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BAB III  

HASIL PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Penelitian 

3.1.1 Profil Perusahaan 

Paragonbiz Hotel adalah hotel berbintang tiga yang didirikan oleh salah satu 

group properti di Indonesia yaitu Broadbiz Asia. Broadbiz Asia saat ini telah 

melakukan proses pembangunan hotel di beberapa wilayah yaitu hotel Grand 

Paragonbiz di Paragon Square - Tangerang,  hotel Grand Mekkah Syariah di 

Banda Aceh, Bizz Hotel di Jl. Cokroaminoto, Menteng – Jakarta, dan hotel 

Rachmat Syariah di Makassar. Paragonbiz merupakan hotel pertama dari group 

properti tersebut. Alamat Paragonbiz terdapat di jalan Binong Raya Kav. 9 

Karawaci, Tangerang, Banten.  

Paragonbiz pada awalnya merupakan suatu apartemen yang diberi nama 

Paragon Village. Terdapat dua tower apartemen yang pada akhirnya diputuskan 

oleh pendiri untuk mengubah salah satu tower-nya menjadi sebuah hotel dan 

tower yang satunya tetap sebagai apartemen. Hotel ini kemudian diberi nama 

Paragonbiz Hotel. Warna yang terdapat pada gedung hotel Paragonbiz terdiri dari 

tiga warna yaitu merah, biru, dan oranye sehingga dapat menjadi pembeda dengan 

apartemen Paragon Village yang hanya berwarna putih. Pemberian warna warni 

pada gedung Paragonbiz untuk memperoleh perhatian dari masyarakat maupun 

pengunjung yang melewati daerah tersebut.  
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Paragonbiz mempunyai jumlah kamar sebanyak 244 kamar yaitu 200 kamar 

untuk dihuni dan 4 kamar digunakan sebagai tempat karaoke dan SPA. Terdapat 

beberapa fasilitas tambahan diantaranya adalah kolam berenang dan fitness centre. 

Paragonbiz merupakan low budget hotel yang mempunyai harga tergolong murah 

dibandingkan hotel kompetitor disekitarnya.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Logo Hotel 

(sumber: dokumen pribadi) 

Gambar 3.2 Fasilitas 

(sumber:dokumen pribadi) 
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3.1.2 Jenis Promosi 

Berikut adalah harga kamar yang ditawarkan oleh hotel Paragonbiz : 

ROOM TYPE PRICE 
Superior Rp. 390.000,00 
Deluxe Rp. 480.000,00 
Executive Rp. 550.000,00 

 

Table 3.1 

(Harga Kamar) 

 

Paket meeting yang ditawarkan oleh hotel Paragonbiz terdiri dari: 

JENIS HARGA FASILITAS 

RESIDENTIAL Rp. 399.000,00 

Room, breakfast, lunch, 
2x coffee break, 12 jam 
meeting room dan 
meeting equipment. 

FULL DAY Rp. 220.000,00 

Lunch, Dinner, 2x coffee 
break, 12 jam meeting 
room dan meeting 
equipment. 

ONE DAY Rp. 160.000,00 

Lunch/dinner, 2x coffee 
break, 8 jam meeting 
room dan ,meeting 
equipment. 

HALF DAY Rp. 120.000,00 

Lunch/dinner, 1x coffee 
break, 4 jam meeting 
room dan meeting 
equipment. 

 

Table 3.2 

(Paket Harga Meeting) 

 

Fasilitas yang disediakan oleh hotel Paragonbiz yaitu: 

1. 244 kamar tamu. 

2. Restaurant. 
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3. Cafe. 

4. 12 Meeting Rooms. 

5. Free Wi-fi Hotspot. 

6. Swimming Pool. 

7. Children Play Ground. 

8. 24-hr Room Service. 

