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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Data Penelitian 

Dalam perancangan ini, penulis melakukan wawancara terhadap Denny selaku 

pemilik dari hotel Olive dan Seri selaku asisten pemilik hotel. Lalu, dilanjutkan 

dengan penyebaran kuesioner dan melakukan survei kepada target hotel Olive.  

3.1.1. Sejarah Hotel Olive 

Hotel Olive merupakan hotel bisnis yang dapat dikatakan sebagai hotel baru 

karena baru berdiri sejak 20 Desember 2012 dan baru mulai beroperasi sejak 

Januari 2013. Hotel ini berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.777, Karawaci, 

Tangerang. Lokasi hotel ini berada di kawasan pabrik dan perkantoran.  

 

 
 

Gambar 3.1.  Hotel Olive 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Mengingat akan target dari hotel ini yaitu pebisnis dan pekerja asing yang 

sering berkunjung ke Tangerang untuk melakukan perjalanan bisnis seperti 

mengunjungi pabrik atau perusahaan, meeting dengan rekan bisnis, dan negosiasi 

bisnis. Selain itu, beberapa dari mereka mengunjungi Tangerang dengan alasan 

pribadi seperti untuk bermain golf. Dengan begitu maka dibutuhkan hotel yang 

dapat menawarkan jasa penginapan, meeting atau function room, dan sebagainya.  

Hotel olive tidak hanya menawarkan jasa penginapan saja melainkan juga  

menawarkan jasa penyewaan ballroom yang dapat memuat lebih dari 2.000 orang, 

13 ruang serba guna dan meeting yang biasanya digunakan oleh para pebisnis dan 

pekerja asing, dan coffee shop yang menghidangkan makanan yang lezat dengan 

pemandangan kolam renang. Kemudian terdapat beberapa fasilitas yang diberikan 

hotel Olive seperti, tempat parkir yang sangat luas, coffee shop, laundry service, 

room service yang dapat melayani tamunya selama 24 jam, akses wifi gratis, 

taman untuk bersantai sejenak, kolam renang, fasilitas kursi roda untuk tamu yang 

cacat, dan fasilitas lainnya yang masih dalam proses pembangunan. Kepuasan 

dalam hal pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada para tamu yang sudah 

pernah menginap di hotel Olive dapat dilihat dari komentar yang terdapat pada 

situs agoda.com (diakses pada 17 Februari 2014).  

3.1.2. Data Wawancara 

Menurut hasil wawancara dengan pemilik, hotel ini dikategorikan sebagai hotel 

bisnis dengan klasifikasi bintang 3, akan tetapi dengan perkembangan yang 

sedang dijalani dapat meningkatkan bintang hotel Olive dikemudian hari. Hotel 

Perancangan Media..., Michelle Yuha Gunawan, FSD UMN, 2014
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bisnis ini menawarkan kenyamanan dan sentuhan kemewahan kepada 

pelanggannya. Kenyamanan merupakan prioritas utama yang ingin diciptakan 

oleh hotel ini mulai dari suasana hotel, fasilitas yang diberikan hingga pelayanan 

yang diberikan kepada pelanggannya. Oleh sebab itu, hotel Olive sangat menjaga 

kebersihan, keamanan dan fasilitas dari hotel ini. Kepuasan akan kenyamanan 

para tamu hotel merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh hotel Olive.  

 Pemilik juga menjelaskan bahwa sebenarnya pemilihan lokasi di hotel 

tersebut disebabkan oleh tanah yang dimiliki adalah di tempat yang sekarang 

didirikan hotel Olive. Awalnya lokasi tersebut digunakan untuk pangkalan bus 

Arimbi yang merupakan milik Denny Prijanto selaku pemilik dari hotel Olive. 

 Sejauh ini, Seri Rahayu selaku asisten pribadi pemilik hotel dari awal 

berdirinya hotel Olive memberikan informasi bahwa hotel ini sudah mulai 

berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari data pengunjung hotel Olive yang 

mulai berdatangan. Kemudian, ditemukan juga bahwa kebanyakan pelanggan 

yang menginap  merupakan pebisnis dan pekerja asing. Sejauh ini, pelanggan 

yang datang dapat mengetahui keberadaan hotel ini dari orang lain dan sosial 

media seperti website.  

