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BAB I 
 

Potensi Indonesia Sebagai Destinasi Investasi Bidang Perhotelan 
 

1.1. Perkembangan Investasi dan Sektor Perhotelan di Indonesia 

Berbagai potensi yang menjadi kekuatan daya saing Indonesia dengan negara lain yaitu 

sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja muda dan terampil, pasar domestik yang besar 

dan terus tumbuh, serta dukungan pemerintah, serta tidak ketinggalan peran dan kedudukan 

Indonesia di tingkat internasional. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan 

iklim investasi di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM) Republik Indonesia, realisasi investasi pada Januari – Desember 2015: Rp 545,4 

Triliun, meningkat 17,8% dari tahun sebelumnya yaitu Januari – Desember 2014 (Rp 463,1 

Triliun). Secara lebih terperinci hal ini dapat digambarkan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 1.1. Realisasi Penanaman Modal PMDN dan PMA Januari-Desember 2015  
Berdasarkan Sektor 

 
Sumber : BKPM, 2016.  
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Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa untuk sektor hotel dan restauran nilai 

investasi didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu senilai 650,19 juta USD dengan 

1052 buah proyek, sementara PMDN senilai Rp. 3.977,29 miliar dengan 257 proyek. Kondisi ini 

mengandung interpretasi positif  bahwa posisi sektor hotel dan restoran Indonesia sangat menarik 

bagi para investor asing, yang dapat dibuktikan melalui mulai beroperasional-nya beberapa hotel 

jaringan be-reputasi internasional di tanah air. Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan 

Howarth HTL, 2013; Indonesia berada di posisi ke tiga setelah Cina dan India dalam statistik 

pertumbuhan pembukaan hotel secara regional di kawasan Asia Pasifik.  

 

Sumber : Howarth HTL, 2013  

Gambar 1.1. Persentasi Operasional Hotel Berbintang Asia Pasifik 2013 
 

Pertambahan beroperasionalnya hotel be-reputasi internasional di kawasan Asia Pasifik 

tertinggi pada 2013 menurut data di atas, adalah terjadi di Cina dengan persentase sebesar 57%, 

kemudian disusul berturut-turut oleh India dan Indonesia masing-masing 16% dan 7%. Hal ini 

menjadi fakta menarik untuk diekplorasi untuk dilakukan studi empiris lebih lanjut terhadap 

potensi perkembangan sektor ini dan dampaknya bagi kinerja perhotelan di Indonesia.  Dari data 

berikutnya diperoleh fakta bahwa dinamika sektor ini didominasi oleh kategori kelas hotel 

mewah. Dalam laporan penelitian yang disampaikan oleh Howarth HTL, kategori hotel Asia 

Pacific dibedakan menjadi Luxury (bintang lima), Upper Upscale dan Upscale (bintang empat) 



 
Kebangkitan Merek Lokal Pada Industri Perhotelan di Indonesia                                                                                4 
		

dan Midscale and Economy (bintang tiga/budget hotel) dan unaffiliated (hotel independen berada 

di bawah bintang tiga). Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada gambar 1.2. 

 

Sumber : Howarth HTL, 2013  

Gambar 1.2. Pertumbuhan Hotel berdasarkan Kelas 
 di Asia Pasific 2013 

 

Hotel kategori upscale memimpin pertumbuhan hotel di Asia Pasifik berdasarkan kelas sebesar 

26%, yang diikuti dengan kategori upper upscale dan luxury. Kondisi ini juga memberikan 

gambaran bahwa kategori bintang empat dan lima mengalami persaingan yang kompetitif dalam 

sektor perhotelan baik secara regional maupun pada persaingan sektor ini di Indonesia. 

 Dari beberapa destinasi potensial di Indonesia Bali merupakan destinasi dimana terjadi 

pertumbuhan proyek pembukaan hotel terbanyak dibandingkan destinasi potensial lainnya seperti 

Jakarta, sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.2. Proyek Pembukaan Hotel di Indonesia Tahun 2013 

 
Sumber : Howarth HTL, 2013 

Tabel di atas menjelaskan komposisi proyek pembukaan hotel di Indonesia, yaitu sebanyak 150 

proyek yang masih dalam konstruksi, 90 proyek dalam posisi perencanaan akhir dan 98 proyek 
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dalam posisi perencanaan. Bali menjadi destinasi menarik pagi para investor, dimana posisi 

proyek adalah terdiri dari 36 proyek yang masih dalam konstruksi, 22 proyek dalam posisi 

perencanaan akhir dan 22 proyek dalam posisi perencanaan.   

Besarnya potensi pasar di Indonesia, menjadi salah satu pendorong bermunculannya 

merek-merek asing di Indonesia. Dominasi merek-merek asing di Indonesia semakin menguat dan 

menguasai pasar Indonesia, mulai dari consumer goods hingga industri jasa perhotelan. Industri 

perhotelan Indonesia benar-benar menghadapi persaingan yang sangat ketat dari jaringan hotel 

internasional. Kompetisi ini khususnya terjadi di sektor city hotel,  sebagai hotel yang terletak di 

dalam kota dengan sebagian besar tamu yang menginap memiliki tujuan kegiatan berbisnis. 

Persaingan di city hotel ini terjadi khususnya pada hotel bintang lima, yang dapat terlihat dari 

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) yang menunjungkan persentase yang tertinggi di antara hotel 

berbintang lainnya di Indonesia, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.  