9. ATM Gallery. 

10. Parking Space. 

11. Karaoke (opening soon). 

12. SPA (opening soon). 

13. Fitness. 

14. Ballroom (opening soon). 

3.1.3 Media Promosi yang Sudah Ada 

 

Gambar 3.3 Facebook 

(sumber: http://facebook.com/HotelParagonbiz) 
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Gambar 3.4 Website 

(sumber: http://www.paragonbizhotel.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Flyer 

(sumber: dokumen pribadi) 

Gambar 3.6 Brosur 

(sumber: dokumen pribadi) 

Gambar 3.7 Iklan Majalah 

(sumber: Broadbiz News) 
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3.1.4 Data 1 (Wawancara) 

Hasil wawancara dilakukan oleh penulis terhadap pihak HRD Paragonbiz yaitu 

Bapak Kresno Indarso yang dilakukan pada 18 November 2013.  Bapak Kresno 

mengatakan bahwa tingkat occupancy pengunjung hotel Paragonbiz belum 

mencapai target. Beberapa promosi yang telah dilakukan belum dapat menarik 

minat pengunjung untuk mendatangi hotel Paragonbiz. Masyarakat cenderung 

lebih memilih hotel kompetitor yang sudah mempunyai nama. Pengunjung yang 

datang ke hotel Paragonbiz saat ini cenderung banyak dari kaum pemerintahan 

yang mempunyai keperluan dinas dan rapat yang bersifat privasi. Pengunjung 

diluar kategori pemerintahan ada namun masih minim sehingga sangat 

dibutuhkannya promosi yang dapat menarik minat pengunjung diluar kategori 

pemerintahan. Bapak Kresno berharap hotel Paragonbiz untuk saat ini dapat 

dikenal di seluruh Jabodetabek dan setelah mendirikan banyak cabang dapat 

memperkenalkannya ke seluruh Indonesia.  

Wawancara juga dilakukan kepada pihak Marketing hotel Paragonbiz yaitu 

Ibu Mega Andriani. Ibu Mega megatakan penyebaran promosi masih dalam 

lingkup kecil yang hanya dilakukan melalui majalah khusus Tangerang, brosur, 

website dan facebook. Hotel Paragonbiz membutuhkan beberapa media promosi 

yang dapat mengangkat namanya lebih dibenak masyarakat dan tersampaikan 

dengan tepat. 

3.1.5 Data 2 (Survei) 

Penulis melakukan survei pendahuluan dengan cara penyebaran sebanyak 80 

lembar kuesioner secara random di wilayah Karawaci dan Serpong kepada orang-
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orang yang telah bekerja. Berdasarkan hasil survei didapatkan data bahwa brand 

awareness hotel Paragonbiz masih kurang karena selalu menjadi pilihan terakhir 

jika dibandingkan dengan hotel kompetitor. Dibawah ini adalah diagram hasil 

survei yang dilakukan penulis, yaitu sebagai berikut : 

Kategori Top Of Mind : 

1. Imperial Aryaduta dipilih sebanyak 40% responden. 

2. Atria Hotel and Conference dipilih sebanyak 32.5% responden. 

3. Olive Hotel dipilih sebanyak 11.25% responden. 

4. Yasmin dipilih sebanyak 8.75% responden. 

5. Paragonbiz Hotel dipilih sebanyak 7.5% responden. 

 

Table 3.3 

 Diagram Hasil Survei 

3.1.6 Data 3 (Observasi) 

Penulis melakukan observasi ketika menginap di hotel Paragonbiz. Observasi 

dilakukan dengan cara pengamatan keadaan di dalam hotel maupun di sekitar 

hotel dan mendapatkan beberapa pandangan bahwa hotel Paragonbiz mayoritas 
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didatangi oleh orang-orang yang mempunyai keperluan bisnis. Terdapat 

pengunjung baik mancanegara maupun pengunjung lokal. Dilihat dari lokasinya 

memang kurang strategis namun jalanan di depan hotel Paragonbiz tergolong 

ramai dan banyak yang melewatinya. Penulis mendapatkan informasi bahwa 

jalanan yang melewati hotel Paragonbiz dapat menuju kawasan-kawasan pabrik 

besar di daerah Cikupa, Curug, dan Tigaraksa.  

Pabrik yang terdapat di wilayah tersebut di dominasi oleh pabrik milik asing. 

Hal ini membuat penulis mempunyai pemikiran bahwa hotel Paragonbiz lebih 

cocok untuk diarahkan sebagai hotel transit bagi para pelaku bisnis dan tidak 

sesuai sebagai hotel low budget karena fasilitas yang diberikan banyak dan tidak 

seperti hotel low budget pada umumnya. Harganya pun masih tergolong lebih 

mahal dibandingkan hotel low budget lainnya.   

