
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan wisata serta bisnis dikota-kota besar saat ini semakin berkembang 

dengan pesat dan meningkat tajam. Kunjungan terhadap tempat-tempat wisata dan 

juga aktivitas untuk keperluan bisnis berkaitan erat dengan bisnis perhotelan. 

Situs berita satu memberitakan bahwa perkembangan hotel di Indonesia semakin 

menjamur terutama di kota-kota besar (properti.beritasatu, 2012 : 4 Maret 2014). 

Semakin banyaknya investor yang berlomba-lomba menanamkan modalnya untuk 

pembangunan hotel seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas 

menengah hingga mencapai 100 juta orang yang diberitakan pada Situs Detik 

(finance.detik, 2013 : 24 Febuari 2014). 

Pembangunan hotel berpeluang untuk para pelaku bisnis terutama di kota-

kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan salah 

satunya yaitu kota Tangerang. Situs Tribun News memberitakan bahwa kebutuhan 

akan hotel di Tangerang semakin tinggi karena tingkat okupasi hunian hotel 

mencapai hingga 80-90 persen (tribun news, 2013 : 4 Maret 2014). Kota 

Tangerang sebagai tempat wisata industri dan pusat bisnis terbanyak dilansir pada 

Situs Antara News (bisnis.antaranews, 2014 : 10 April 2014). Banyaknya industri 

serta pabrik-pabrik milik lokal dan asing membuat kota tersebut sering melakukan 

interaksi bisnis. Pelaku bisnis dari daerah maupun negara lain banyak ditugaskan 
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untuk mengunjungi pabrik atau industri di kota Tangerang. Hal tersebut 

menjadikan para pelaku bisnis dari daerah maupun negara lain harus mencari 

tempat tinggal sementara di sebuah hotel yang terdekat dengan keperluan 

bisnisnya.  

Hotel Paragonbiz merupakan hotel yang terletak pada salah satu kota bisnis 

yaitu Karawaci, Tangerang. Hotel Paragonbiz merupakan hotel pertama dari salah 

satu group properti di Indonesia yaitu Broadbiz Asia. Hotel tersebut didirikan 

pada bulan Januari 2013 dan mulai beroperasi sejak Mei 2013. Hotel Paragonbiz 

merupakan hotel berbintang tiga dengan konsep low budget hotel dan dirancang 

menyerupai apartment pribadi. Hotel Paragonbiz memiliki desain bangunan yang 

colorful  karena hotel tersebut ingin membuat masyarakat lebih mengingat 

perbedaan hotel ini dari sisi warna-warninya dan untuk menunjukkan kesan 

simple, clean, and fun.  

Penulis melakukan riset awal yaitu mewawancarai Bapak Kresno Indarso 

selaku HRD dari Hotel Paragonbiz. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Kresno Indarso, didapatkan informasi pengunjung Hotel Paragonbiz selama ini 

didominasi oleh orang-orang dari pemerintahan yang memiliki keperluan dinas, 

dan rapat yang bersifat privasi. Masih minim pengunjung diluar kategori 

pemerintahan sehingga dibutuhkan promosi yang dapat mengundang masyarakat 

diluar kategori tersebut untuk memilih Hotel Paragonbiz. Beberapa promosi telah 

dilakukan namun occupancy pengunjung masih belum memenuhi target 

pencapaian Hotel Paragonbiz. Hotel kompetitor yang ada saat ini membuat hotel 

Paragonbiz tidak dijadikan sebagai prioritas oleh masyarakat. Bapak Kresno 
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mengatakan saat ini yang terpenting hotel dapat dikenal di seluruh Jabodetabek. 

Untuk jangka panjang kedepannya setelah banyak cabang yang didirikan, 

perlahan akan memperkenalkan keseluruh wilayah Indonesia.  

Brand awareness hotel masih rendah dapat dilihat dari tingkat kunjungan 

hotel Paragonbiz yang sangat sedikit. Fakta rendahnya brand awareness yang 

dialami oleh hotel ini didapatkan dari data kuesioner yang disebarkan oleh penulis 

yaitu hotel Paragonbiz berada di posisi paling terakhir ketika dibandingkan 

dengan hotel kompetitor lainnya di Jabodetabek. Permasalahan yang telah 

ditemukan membuat penulis untuk merancang Tugas Akhir yang berjudul 

“Perancangan media promosi Paragonbiz Hotel”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut ini adalah rumusan-rumusan masalah yang akan dicari permasalahannya : 

1. Bagaimanakah cara meningkatkan hunian hotel Paragonbiz melalui promosi 

kepada calon pengunjung? 

2. Bagaimanakah perancangan visualisasi promosi hotel Paragonbiz?  

1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam perancangan ini agar pembahasan tidak terlalu 

luas dan menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, penulis 

membatasi ruang lingkup masalah yaitu cara mempromosikan Paragonbiz Hotel 

melalui perancangan visualisasi promosi.   
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1. Segmentasi 

Promosi hotel tersebut ditujukan untuk masyarakat kelas menengah disekitar 

Jabodetabek. Diutamakan para pelaku bisnis muda yang mempunyai 

keperluan di daerah Karawaci, Tangerang. 