Tabel 1.1. Tingkat Hunian Kamar (TPK) di Indonesia 

	
Sumber : Badan Pusat Satatistik (BPS) - 2014 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa TPK hotel berbintang di 27 provinsi 

pada Januari 2014 lalu rata-rata sekitar 47 persen. Tumbuh tipis sebesar 0,82 point dari bulan 

yang sama tahun 2013. Pulau Bali membukukan TPK yang tertinggi yaitu sekitar 58 persen dan 

Jakarta sekitar 54 persen. Dari tabel di atas TPK tertinggi terjadi di hotel bintang lima, berturut-

turut sejak tahun 2013 hingga 2014, yaitu sebesar  53,47 persen, 61,66 persen dan 55,26 persen.   

Gambaran tentang kondisi perkembangan industri hotel yang kian kompetitif dan 

didominasi oleh para pemain asing ini dapat dijelaskan melalui laporan dari Badan Koordinasi 
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Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2013. Laporan ini menjelaskan tentang pesatnya laju 

investasi bidang pariwisata di Indonesia, khususnya bidang hotel dan restoran. 

      Tabel 1.2. Investasi Di Bidang Pariwisata (Hotel Dan Restoran) 

 
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2013 

 
Berdasarkan data tersebut, besaran investasi dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan 

signifikan, hingga pada tahun 2012 mencapai 786.3 Juta USD oleh Penanaman Modal Asing 

(PMA) dan 101.5 juta USD oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dari fakta tersebut, 

semakin jelas bahwa PMA lebih mendominasi pasar industri jasa di tanah air. Hingga Maret 

2014, Indonesia menambah sebanyak 53.100 kamar hotel baru. Dengan keandalan reputasi, 

kepiawaian dan pengalaman, hotel merek internasional siap menggerus market share dari hotel-

hotel merek domestik di tanah air. 

Hasil survei terbaru lainnya yang dilakukan oleh Japan Bank International Corporation 

(JBIC) menyebutkan, Indonesia berada dalam peringkat tertinggi dalam persepsi pelaku bisnis 

global sebagai negara tujuan investasi dalam jangka menengah atau sekitar 3 tahun ke depan. 

Dalam survei JIBC yang melibatkan 488 pelaku usaha sebagai responden pada 2013 lalu, 

meminta responden untuk memilih lima negara yang dinilai memberi prospek investasi yang 

layak dipertimbangkan dalam jangka waktu tiga tahun lebih ke depan. Hasilnya, 219 responden 

(44,9 persen) memasukkan Indonesia sebagai negara pilihan yang layak dipertimbangkan. Di 

posisi kedua India 43,6%; ketiga Thailand 38,5%; keempat RRT 37,5%; dan kelima Vietnam 

30,3%. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), aksi membuka pintu 

lebar investasi antara lain dikembangkan dengan melanjutkan kemudahan investasi, khususnya 

bagi sektor manufaktur dengan Izin Investasi dan Konstruksi di Kawasan Industri, paket 

kebijakan yang bermanfaat langsung untuk investasi manufaktur, kemudahan status Perusahaan 
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Dalam Kawasan Berikat (PDKB), dan diskon pajak untuk industri padat karya. Sedangkan untuk 

sektor prioritas investasi, BKPM akan terus mendorong realisasi khususnya orientasi ekspor, 

padat karya yang berorientasi ekspor, substitusi impor, pertanian, maritim, Pariwisata dan 

kawasan, infrastruktur.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa industri pariwisata, khususnya perhotelan di 

Indonesia sangat potensial yang dibuktikan dengan peningkatan angka investasi baik yang berasal 

dari dalam maupun luar negeri. Akan tetapi ternyata peningkatan ini banyak didominasi oleh 

investasi asing, termasuk hotel-hotel dengan merek internasional. Hotel-hotel merek internasional 

tersebut siap menggerus market share dari hotel-hotel merek lokal (nasional) di tanah air.   

 

1.2. Merek Global Mendominasi Sektor Perhotelan di Indonesia 

Menganalisa perkembangan antara hotel merek lokal dan internasional menjadi sangat 

penting dikarenakan pertumbuhan hotel untuk merek-merek lokal (nasional) di Indonesia masih 

jauh dibawah hotel-hotel mewah dengan merek internasional. Hal ini dapat dijelaskan dalam 

grafik berikut di bawah ini. 

 

 
Gambar 1.3. Grup Hotel Yang Memimpin Pasar Di Indonesia Pada Tahun 2012 

 (Berdasarkan Jumlah Kamar)  
Sumber : HVS, 2012 

 
Dalam data yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (HVS,2012)  sebuah 

institusi riset ternama di Singapura, dapat dijelaskan bahwa ACCOR yang merupakan jaringan 
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grup hotel asal Perancis ini menguasai pasar di Indonesia dengan memiliki jumlah kamar 

mencapai 10.837 kamar, atau menguasai 78% lebih besar dari kompetitor yang berada di posisi ke 

dua. ACCOR merupakan jaringan grup hotel terbesar di Asia Pacific yang tumbuh dan 

berkembang untuk segmen pasar ekonomi hingga upscale brand, yaitu Pullman dan Novotel. 