 Dari hasil wawancara ditemukan bahwa sejak berdirinya hotel Olive hingga 

saat ini, hotel ini belum pernah melakukan penyebaran media promosi lain selain 

media online seperti website dan sosial media. Mereka hanya melakukan kerja 

sama dengan agoda, booking, dan pegi-pegi.com saja serta mengikuti pameran 

wedding satu kali di Tangcity Mall.   

Perancangan Media..., Michelle Yuha Gunawan, FSD UMN, 2014
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 Pihak hotel ini mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan media 

promosi lainnya yang dapat menarik target mereka secara spesifik. Tujuannya 

adalah agar hotel Olive dikenal masyarakat terutama target utama dari hotel ini 

yaitu pebisnis dan pekerja asing. Apalagi hotel ini masih dalam proses 

pembangunan untuk bangunan kedua dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. 

Seri Rahayu memberikan informasi bahwa pembangunan hotel ini akan selesai di 

tahun 2014 dan siap untuk beroperasi dengan maksimal.  

 Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa hotel ini sudah memiliki 

logo yang sudah dipatenkan dan beberapa media promosi seperti stiker untuk 

mobil pengantar dan penjemputan bandara, stiker logo untuk bus Aja dan Arimbi, 

kartu nama, flyer, menu untuk coffee shop, standing banner, dan wedding 

ballroom serta website hotel. Sejauh ini media promosi yang sudah ada dan yang 

paling efektif baru website hotel saja.  

 
 

Gambar 3.2. Sticker mini bus hotel Olive 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 
 Sticker ini ditempelkan pada mobil mini bus hotel Olive yang digunakan 

untuk jasa antar jemput bandara. Pada sticker ini terdapat logo hotel dan nomor 

telepon yang dapat dihubungi. Sticker berupa logo dan nomor telepon hotel Olive 
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juga ditempelkan pada bus Aja dan Arimbi yang merupakan milik dari pemilik 

hotel Olive.  

 

 

Gambar 3.3. Kartu nama & flyer hotel Olive 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Kartu nama merupakan salah satu media promosi yang digunakan oleh hotel 

ini untuk menjangkau target pelanggannya. Ukuran kartu nama yang dibuat 

adalah ukuran kartu nama seperti pada umumnya yaitu 9 cm x 5,5 cm. Kartu nama 

yang dibuat berisi tentang informasi lokasi hotel Olive, nomor telepon yang dapat 

dihubungi, email dan website.  

 Flyer juga merupakan salah satu media promosi cetak yang sudah dibuat 

oleh hotel Olive. Ukuran dari flyer yang sudah dibuat adalah 14,8 cm x 21 cm. 

Flyer yang dibuat berisi informasi mengenai promosi hotel pada bulan desember 

2013 dan flyer terbaru berisi tentang rate harga kamar, meeting dan wedding 

ballroom yang paling baru. Akan tetapi flyer ini belum pernah disebarkan hanya 

sebatas diletakkan pada lobby hotel Olive.  

Perancangan Media..., Michelle Yuha Gunawan, FSD UMN, 2014
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 Media promosi selanjutnya adalah standing banner yang diletakkan pada 

lobby dari hotel Olive. Akan tetapi media ini kurang efektif jika diletakkan pada 

lobby hotel, akan lebih cocok digunakan pada saat pameran sehingga dapat 

menjangkau target.  

 
 

Gambar 3.4. Standing Banner hotel Olive 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Kemudian, pada coffee shop hotel Olive terdapat menu makanan dan 

minuman yang ditawarkan. Berikut merupakan tampilan visual menu coffee shop 

yang dibuat. Informasi yang ditampilkan pada menu sudah cukup baik. Namun, 

dari segi layout, layout yang dibuat terlihat tidak beraturan dan kurang 

mencerminkan identitas dari hotel ini.  

