yang dilakukan oleh Dusun The Villas antara lain adalah sponsor 
dengan bus community serta komunitas potensial lainnya dan mengikuti sebuah event 
yang diselenggarakan oleh patnernya yaitu Dusun The Villas. Kegiatan tersebut dikatakan 



 

 
 

cukup berhasil dalam mengenalkan perhotelan yang dimiliki Dusun Semilir dalam 2 
tahun belakangan ini. Secara teori telah sesuai yang dikemukakan oleh (Kotler dan 

Keller, 2012), public relation memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan antara 
produk dengan konsumen dan masyarakat umum, dilakukan dengan menjalankan 
beberapa program menarik yang dapat meningkatkan citra produk tersebut.  
 

KESIMPULAN  
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dusun The Villas, strategi 
komunikasi pemasaran dalam meningkatkan minat pengunjung serta mengangkat citra 
perusahaan menggunakan strategi bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi 
pemasaran tersebut antara lain seperti: periklanan (advertising) yang terdapat kegiatan 
promosi melalui website, billboard, dan media sosial (Instagram dan Facebook). Promosi 
penjualan (sales promotion) yang terdapat kegiatan promosi melalui voucher, promo 
khusus, referral code,  dan special package. Penjualan personal (personal selling) yang 
terdapat kegiatan promosi melalui sales call dan word of mouth. Pemasaran langsung 

(direct marketing) yang terdapat kegiatan promosi melalui Agoda.com, Traveloka.com, 
Booking.com, Shopee.co.id, surat, email, dan telemarketing. Hubungan masyarakat & 
publisitas (public relation & publicity) yang terdapat kegiatan promosi melalui sponsor 
dan mengikuti sebuah event (open booth). Dari pelaksanaan bauran komunikasi 
pemasaran tersebut, telah diimplementasikan dengan baik oleh pihak Dusun The Villas. 
Sehingga terdapat kestabilan dan peningkatan jumlah tamu yang menginap. 
 

SARAN 
 

Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan, ada beberapa hal yang menjadi saran 
untuk Hotel Dusun The Villas, antara lain: 

1. Menambahkan media periklanan seperti koran, karena koran merupakan sarana 
media yang dapat menjangkau masyarakat sekitar seperti di daerah Semarang. 

Koran dinilai juga memuat informasi yang berkaitan tentang laporan mengenai 
hotel. 

2. Menambahkan sumber daya manusia (SDM) khususnya dibagian marketing. 
Karena sewaktu penulis melakukan observasi, hanya satu orang yang bekerja 
dibagian marketing. 
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