Selanjutnya di posisi ke dua diduduki oleh Aston Internasional, juga merupakan jaringan grup 

hotel yang berbasis di Hawai. Aston International memiliki 12 (dua belas)  merek  ternama 

dengan segmentasi dari ekonomi hingga  upscale market brands , yaitu  Grand Aston, Alana dan 

Royal Alana. Sedangkan beberapa hotel merek lokal (nasional), yang berada di bawah nya adalah 

meliputi  Santika Indonesia Hotel & Resort, Tauzia Hotel Management, Sahid Hotel Network dan 

IHG. Hingga tahun 2012, hotel-hotel ini memiliki total kapasitas kamar yang lebih sedikit yaitu 

11.932 kamar dibandingkan para pemain dengan merek internasional dengan jumlah kamar 

sebanyak 27.788 kamar.   

Hasil survei yang ditemukan terhadap persaingan merek hotel (Top Brand) di Indonesia 

adalah untuk kategori budget hotel baik merek domestik maupun internasional, yaitu dilakukan 

oleh lembaga survei Frontier pada tahun 2013 dan 2014.  

 

Tabel 1.4 Top Brand 2013 dan 2014 – Kategori  Budget Hotel di Indonesia 

Merek 2013 2014 
 Top Brand Indeks Top Brand Indeks 

Amaris 31,4%  37,1% 
Tune 4,7% Tidak Tersedia 
Formula One 4,6% 3,8% 
Whiz 4,4% 7,7% 
Fave Tidak Tersedia 6,5% 
POP  5,2 % 

Sumber : Frontier, 2013 

 

Dari dua tabel di atas dapat dijelaskan bahwa di budget hotel yang menjadi Top Brand di 

Indonesia adalah Amaris dengan Top Brand Index (TBI) tertinggi berturut-turut dari tahun 2013 

dan 2014, sebesar 31,4% dan 37,1%, yang juga merupakan hotel dengan merek domestik di 

bawah bendera Santika Hotel and Resort. Whiz dan Fave adalah merek lokal lain yang juga turut 

mendominasi Top Brand untuk kategori ini, sedangkan selebihnya masih dikuasai oleh merek 

internasional, seperti grup Air Asia dan Accor. Fakta ini menjadi fenomena menarik untuk  
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dilakukan eksplorasi lebih jauh tentang citra merek jaringan hotel, khususnya hotel berbintang (up 

scale) merek lokal. 

Topik mengenai merek senantiasa menjadi pembahasan menarik, mempertimbangkan 

bahwa konsumen Indonesia sangat peduli dengan keberadaan suatu merek. Merek memberi tanda 

pada konsumen mengenai sumber merek tersebut, dan melindungi konsumen maupun produsen 

dari para kompetitor terutama yang berusaha memberikan produk- produk yang tampak identik. 

Perusahaan mulai menyadari pentingnya merek yang dianggap sebagai aset yang sangat bernilai. 

Para pemasar percaya bahwa menguasai pasar bisa dilakukan dengan memiliki merek yang 

dominan, dan ini menantang perusahaan untuk menjawab masalah bagaimana mengembangkan, 

memperkuat, mempertahankan dan mengelola merek perusahaannya.  

Akan tetapi kenyataan sejauh ini tingkat hunian hotel bintang dengan merek nasional di 

Indonesia masih berada di bawah hotel bintang dengan merek internasional. Apabila hotel bintang 

dengan merek nasional dapat meningkatkan kinerjanya, maka kontribusi sektor ini terhadap 

devisa negara akan naik. Tahun 2012, kontribusi sektor pariwisata menduduki urutan ke lima, 

setelah minyak bumi, batubara, kelapa sawit dan karet. (Nesparnas, 2011) 

Sejauh ini   informasi mengenai pengembangan citra merek khusus untuk jaringan hotel 

bintang merek nasional di Indonesia masih sangat terbatas. Padahal keberadaan nya akan turut 

mempengaruhi praktek pengembangan manajemen merek bagi industri perhotelan dalam 

kaitannya dengan loyalitas konsumen dan strategi bersaing serta kinerja hotel di Indonesia.  

 

1.3. Hotel Jaringan di Indonesia 

Chain Hotel atau Hotel jaringan adalah sekelompok hotel yang mempergunakan satu 

nama yang sama serta sebagian/seluruhnya terikat pada suatu sistem operasional yang disepakati 

atau dapat dikatakan dengan hotel yang memiliki hubungan (chain) dengan hotel lainnya yang 

memiliki nama dan pusat yang sama. Hotel jaringan dapat diartikan pula sebagai sekelompok 

hotel bermerek yang diatur bersama dalam sebuah aturan bisnis dikenal dengan waralaba atau 

dijalankan oleh sebuah perusahaan tunggal. 

Hotel berbintang jaringan lokal dan internasional (local and international chain hotel) 

menawarkan added value berupa prestige dan qualified service.  Mengembangkan hotel melalui 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba
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hotel jaringan merupakan proses manajemen sekaligus menjadi bagian dari suatu strategi 

pemasaran dalam upaya mendongkrak profit hotel.  Salah satu keuntungan yang diperoleh hotel 

melalui konsep ini adalah berupa proses manajemen yang sudah lebih established. Proses 

manajemen adalah suatu prosedur kontrak bisnis manajemen, yang berperan untuk meyakinkan 

tamu/konsumen dalam membeli suatu produk dalam hal ini adalah kamar dan fasilitas lainnya 

pada suatu hotel. 