 

Gambar 3.5.  Menu Coffee Shop hotel Olive 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

Perancangan Media..., Michelle Yuha Gunawan, FSD UMN, 2014



 
 

48 

Selanjutnya, hotel Olive membuat brosur wedding package berisi informasi 

seputar paket-paket yang ditawarkan. Sama dengan media promosi lainnya, brosur 

ini juga belum pernah disebarkan hanya pernah disebarkan satu kali yaitu pada 

waktu mengikuti pameran wedding di Mall Tangcity pada tahun 2013.  

 
 

Gambar 3.6. Brosur Wedding Package hotel Olive 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 

 
 

Gambar 3.7. Website hotel Olive 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sejauh ini media promosi yang 

paling efektif yang sudah berjalan adalah media promosi online yaitu website dan 

sosial media seperti facebook dan twitter. Website yang sudah dibuat ini 

menampilkan informasi lengkap dari hotel Olive, mulai dari tipe kamar yang 

ditawarkan, keterangan jumlah dan ukuran ruang meeting atau ruang serba guna, 

penyewaan ballroom hotel yang sangat besar yang mampu menampung lebih dari 

Perancangan Media..., Michelle Yuha Gunawan, FSD UMN, 2014
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2.000 orang, lokasi hotel dan informasi lainnya. Berikut tampilan dari website 

hotel Olive. Selain itu, hotel Olive juga sudah menjalin kerja sama dengan agoda, 

booking, dan pegipegi.com.  

 

 

Gambar 3.8. Tampilan hotel Olive pada agoda, booking dan pegipegi.com 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 

3.1.3. Data Kuesioner 

Penulis telah melakukan penyebaran kuesioner kepada 50 responden yang 

menjadi target utama dari hotel Olive dengan tujuan untuk memahami target 

audiens secara terperinci. Kuesioner ini disebarkan kepada pria dan wanita 

khususnya pengusaha, karyawan swasta dan pekerja asing yang sering 

menggunakan jasa hotel di Indonesia dan cukup sering melakukan perjalanan 

bisnis ke Tangerang.  

Penyebaran dilakukan di beberapa lokasi yaitu sebuah komunitas pengusaha 

yang berada di satu gereja yang berada di BSD, perusahaan asuransi AIA yang 

berada di karawaci, perusahaan multipolar, dan kepada pelanggan hotel Olive 

yang disebarkan pada tanggal 1-4 April 2014.  

Perancangan Media..., Michelle Yuha Gunawan, FSD UMN, 2014
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Gambar 3.9. Diagram kelompok usia responden 

 

 
Gambar 3.10. Diagram jenis kelamin responden 

 

 
Gambar 3.11. Diagram tempat tinggal responden 
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Gambar 3.12. Diagram kewarganegaraan responden 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 60% responden berwarganegara 

Indonesia.  

 

 
Gambar 3.13. Diagram pekerjaan responden 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 46% pekerjaan responden sebagai 

pengusaha. 
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Gambar 3.14. Diagram pendapatan responden per bulan 
 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 86% responden berpendapatan 

lebih dari Rp 10.000.000,00 perbulan.  

 
Gambar 3.15. Diagram keinginan responden dari suatu hotel 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 14% responden menginginkan hotel 

yang dapat memberikan kenyamanan dan kebersihan.  
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Gambar 3.16. Diagram alasan-alasan responden menggunakan jasa hotel 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 28% responden memilih perjalanan 

bisnis menjadi alasan untuk menggunakan jasa hotel.  

 
Gambar 3.17. Diagram siapa yang memilih hotel ketika melakukan perjalanan bisnis 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 54% responden memilih hotel 

berdasarkan keputusan dari kantor. 
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Gambar 3.18. Diagram informasi yang didapati responden dalam memilih hotel 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 94% responden hampir seluruhnya  

mencari informasi untuk memilih suatu hotel dari media promosi seperti website, 

iklan majalah atau koran, brosur, flyer, dan media promosi lainnya.  

 
Gambar 3.19. Diagram intensitas frekuensi responden melakukan perjalanan bisnis  

ke Tangerang selama sebulan  
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Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 54% responden tergolong sangat 

sering melakukan perjalanan bisnis ke Tangerang sekitar 4-6 kali dalam sebulan.  