3.2 Jenis Kompetitor 

3.2.1 Imperial Aryaduta Lippo Village 

Semenjak tahun 1974 hotel Imperial Aryaduta sudah dikenal sebagai hotel 

terkemuka dengan tradisi hotel yang mewah,  nyaman dan bergengsi. Pelayanan 

dalam bentuk fasilitas yang baik serta masakan yang lezat dijanjikan hotel 

Imperial terhadap para pengunjung. Hotel Imperial Aryaduta telah didirikan 

diberbagai kota besar seperti Jakarta, Semanggi, Medan, Pekanbaru, Palembang, 

Makassar, Manado, Bandung, Surabaya, Kemang, ST.Mortiz (Puri Indah), Kuta 

(Bali), dan salah satunya di Lippo Village, Karawaci Tangerang. Imperial 

Aryaduta Lippo Village merupakan hotel berbintang lima dan sudah berdiri cukup 
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lama. Alamat hotel Imperial Aryaduta di Lippo Village terletak di Jl. Boulevard 

Jend. Sudirman Lippo Village 1300, Tangerang 15811, Banten, Indonesia. 

 

Gambar 3.8 

(sumber: http://imperialaryaduta.com) 

Jenis-jenis kamar yang disediakan oleh hotel Imperial Aryaduta Lippo Village 

yaitu : 

1. Deluxe Room 

2. Signature Room 

3. Business Suite 

4. Signature Suite 

5. Executive Suite 

6. Aryaduta Suite 

7. Cabana Deluxe 

8. Cabana Suite 

Fasilitas yang disediakan oleh hotel Imperial Aryaduta Lippo Village yaitu : 

1. Kolam berenang. 

2. SPA. 
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3. Golf. 

4. Fitness Centre. 

5. Restaurant. 

6. Ballroom. 

3.2.2 Olive Hotel 

Hotel Olive merupakan hotel berbintang tiga untuk keperluan bisnis dan liburan 

yang didirikan pada tahun 2013. Terletak di Jl. Imam Bonjol, No. 777, Karawaci, 

Tangerang, Indonesia. Hotel Olive mempunyai 90 standard rooms, 12 suite 

rooms, dan 4 family suite rooms. 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas yang disediakan yaitu : 

1. Kolam berenang. 

2. Meeting Room. 

3. Ballroom. 

4. Restaurant. 

Gambar 3.9 Hotel Olive 

(sumber: http://hoteloliveindonesia.com) 
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4.2.3 Hotel Yasmin 

Hotel Yasmin merupakan hotel bisnis berbintang empat yang terletak di Jl. Raya 

Binong No. 8, Curug, Tangerang 15810, Indonesia. Hotel Yasmin didirikan sejak 

tahun 2013. Terdapat lima jenis kamar yaitu superior, deluxe, studio, studio 

premier, dan presidential suite. Untuk saat ini yang baru selesai dibangun dan 

dapat dihuni adalah jenis kamar superior saja dan untuk jenis kamar lain sedang 

dilakukan pembangunan. 

 

Gambar 3.10 Yasmin 

(sumber: http://yasminkarawaci.com) 

Fasilitas yang disediakan oleh Hotel Yasmin yaitu : 

1. Ballroom. 

2. Meeting Room. 

3. Kolam berenang. 

4. SPA. 

5. Gym. 

6. Restaurant. 
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3.2.4 Atria Hotel & Conference 

Hotel Atria merupakan hotel bisnis berbintang empat yang terletak di CBD 

Gading Serpong, Lot #2, Jl. Boulevard Gading Serpong – Tangerang, 15810. 

Hotel Atria dirancang dengan konsep modern dan mempunyai standar 

internasional. Penawaran dalam bentuk pelayanan dan fasilitas diberikan kepada 

para business travellers dan para wakil perusahaan. Atria Hotel and Conference 

menyediakan tiga jenis kamar yaitu Superior Room, Deluxe Room, dan Suite 

Room. 

 

Gambar 3.11 Atria Serpong and Conference 

(sumber: http://atriahotelserpong.com) 

 

Fasilitas yang disediakan Hotel Atria yaitu : 

1. Ballroom. 

2. Restaurant. 

3. Meeting Room. 

4. Bar/Lounge. 
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3.3 SWOT 

3.3.1 Strength 

1. Harga ekonomis sebagai hotel berbintang 3. 

2. Pelayanan ramah. 

3. Fasilitas banyak seperti kolam berenang, fitness centre, SPA, dan karaoke. 

4. Hotel yang tepercaya dan jujur. 

5. Mempunyai kamar yang nyaman karena cukup besar. 

6. Desain hotel yang minimalis dan modern. 

7. Sering mengadakan acara-acara sosial, kebersamaan, dan music night. 

3.3.2 Weakness 

1. Lokasi kurang strategis untuk kebanyakan orang. 

2. Media promosi yang telah ada belum menggambarkan citra visual 

Paragonbiz dan identitas hotel belum terarah sehingga tidak tersampaikan 

ke benak masyarakat dengan baik. 