Sektor perhotelan menjadi salah satu primadona bagi pertumbuhan pariwisata di 

Indonesia, yang dibuktikan melalui peningkatan jumlah hotel jaringan internasional di tanah air. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia 

No.PM.86/HK.501/MKP/2010, pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa hotel adalah penyediaan 

akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi 

dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.  Selain itu, 

dalam pasal 60 PP Nomor 67 tahun 1996 menetapkan badan usaha hotel harus memenuhi 

persyaratan sekurang-kurangnya memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang 

memadai.  Peraturan Pemerintah tersebut merupakan salah satu akselator yang mendukung 

tumbuh dan berkembangnya hotel jaringan internasional di Indonesia. Keputusan Direktur 

Jenderal Pariwisata Nomor : Kep.06/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 dalam pasal 1 ayat 4 

menerangkan usaha jasa manajemen hotel jaringan internasional adalah usaha jasa manajemen 

hotel yang kedudukan badan hukum usahanya diluar Indonesia dan serta akan dan sedang 

menjalankan usaha di Indonesia yang menghasilkan jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Dan 

kegiatan usaha manajemen hotel jaringan internasional ini meliputi jasa konsultasi, jasa waralaba 

dan jasa pengelolaan. Usaha jasa manajemen hotel jaringan internasional dapat melakukan salah 

satu dari jasa secara terpisah atau sebagai gabungan dari  dua jenis jasa atau secara keseluruhan. 

Pada praktek bisnisnya, usaha jasa manajemen hotel jaringan internasional ini dilaksanakan dalam 

suatu kontrak antara pemilik hotel dan pengelola manajemen hotel. Jika dilakukan di Indonesia, 

kontrak ini secara otomatis akan tunduk kepada hukum perikatan yang berlaku di wilayah 

Indonesia, yang disusun oleh kedua belah pihak secara standar dan mengikat para pihak dengan 

hak dan kewajiban seperti yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata. Hak dan kewajiban dari 

para pihak (pemilik dan pengelola hotel) pada kontrak adalah sebagai berikut: 

• Pengelola berkewajiban untuk mengoperasikan dan mengelola hotel berdasarkan syarat 
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dan ketentuan yang akan ditetapkan pada perjanjian terpisah dari masing-masing hotel. 

• Pemilik berkewajiban untuk memberikan fee kepada pengelola yang akan ditetapkan pada 

perjanjian yang terpisah. 

• Pemilik memberikan wewenang kepada pengelola untuk bernegosiasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan Howarth (2015), Indonesia berada di 

posisi ke tiga setelah China dan India dalam statistik pertumbuhan hotel jaringan dan independen 

secara regional di kawasan Asia Pasifik.  

 
 Sumber : Howarth (2015) 

Gambar 1.3 Persentase Proyek Pembangunan Hotel Jaringan Internasional di kawasan 

Asia Pasifik, Q3-2015 

 

Pada gambar tersebut di atas, proyek pembangunan hotel jaringan internasional di 

kawasan Asia Pasifik hingga kuartal tiga pada tahun 2015 adalah di Cina dengan   441 proyek,  

kemudian disusul berturut-turut oleh India dan Indonesia masing-masing 149 dan 139 proyek. 

Pesatnya pembangunan ini tentu akan berdampak pada kinerja hotel jaringan di Indonesia. 

Pembangunan proyek hotel di Indonesia terkonsentrasi pada dua kota besar yaitu Bali dan Jakarta. 

Hal ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Howarth STR (2013) pada tabel berikut.  

Tabel 1.4. Proyek Pembangunan Hotel di Indonesia Tahun 2013 
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Sumber : Howarth (2013) 

Tabel diatas menjelaskan komposisi proyek pembangunan hotel di Indonesia hingga tahun 

2013, yaitu sebanyak 150 proyek yang masih dalam konstruksi, 90 proyek dalam posisi 

perencanaan akhir dan 98 proyek dalam posisi perencanaan. Posisi ini tentu sudah berubah per 

tahun 2016. Bali menjadi destinasi menarik bagi para investor yang diperkuat melalui data 

berikut. 

 
Sumber : Bali Hotel Association dan Howarth (2015) 

Gambar 1.4. Pertumbuhan Pasokan Hotel Jaringan di Bali, 2014-2019 

 

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Bali akan mendapat serangan agresif dari hotel jaringan 

internasional. Beberapa operator jaringan internasional yang telah dan akan masuk diantara nya 

adalah Hyatt, Mandarin, Hilton, Intercontinental Hotels Group dengan anak perusahaannya yang 

meliputi: Intercontinental Hotel (bintang 5), Crowne Plaza (bintang 4 dan 5), Holiday Inn 

(bintang 4), dan Holiday Inn Express (bintang 3). Kemudian ada Accor dengan anak 

perusahaannya yang meliputi: Mercure Hotel (bintang 4), Novotel (bintang 4), Sofitel (bintang 5), 

Formule 1 (bintang 2), Ibis (bintang 2 dan 3) dan All Seasons (bintang 3), termasuk hotel jaringan 

internasional  berkelas mewah seperti Ritz Carlton, Aston, Starwood, St.Regist dan Golden Tulip.  