 
Gambar 3.20. Diagram hotel yang sering dikunjungi responden ketika ke Tangerang 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 76% responden sering 

menggunakan hotel lain selain hotel yang berada di Karawaci (76%), beberapa 

responden sering mengunjungi hotel Arya Duta (20%), sedikit responden sering 

mengunjungi Paragon hotel (2%) dan sisanya sering mengunjungi Yasmin hotel 

(2%).  

 
Gambar 3.21. Diagram apa yang membuat responden tertarik  

untuk memakai jasa hotel tersebut 
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Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 38% responden menggunakan jasa 

hotel tersebut disebabkan oleh hotel yang sudah terkenal di mata mereka.  

 
Gambar 3.22. Diagram pengetahuan responden akan keberadaan hotel Olive 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 66% 

tidak mengetahui keberadaan hotel Olive.  

 
Gambar 3.23. Diagram sumber responden mengenal hotel Olive 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden (88%) 

mengenal hotel ini dari orang lain.  
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Gambar 3.24. Diagram responden yang sudah pernah mengunjungi hotel Olive 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 66 % responden belum pernah 

mengunjungi hotel Olive.  

 
 

 
Gambar 3.25. Diagram kesan responden akan hotel Olive 

 
Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa semua responden yang sudah 

pernah mengunjungi hotel Olive memberikan kesan yang baik terhadap hotel.  
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Gambar 3.26. Diagram alasan responden mengunjungi hotel Olive 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden (88%) 

mengunjungi hotel Olive berdasarkan alasan bisnis.  

 
Gambar 3.27. Diagram pendapat responden akan lokasi hotel Olive 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 53 % responden berpendapat bahwa 

lokasi hotel Olive tergolong sedang.  
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Gambar 3.28. Diagram pendapat responden akan media promosi yang  

diperoleh dari hotel Olive 
 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 81 % responden berpendapat bahwa 

media promosi yang diperoleh dari hotel sangat kurang baik dari jumlah dan 

informasi yang diberikan.  

 
Gambar 3.29. Diagram pendapat responden mengenai tampilan visual flyer  

hotel yang ditampilkan 
 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan 41 % responden memberikan pendapat 

bahwa tampilan visual flyer hotel Olive norak.  
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Gambar 3.30. Diagram kesan terhadapa hotel yang muncul pertama kali di pikiran 

responden ketika melihat tampilan visual flyer hotel Olive 
 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 60% responden berpendapat akan 

kesan terhadap hotel yang muncul pertama kali ketika melihat tampilan flyer 

tersebut adalah hotel murah.   

 
Gambar 3.31. Diagram pendapat responden akan ketermudahan membaca flyer  

hotel Olive yang ditampilkan  
 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 96% responden memberikan 

pendapat bahwa flyer yang ditampilkan tidak mudah dibaca.  
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Gambar 3.32. Diagram media promosi yang diambil oleh responden 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 24% responden akan mengambil 

brosur jika disuruh mengambil media promosi.   

 
Gambar 3.33. Diagram alasan responden memilih media promosi tersebut 

 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 26% responden memilih untuk 

mengambil sebuah media promosi dikarenakan oleh tingkat kepraktisannya. 

16% 

24% 

18% 

14% 

12% 

16% 

Media promosi yang akan diambil 
oleh Responden 

Flyer 

Brosur 

Kartu nama 

Leaflet 

Booklet 

Merchandise 

16% 

28% 

8% 

26% 

22% 

Alasan Responden mengambil media promosi 
tersebut 

Bentuk yang unik 

Warna yang menarik 

Sudah mengenal merek 
tersebut  

Praktis 

Visual foto yang menarik 

Perancangan Media..., Michelle Yuha Gunawan, FSD UMN, 2014



 
 

62 

 
 

Gambar 3.34. Diagram warna yang menarik bagi responden 
 

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 28% responden memilih warna 

hitam sebagai warna yang menarik bagi mereka.  