3. Media promosi yang ada masih sangat sedikit antara lain brosur, website, 

iklan di majalah tangerang, dan facebook sehingga kurang tersebar untuk 

masyarakat luas. 

3.3.3 Opportunities 

1. Gambar yang telah ada jujur menggambarkan Hotel Paragonbiz. 

2. Pembukaan beberapa cabang di kawasan lain. 

3. Dekat dengan kawasan-kawasan industri serta pabrik yang didominasi 

oleh orang asing. 
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3.3.4 Threat 

1. Hotel kompetitor mempunyai desain bangunan yang lebih bagus dan 

besar. 

2. Hotel kompetitor lebih unggul karena sudah mempunyai ballroom yang 

besar. 

3. Hotel kompetitor lebih dikenal oleh masyarakat luas. 

3.4 Mind Mapping 

Hasil dari mind mapping didapatkan kata kunci charger sebagai pokok pemikiran 

utamanya. 

 

Gambar 3.12 

Mind Mapping 
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3.5 Konsep Kreatif 

Perancangan konsep kreatif untuk mengatasi permasalahan yang telah ada yaitu 

dengan pembuatan desain media promosi untuk hotel Paragonbiz yang masih 

sangat minim dalam hal promosi. Tujuan dalam perancangan komunikasi adalah 

untuk meningkatkan brand awareness hotel Paragonbiz, menginformasikan 

keunggulan hotel Paragonbiz sebagai transit business hotel, dan membuat calon 

konsumen untuk memilih hotel Paragonbiz.  Perancangan visual diharapkan dapat 

membuat hotel Paragonbiz menjadi lebih unggul diantara para kompetitornya. 

Beberapa startegi yang digunakan yaitu dengan cara pemberian desain yang lebih 

simpel, minimalis dan eksklusif dikarenakan targetnya adalah para executive 

muda yang cenderung menyukai hal-hal bersifat sederhana, modern, dan tidak 

begitu banyak warna.  

Konsep kreatif bermula dari kata charger. Charger identik dengan pengisian 

suatu energy atau tenaga untuk sesuatu yang hampir melemah. Penulis 

mengkaitkan transit hotel sebagai tempat peristirahatan sementara dengan 

penggunaan tagline “Recharge Your Business Activity”.  Kata Recharge sendiri 

mempunyai makna mengisi ulang energi. Kesimpulan dari Tagline ini bertujuan 

untuk menyampaikan bahwa hotel Paragonbiz merupakan hotel yang tepat untuk 

memulihkan kembali energi dalam tubuh yang telah hilang. Pesan ini lebih tertuju 

kepada para pebisnis atau executive muda yang harus mencari tempat 

peristirahatan sementara selama mempunyai keperluan bisnis yang berdekatan 

dengan hotel. 
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Teknik yang akan digunakan untuk visualisasi media promosi adalah digital 

imaging yaitu dengan cara penggabungan beberapa hasil foto sehingga menjadi 

satu kesatuan visual yang dapat tersampaikan dengan baik. Penggunaan bahasa 

inggris sebagai pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas karena 

target utama dari hotel Paragonbiz adalah executive muda yang cenderung 

mempunyai pendidikan tinggi sehingga memahami bahasa inggris lebih baik dan 

terkadang pengunjung berasal dari negara lain dikarenakan mendapat tugas dinas 

oleh perusahaan dari negara asalnya untuk mengunjungi industri yang sebagian 

dimiliki oleh perusahaan asing ataupun dengan pabrik milik Indonesia karena 

telah melakukan kerjasama tertentu. 

Perancangan media promosi yang dibuat terdiri dari lini atas (ATL) dan lini 

bawah (BTL). Lini atas terdiri dari web banner, social media ad, umbul-umbul, 

billboard, transportation ad, iklan majalah dan iklan koran. Lini bawah terdiri 

dari x-banner, brosur, dan booth. Perancangan media promosi dibuat agar pesan 

hotel Paragonbiz sebagai transit business hotel tersampaikan dan dapat 

meningkatkan brand awareness hotel Paragonbiz di benak masyarakat luas. 
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