Sedangkan untuk hotel jaringan lokal yang keberadaan cukup kuat di Bali adalah hotel Harris dan 

Santika di bawah bendera Tauzia management dan Grahawita Santika. Keberadaan hotel jaringan 

internasional tersebut tentu akan berdampak pada kinerja hotel jaringan lokal. Untuk itu sudah 

waktunya hotel-hotel jaringan lokal (national hotel chain) bangkit dan menunjukkan 

keunggulannya di tanah air maupun di pasar global. 
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BAB II 

 

“When Brand Does a Matter for Hotel” 
 

2.1. Kapan “Merek” Hadir ke dunia bisnis? 

Perkembangan pengetahuan maupun teori tentang merek telah terjadi sejak abad 18 

Masehi di Eropa dan kemudian berevolusi seiring pesatnya pertumbuhan industri periklanan di 

media masa pada masa itu. Dalam perjalanannya, peran dan keberadaan merek semakin stratejik 

dalam berbagai perusahaan yang berbeda. Merek juga digambarkan sebagai suatu kesan yang 

diterima konsumen sesuai apa yang dirasakannya secara emosional serta sesuai manfaat yang 

diterima dalam benak dan pemikirannya . 

Kata “brand” dalam bahasa Inggris berasal dari kata kuno yaitu “brandr” atau menyala 

atau dalam bahasa Inggris yang berarti “to burn”. Berdasarkan beberapa referensi tentang 

perkembangan merek menyatakan bahwa dalam sejarah perdagangan, merek semula digunakan   

sebagai tanda pemilikan atas barang.  Hal ini bisa ditemukan pada praktek menandai ternak 

dengan suatu tanda khusus. Melalui cap (tanda khusus) seperti ini, konsumen menjadi lebih 

mudah mengidentifikasi ternak-ternak berkualitas yang ditawarkan oleh para peternak bereputasi 

bagus. Pada kegiatan lain ditemukan, merek terkait dengan praktek penandaan barang yang akan 

dikirim melalui laut agar memudahkan identifikasi pada saat terjadi kecelakaan. Menurut Keller, 

brand atau merek merupakan sarana agar seorang pemilik dapat dikenali oleh pihak lain. Menurut 

Asosiasi Pemasaran Amerika, sebuah merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau 

kombinasi dari semua itu yang dapat digunakan untuk mengenali produk dan service dari penjual, 

dan untuk membedakan produk atau service tersebut dari yang lain. 

Sejumlah bukti sejarah juga mengungkapkan keberadaan merek dalam bentuk tanda 

identitas (identity marks) dan telah digunakan sejak ribuan tahun lalu seperti yang ditemukan pada  

tulisan dan gambar di dinding-dinding kuburan Mesir Kuno. Pada masa Romawi kuno, 



 
Kebangkitan Merek Lokal Pada Industri Perhotelan di Indonesia                                                                                14 
	

keberadaan toko-toko adalah dengan menggunakan gambar-gambar (seperti sepatu, sapi atau 

daging), tanda identitas pada porselen Tiongkok kuno dan guci Yunani dan Romawi kuno. Pada 

abad pertengahan, sejumlah bisnis (seperti pembuat roti dan pengrajin perak) dikendalikan oleh 

serikat pekerja yang memberikan semacam tanda sertifikasi kualitas. Tanda semacam ini 

kemudian dijadikan entitas hukum di beberapa Negara (seperti Inggris dan Jerman) pada abad 14 

dan 15. Pada masa Revolusi Industri (1830-1870) dan tahun tahun sesudahnya (1870-1914) merek 

lebih berperan sebagai identifikasi produk pemanufaktur, dan sejak saat itu berkembang cepat 

karena beberapa faktor (Low & Fullerton, 1994). Beberapa faktor tersebut antara lain meliputi 

perkembangan dan kemajuan teknologi transportasi (perkereta-apian) dan komunikasi, kemajuan 

teknologi produksi dan pengemasan produk sehingga kemasan dapat menampilkan merek dagang 

nya. Faktor lainnya adalah perubahan undang-undang merek dagang di Amerika pada tahun 1870,  

dan tahun 1906 yang memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap produk-produk yang 

memiliki merek. Pertumbuhan periklanan dan ketergantungan media masa (terutama surat kabar 

dan majalah) pada penerimaan iklan membuka juga turut meningkatkan peluang besar bagi 

periklanan merek. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan institusi ritel baru seperti 

department store dan variety stores hingga terjadinya peningkatan industrialisasi dan urbanisasi 

yang terjdai di Amerika Serikat.   

Pada abad 20-an, hukum merek dagang (trademark law) telah berkembang lebih baik.  Hal 

ini menjadikan merek  dagang berperan lebih penting, karena keberadaannya bermanfaat untuk 

mengidentifikasi perancang serta pemanufaktur seperti; Mercedes Benz, Singer, Heinze, dan 

Ford. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20 para pemanufaktur mulai menggunakan merek untuk 

mengidentifikasi produk secara spesifik. Hingga pada masa setelah ekonomi dunia berkembang, 

kegiatan perdagangan tidak hanya terjadi di dalam lingkup wilayah negara atau kumpulan negara 

tertentu, akan tetapi sudah berlangsung secara global. Maka mulai muncul kebutuhan terhadap 

pengaturan hukum akan merek secara global.   Pengaturan secara hukum terhadap hak merek 

secara internasional yang paling penting terjadi pada tahun 1883 melalui Konvensi Paris atau 

Paris Convention (the 1883 Convention of the Union of Paris). Konvensi Paris membolehkan 

warga negara dari negara peserta untuk mendaftarkan merek barang dan jasanya di setiap negara 

anggota secara individual dan non-diskriminatif, bahkan jika pemohon tidak memiliki merek 

tersebut di negara asalnya. Hal ini bisa dilakukan oleh pemegang hak merek enam (6) bulan 
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setelah pendaftaran pertama dilakukan. Konvensi Paris masih berlaku hingga saat ini. Hal ini 

dikenal sebagai hak prioritas. 