 

3.1.4. Analisa SWOT 

Dari hasil observasi, penyebaran kuesioner dan wawancara di dapati hasil analisa 

SWOT dari hotel Olive baik secara umum dan media promosi yang sudah ada. 

Berikut merupakan hasil analisa SWOT hotel Olive secara umum dan media 

promosi yang sudah ada.  
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Tabel 3.1. SWOT Hotel Olive secara umum 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 

Strength 
 
1. Lokasi hotel strategis, mudah diakses, sudah 
dilalui oleh transportasi umum, dekat kawasan 
industri, dan dekat dengan akses Tol Jakarta-
Merak.  
2. Memiliki fasilitas dengan sentuhan 
kemewahan yang berkualitas dan memenuhi 
standard hotel bintang 3.  
3. Suasana nyaman yang dirasakan konsumen.  

Weakness 
 
1. Hotel Olive belum memiliki nama dan berdiri 
sendiri, berbeda dengan kompetitornya yang 
rata-rata sudah memiliki cabang dan tidak 
berdiri sendiri. 
2. Pembangunan hotel untuk tower kedua dan 
beberapa fasilitas yang masih dalam proses 
penyelesaian. 
3. Kurang dikenal di masyarakat dan targetnya.  

Opportunity 
 
1. Hotel ini sedang berkembang dan 
berkompenten sehingga klasifikasi bintang 3 
dapat naik menjadi 4-5. 

Threat 
 
1. Perkembangan hotel di daerah Tangerang 
semakin meningkat ditunjukan dari munculnya 
hotel-hotel baru.  

 
Tabel 3.2. SWOT Media promosi hotel Olive 

(Sumber: Data Pribadi Penulis) 
 

Strength 
 
1. Informasi yang ditampilkan pada beberapa 
media promosi yang sudah dibuat sudah cukup 
lengkap.  
2. Media promosi online sudah berjalan. 
 

Weakness 
 
1. Kurangnya penyebaran media promosi 
terutama untuk media promosi selain online.  
2. Kurangnya media promosi yang sesuai 
dengan target hotel Olive baik secara jumlah 
dan jenis medianya.  
3. Tampilan visual media promosi yang sudah 
ada kurang menarik. 

Opportunity 
 
1. Hotel ini masih tergolong baru, sedang 
berkembang, dan belum melakukan penyebaran 
media promosi dengan maksimal.  
 

Threat 
 
1. Kompetitornya sering memberikan promosi 
harga sehingga harga yang ditawarkan lebih 
rendah.  
2. Kompetitornya sudah menyebarkan promosi 
dengan strategi promosi yang efektif.  
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3.1.5. Data Kompetitor 

3.1.5.1. Hotel Yasmin 

Hotel Yasmin merupakan salah satu kompetitor berdasarkan wilayah dari hotel 

Olive yang baru saja berdiri tepatnya baru berdiri sejak tahun 2013.  Sama dengan 

hotel Olive, hotel ini juga merupakan hotel business dan leisure traveler. Yasmin 

dikategorikan dengan klasifikasi hotel bintang 4.  

Lokasi dari hotel ini sangat tidak strategis dibandingkan dengan hotel Olive. 

Akses jalan untuk menuju ke hotel Yasmin sulit untuk dijangkau dikarenakan 

lokasinya sangat terpelosok dan jarang dilalui oleh transportasi umum.  

Terdapat beberapa fasilitas dari hotel Yasmin yang masih dalam proses 

penyelesaian seperti ballroom, spa dan sauna, fitness center dan lain-lain. Untuk 

sementara ini, jumlah kamar yang terdapat pada hotel ini adalah 123. Karena 

masih baru bahkan belum semuanya sudah jadi, harga yang ditawarkan oleh hotel 

Yasmin dimulai dari Rp 402.000,00 – Rp 897.000,00.  

Berdasarkan hasil observasi, pemilihan media promosi yang digunakan oleh 

hotel ini cukup efektif seperti pemasangan spanduk pada lokasi yang cukup 

strategis, leaflet, kartu nama, dan website.  