2. Target 

a. Demografis : 

- Usia : 25-35 tahun 

- Jenis Kelamin : Pria dan Wanita 

- Ekonomi : SES B 

- Pekerjaan : Wiraswasta, PNS, dan karyawan swasta. 

b. Psikografis : 

- Untuk Masyarakat kelas menengah yang berjiwa muda dan modern 

- Untuk Masyarakat kelas menengah yaitu para eksekutif muda yang 

mempunyai kebiasaan hidup yang ekonomis. 

c. Geografis : 

- Daerah perkotaan khususnya masyarakat kelas menengah diseluruh 

Jabodetabek. 

1.4 Tujuan Tugas Akhir/Skripsi   

Perancangan ini bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan brand awareness hotel Paragonbiz. 

2. Menginformasikan keunggulan hotel Paragonbiz. 

3. Membuat calon konsumen tertarik untuk menginap di hotel Paragonbiz. 
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1.5 Manfaat Tugas Akhir/Skripsi 

Perancangan ini bermanfaat untuk : 

1. Meningkatkan occupancy pengunjung Hotel Paragonbiz.  

2. Membuat Paragonbiz menjadi hotel pilihan utama di Karawaci. 

1.6 Metodologi Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang digunakan untuk membuat proyek tugas akhir ini adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

yang bermanfaat untuk memperoleh fakta-fakta dari narasumber dengan 

menyajikan pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber tanpa bertele-

bertele (Sarwono & Lubis, 2007: 101). Informasi yang telah didapatkan oleh 

penulis dapat dijadikan sebagai sumber serta ide ketika penulis mulai 

mengerjakan perancangan visual promosi. Penulis melakukan wawancara 

kepada pihak yang berperan penting di hotel Paragonbiz. Pihak penting yang 

dimaksud adalah Human Resource Departement (HRD), dan kepada pihak 

marketing hotel. 

2. Survei 

Survei merupakan metode penelitian yang paling umum untuk memperoleh 

masukan atau pendapat berdasarkan pengalaman dari sekelompok masyarakat 

yang disajikan dalam bentuk pertanyaan. Survei bertujuan agar penelitian 

yang dilakukan penulis terhadap suatu objek penelitian mendapatkan data 

yang akurat (Drewniany & Jewler, 2011: 80). Penulis akan menyebarkan 
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kuisioner kepada orang yang telah bekerja dan dibagikan secara random. 

Survei tersebut mengenai hotel apa yang lebih diprioritaskan oleh mereka. 

Melalui survei tersebut, penulis dapat melihat berapa banyak responden yang 

memilih hotel Paragonbiz. 

3. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan secara sistematis terhadap kejadian-

kejadian disekitar, tindakan serta hal-hal yang dapat membantu proses suatu 

penelitian (Sarwono & Lubis, 2007: 102). Penulis akan melakukan 

pengamatan disekitar hotel maupun di dalam hotel. Data pengamatan yang 

didapatkan membantu penulis untuk memecahkan permasalahan yang dialami 

hotel Paragonbiz. 

4. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca 

literatur-literatur yang sudah ada dan dihubungkan dengan permasalahan 

yang dijadikan sebagai objek penelitian. Melakukan studi pustaka, penulis 

dapat memperoleh informasi-informasi sesuai dengan topic penelitiannya 

tersebut tanpa menganggu objek atau suasana penelitian (Sarwono & Lubis, 

2007: 102). Penulis dapat menemukan teori-teori yang dapat memecahkan 

rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan akhir. Sumber kepustakaan 

diperoleh dari buku dan penelitian serupa yang pernah dilakukan.  

1.7 Metode Perancangan 

Berikut ini adalah tahapan perancangan media promosi Paragonbiz Hotel : 
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1. Riset Awal 

Penulis melakukan riset ke hotel Paragonbiz untuk melihat keadaan hotel. 

Penulis bertemu dengan pihak HRD dan melakukan wawancara untuk 

mendapatkan informasi-informasi penting mengenai hotel tersebut. Informasi 

yang perlu diketahui penulis yaitu segementasi, keunggulan, fasilitas, tujuan, 

dan company profile. Wawancara juga penulis lakukan ke pihak marketing 

mengenai promosi seperti apa saja yang tim marketing lakukan dan media 

promosi apa saja yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara, penulis 

menyebarkan angket untuk melihat hotel yang lebih diprioritaskan. 

2. Analisa Permasalahan 

Penulis melakukan mind-map mengenai permasalahan yang ada. Melalui 

mind-map, penulis memperoleh ide dasar atau big idea mengenai konsep 

desain yang sesuai.  

3. Solusi Desain 

Ide yang telah didapatkan melalui brainstorming akan diolah ketika 

melakukan perancangan desain. Perancangan akan dimulai dari sketsa, masuk 

ke tahap digital untuk pemilihan gaya desain yang sesuai. 

4. Konsep Desain 

Membuat desain media promosi yang sesuai dengan hotel Paragonbiz. 

Perancangan desain dimulai dari pembuatan sketsa digital, pemilihan warna, 

penentuan layout, sampai menghasilkan tampilan desain yang tepat untuk 

diaplikasikan ke dalam media promosi. Desain yang dibuat menerapkan 

prinsip-prinsip desain. 
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5. Visualisasi 

Teknik visualisasi yang digunakan untuk perancangan media promosi yaitu 

dengan cara digitalisasi. Sketsa sederhana di desain secara digital lalu 

diterapkan melalui media cetak.  

6. Media 

Media yang dibuat terdiri dari 2 kategori yaitu Above The Line (ATL) dan 

Below The Line (BTL).  
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1.8 Skematika Perancangan 
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