2.1. Kapan “Merek” Hadir ke dunia bisnis? 

Perkembangan pengetahuan maupun teori tentang merek telah terjadi sejak abad 18 

Masehi di Eropa dan kemudian berevolusi seiring pesatnya pertumbuhan industri periklanan di 

media masa pada masa itu. Dalam perjalanannya, peran dan keberadaan merek semakin stratejik 

dalam berbagai perusahaan yang berbeda. Merek juga digambarkan sebagai suatu kesan yang 

diterima konsumen sesuai apa yang dirasakannya secara emosional serta sesuai manfaat yang 

diterima dalam benak dan pemikirannya . 

Kata “brand” dalam bahasa Inggris berasal dari kata kuno yaitu “brandr” atau menyala 

atau dalam bahasa Inggris yang berarti “to burn”. Berdasarkan beberapa referensi tentang 

perkembangan merek menyatakan bahwa dalam sejarah perdagangan, merek semula digunakan   

sebagai tanda pemilikan atas barang.  Hal ini bisa ditemukan pada praktek menandai ternak 

dengan suatu tanda khusus. Melalui cap (tanda khusus) seperti ini, konsumen menjadi lebih 

mudah mengidentifikasi ternak-ternak berkualitas yang ditawarkan oleh para peternak bereputasi 

bagus. Pada kegiatan lain ditemukan, merek terkait dengan praktek penandaan barang yang akan 

dikirim melalui laut agar memudahkan identifikasi pada saat terjadi kecelakaan. Menurut Keller, 

brand atau merek merupakan sarana agar seorang pemilik dapat dikenali oleh pihak lain. Menurut 

Asosiasi Pemasaran Amerika, sebuah merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau 

kombinasi dari semua itu yang dapat digunakan untuk mengenali produk dan service dari penjual, 

dan untuk membedakan produk atau service tersebut dari yang lain. 

Sejumlah bukti sejarah juga mengungkapkan keberadaan merek dalam bentuk tanda 

identitas (identity marks) dan telah digunakan sejak ribuan tahun lalu seperti yang ditemukan pada  

tulisan dan gambar di dinding-dinding kuburan Mesir Kuno. Pada masa Romawi kuno, 

keberadaan toko-toko adalah dengan menggunakan gambar-gambar (seperti sepatu, sapi atau 

daging), tanda identitas pada porselin Tiongkok kuno dan guci Yunani dan Romawi kuno. Pada 

abad pertengahan, sejumlah bisnis (seperti pembuat roti dan pengrajin perak) dikendalikan oleh 

serikat pekerja yang memberikan semacam tanda sertifikasi kualitas. Tanda semacam ini 

kemudian dijadikan entitas hukum dibeberapa Negara (seperti Inggris dan Jerman) pada abad 14 



 
Kebangkitan Merek Lokal Pada Industri Perhotelan di Indonesia                                                                                16 
	

dan 15. Pada masa Revolusi Industri (1830-1870) dan tahun tahun sesudahnya (1870-1914) merek 

lebih berperan sebagai identifikasi produk pemanufaktur, dan sejak saat itu berkembang cepat 

karena beberapa faktor (Low & Fullerton, 1994). Beberapa faktor tersebut antara lain meliputi 

perkembangan dan kemajuan teknologi transportasi (perkretapian) dan komunikasi, kemajuan 

teknologi produksi dan pengemasan produk sehingga kemasan dapat menampilkan merek dagang 

nya. Faktor lainnya adalah perubahan undang-undang merek dagang di Amerika pada tahun 1870,  

dan tahun 1906 yang memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap produk-produk yang 

memiliki merek. Pertumbuhan periklanan dan ketergantungan media massa (terutama surat kabar 

dan majalah) pada penerimaan iklan membuka juga turut meningkatkan peluang besar bagi 

periklanan merek. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan institusi ritel baru seperti 

department store dan variety stores  hingga terjadinya peningkatan industrialisasi dan urbanisasi 

yang terjdai di Amerika Serikat.   

Pada abad 20-an, hukum merek dagang (trademark law) telah berkembang lebih baik.  Hal 

ini menjadikan merek  dagang berperan lebih penting, karena keberadaannya bermanfaat untuk 

mengidentifikasi perancang serta pemanufaktur seperti; Mercedes Benz, Singer, Heinze, dan 

Ford. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20 para pemanufaktur mulai menggunakan merek untuk 

mengidentifikasi produk secara spesifik. Hingga pada masa setelah ekonomi dunia berkembang, 

kegiatan perdagangan tidak hanya terjadi di dalam lingkup wilayah negara atau kumpulan negara 

tertentu, akan tetapi sudah berlangsung secara global. Maka mulai muncul kebutuhan terhadap 

pengaturan hukum akan merek secara global.   Pengaturan secara hukum terhadap hak merek 

secara internasional yang paling penting terjadi pada tahun 1883 melalui Konvensi Paris 

atauParis Convention (the 1883 Convention of the Union of Paris). Konvensi Paris membolehkan 

warga negara dari negara peserta untuk mendaftarkan merek barang dan jasanya di setiap negara 

anggota secara individual dan non-diskriminatif, bahkan jika pemohon tidak memiliki merek 

tersebut di negara asalnya. Hal ini bisa dilakukan oleh pemegang hak merek enam (6) bulan 

setelah pendaftaran pertama dilakukan. Konvensi Paris masih berlaku hingga saat ini. Hal ini 

dikenal sebagai hak prioritas. 