Selanjutnya, visual media promosi yang dibuat oleh hotel yang lebih baru 

dibanding hotel Olive ini jauh lebih menarik dan lebih menggambarkan identitas 

dari hotel Yasmin. Berikut merupakan beberapa media promosi hotel Yasmin 

yang berhasil didapatkan oleh penulis.  
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Gambar 3.35. Media promosi hotel Yasmin 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 Penggunaan elemen desain yang digunakan pada media promosi hotel 

Yasmin disesuaikan dengan identitas dari hotel ini. Salah satu contohnya adalah 

penggunaan warna silver mewakili identitas hotel yang modern dan minimalis.  

3.1.5.2. Hotel Paragon 

Paragon Biz merupakan kompetitor dari hotel Olive dikarenakan berada di 

wilayah yang sama yaitu Karawaci, Tangerang. Hotel ini merupakan hotel yang 

dikategorikan dengan klasifikasi bintang 4. Paragon juga menawarkan residence 

yang letaknya berada di samping hotel ini. Terdapat beberapa fasilitas yang 

ditawarkan oleh hotel ini seperti fitness center, spa dan sauna, kolam renang yang 

berada di luar ruangan, ruangan meeting dan lain-lain. Akan tetapi, lokasi dari 

hotel ini sangat tidak strategis sama seperti hotel Yasmin berada dipelosok yang 

jarang sekali dilalui oleh transportasi umum, berbeda dengan akses jalan ke hotel 

Olive yang sudah dilalui transportasi umum. Jumlah kamar yang terdapat pada 
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hotel ini adalah 244. Dari segi harga yang ditawarkan oleh Paragon dimulai dari 

harga Rp 700.000,00 dengan tipe kamar superior hingga Rp 900.000,00 dengan 

tipe kamar executive. Berikut merupakan sedikit tampilan dari media promosi 

Paragon Biz Hotel yang berhasil diperoleh oleh penulis.   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.36. Media Promosi Hotel Paragon 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 

3.2. Mind Mapping 

Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis membuat mind 

mapping mengenai hotel Olive. Berikut merupakan mind mapping yang telah 

dibuat.  
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Gambar 3.37. Mind Mapping 
(Sumber: Data Pribadi Penulis) 

 

3.3. Konsep Kreatif 

Dari data yang didapatkan penulis, ditemukan bahwa target dari hotel Olive sudah 

spesifik yaitu pebisnis dan pekerja asing yang suka ke Tangerang. Perjalanan 

bisnis seperti mengunjungi pabrik, meeting dan negosiasi dengan rekan bisnis 

serta urusan pribadi seperti bermain golf merupakan alasan target mengunjungi 

Tangerang. Dengan begitu, mereka membutuhkan sebuah hotel yang dapat 

menjawab kebutuhan mereka yaitu untuk menginap, meeting dan negosiasi 

dengan rekan bisnis. Mengingat akan kesibukan dan jadwal yang sangat padat, 

membuat pebisnis dan pekerja asing lebih banyak menuntut kenyamanan dari 
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sebuah hotel yang dipilih. Kenyamanan yang di dapatkan dari fasilitas maupun 

pelayanan dari suatu hotel sangat diinginkan.  

Maka dari itu, dalam perancangan ini penulis akan menonjolkan keunggulan 

dari hotel ini yang dapat menjawab kebutuhan targetnya secara spesifik yaitu 

kenyamanan yang terdapat di dalam hotel Olive.  Bentuk media promosi yang 

dipilih juga harus spesifik sesuai dengan target hotel ini agar efektif dan tepat 

sasaran.  

Selanjutnya dalam perancangan ini, comfort akan ditunjukkan lewat 

tampilan visual foto yang akan digunakan pada media promosi dan luxury akan 

ditampilkan lewat elemen desain yang digunakan seperti pemilihan warna, font, 

layout dan elemen desain lainnya. 

Inti dari konsep kreatif ini adalah media promosi yang akan dibuat dapat 

menunjukkan dan memberikan pesan kepada audiens bahwa hotel Olive adalah 

hotel bisnis dengan kategori kelas bintang 3 yang memberikan suasana yang 

nyaman dan sentuhan kemewahan.  
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