Di Indonesia sendiri hukum merek telah dikenal cukup lama sejak masa penjajahan 

Belanda. Hukum Merek yang saat ini berlaku merupakan ketentuan-ketentuan yang dipengaruhi 

oleh perkembangan kegiatan perdagangan internasional yang terjadi pada abad ke-20, terutama 
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melalui perundingan dagang global dalam rangka General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT) yang kemudian berujung pada pembentukan organisasi perdagangan dunia (World Trade 

Organization/WTO). Salah satu hasil perundingan GATT adalah munculnya perjanjian 

TRIPs/TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). 

Perjanjian TRIPs saat menjadi perjanjian internasional yang sangat penting di bidang HaKI yang 

mana di dalamnya terdapat Hak Merek. Konvensi Paris turut diadopsi dalam isi Perjanjian TRIPs. 

Hak Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang kemudian 

diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Terhadap UU No. 19 

tahun 1992 tentang Merek. 

 

2.2. Definisi Merek dan Ekuitas Merek  

Pemberian merek merupakan seni dan bagian paling penting dalam pemasaran. American 

Marketing Association (AMA) (Kotler, 2002: 215), mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, 

tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek membedakan penjual, produsen atau produk 

dari penjual, produsen atau produk lain. Keller (2003) menyatakan bahwa brand ada untuk sebuah 

produk, namun pada brand dapat ditambahkan dimensi yang menjadi pembeda dari produk-

produk lain yang didesain untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Menurut Wheeler (2006:5) 

pengertian brand adalah : 

“A brand is the nucleus of sales and markerting activities, generating increased 

awareness and loyalty, when managed strategically”. 

(Sebuah merek adalah inti dari penjualan dan kegiatan pemasaran, menghasilkan 

peningkatan kesadaran dan loyalitas, bila dikelola secara strategis.)  

 

Sedangkan menurut Keller (2007) ; Merek adalah lebih dari sekedar produk, karena mempunyai 

sebuah dimensi yang menjadi diferensiasi dengan produk lain yang sejenis. Diferensiasi tersebut 

harus rasional dan terlihat secara nyata dengan performa suatu produk dari sebuah merek atau 
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lebih simbolis, emosional, dan tidak kasat mata yang mewakili sebuah merek. Aaker (2004) juga 

mengatakan merek dapat dikatakan sebagai sebuah janji seorang penjual atau perusahaan untuk 

konsisten memberikan nilai, manfaat, fitur dan kinerja tertentu bagi pembelinya. 

  
Beberapa pemaparan di atas mengarah pada suatu kesimpulan bahwa merek adalah sesuatu hal 

yang membedakan produk atau jasa sebuah perusahaan menjadi berbeda dengan produk atau jasa 

yang ditawarkan oleh pesaing. Hal yang berbeda tersebut adalah dikarenakan nama, simbol, 

tanda, dan rancangan dari setiap merek. Menurut Kotler (2005) ada enam tingkatan arti dari 

sebuah merek, yaitu:  

1. Atribut (attributes): suatu merek mengingatkan atribut-atribut tertentu.  

2. Manfaat (benefit): atribut-atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan 

emosional.  

3. Nilai (value): merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.  

4. Budaya (culture): merek dapat mewakili atau melambangkan suatu budaya tertentu.  

5. Personal (personality): sebuah merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu.  

6. Pemakai (user): merek tersebut menyiratkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut.  

 

Masih menurut Kotler pula, suatu perusahaan dapat menentukan kebijakan mereknya perlu 

memperhatikan kualitas dari merek itu sendiri. Adapun kualitas dari suatu merek sebagai berikut :  

a. Nama merek mudah diucapkan, dikenal dan diingat  

b. Nama merek harus menjadi ciri khas yang dapat dibedakan  

c. Nama merek tidak membawa arti yang kurang baik di lain negara atau bahasa. 

 

Sedangkan Keller (2003) mengungkapkan bahwa merek bermanfaat bagi produsen dan 

konsumen. Bagi produsen merek berperan penting sebagai :  

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi 

perusahaan, terutama dalam pengorganisasian persediaan dan pencatatan akuntansi.  

2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek bisa mendapat 

perlindungan seperti intelektual.  
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3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan mudah 

memilih dan membelinya lagi dilain waktu.  

4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing. 

5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, 

dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen.  

6. Sumber financial return, terutama menyangkut pendapatan masa datang.  

 

Sedangkan bagi konsumen, merek bisa memberikan beraneka ragam nilai melalui sejumlah fungsi 

dan manfaat potensial. Keller (2003) mengemukakan manfaat pokok merek bagi konsumen, yaitu 

sebagai:  

1. Identifikasi sumber produk  

2. Penetapan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu  

3. Pengurang resiko  

4. Penekan biaya pencarian internal dan eksternal  

5. Janji atau ikatan khusus dengan produsen  

6. Alat simbolis yang memproyeksikan citra diri  

7. Signal kualitas  

 

Kotler dan Amstrong (2004) mendefinisikan ekuitas merek sebagai efek pembeda positif dari 

respon konsumen atas suatu barang dan jasa sebagai akibat dari pengetahuan konsumen atas nama 

merek dari barang dan jasa tersebut. 

Akan tetapi definisi brand equity yang paling banyak dikutip adalah definisi versi David A. Aaker 

yang menyatakan bahwa brand equity adalah serangkaian aset dan kewajiban merek yang terkait 

dengan sebuah merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan tersebut. 

 

Aaker menyiratkan bahwa brand equity dapat memiliki nilai bagi perusahaan dan bagi konsumen. 

Peran ekuitas merek dalam memberikan nilai atau manfaat bagi konsumen antara lain:  

a. Merek membantu konsumen dalam menafsirkan, memproses dan menyimpan informasi 

yang terkait dengan produk dan merek tersebut.  
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b. Ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam pengambilan 

keputusan atas dasar pengalaman masa lalu dalam penggunaan atau kedekatan, dan 

asosiasi dengan berbagai karakteristik merek.  

c. Perceived quality dan brand association dapat mempertinggi tingkat kepuasan konsumen.  

 

Sedangkan bagi  perusahaan brand equity berperan sebagai :  

a. Dapat menguatkan program, memikat konsumen baru atau merangkul kembali konsumen 

lama 

b. Memungkinkan margin yang lebih tinggi dan memungkinkan harga optimum dan 

mengurangi ketergantungan pada promosi. 

c. Dapat memberikan landasan untuk pertumbuhan melalui perluasan merek . 

d. Ekuitas merek yang kuat dapat meningkatkan penjualan karena mampu menciptakan 

loyalitas saluran distribusi. 

e. Dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dengan memanfaatkan celah-

celah yang tidak dimiliki pesaing.  

 

Menurut Aaker ekuitas merek dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu:  

1) Kesadaran merek (brand awareness) 

Kesanggupan calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali  bahwa merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Peran brand awareness dalam keseluruhan 

brand equity tergantung dari sejauh mana tingkatan kesadaran yang dicapai oleh suatu merek. 

2) Asosiasi merek (brand association)  

Segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek. Asosiasi ini merupakan 

atribut yang ada di dalam merek itu dan memiliki suatu tingkat kekuatan. Asosiasi merek 

menjadi salah satu komponen yang membentuk ekuitas merek. Hal ini disebabkan karena 

asosiasi merek dapat membentuk image positif terhadap merek yang muncul, yang pada 

akhirnya akan menciptakan perilaku positif konsumen.  
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3) Persepsi kualitas (perceived quality)  

Persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan yang berkaitan dengan apa yang diharapkan pelanggan.  

 

4) Loyalitas merek (brand loyalty)  

Loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. 

Loyalitas merek merupakan inti dari Brand Equity yang menjadi gagasan sentral dalam 

pemasaran, karena hal ini merupakan suatu ukuran keterkaitan seseorang pelanggan pada 

sebuah merek. 

  

5) Aset-aset merek lainnya (other proprietary brand assets)  

Ekuitas merek dapat memberikan nilai, baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen.  

 

Mengukur ekuitas merek sangat penting bagi perusahaan untuk menilai kinerja merek dan 

mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Beberapa studi akademis yang bertujuan untuk 

mengukur merek konstruksi ekuitas; namun tidak menawarkan model pengukuran ekuitas merek 

yang komprehensif. Hasilnya, perusahaan dalam praktek hanya mengandalkan model yang 

dikembangkan oleh perusahaan konsultan di menganalisis kinerja merek mereka di pasar.   

 

2.2. Definisi Merek dan Ekuitas Merek  

Pemberian merek merupakan seni dan bagian paling penting dalam pemasaran. American 

Marketing Association (AMA) (Kotler, 2002: 215), mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, 

tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek membedakan penjual, produsen atau produk 

dari penjual, produsen atau produk lain. Keller (2003) menyatakan bahwa brand ada untuk sebuah 

produk, namun pada brand dapat ditambahkan dimensi yang menjadi pembeda dari produk-

produk lain yang didesain untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Menurut Wheeler (2006:5) 

pengertian brand adalah : 
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“A brand is the nucleus of sales and markerting activities, generating increased 

awareness and loyalty, when managed strategically”. 

(Sebuah merek adalah inti dari penjualan dan kegiatan pemasaran, menghasilkan 

peningkatan kesadaran dan loyalitas, bila dikelola secara strategis.)  

 

Sedangkan menurut Keller (2007) ; Merek adalah lebih dari sekedar produk, karena mempunyai 

sebuah dimensi yang menjadi diferensiasi dengan produk lain yang sejenis. Diferensiasi tersebut 

harus rasional dan terlihat secara nyata dengan performa suatu produk dari sebuah merek atau 

lebih simbolis, emosional, dan tidak kasat mata yang mewakili sebuah merek. Aaker (2004) juga 

mengatakan merek dapat dikatakan sebagai sebuah janji seorang penjual atau perusahaan untuk 

konsisten memberikan nilai, manfaat, fitur dan kinerja tertentu bagi pembelinya. 

  
Beberapa pemaparan di atas mengarah pada suatu kesimpulan bahwa merek adalah sesuatu hal 

yang membedakan produk atau jasa sebuah perusahaan menjadi berbeda dengan produk atau jasa 

yang ditawarkan oleh pesaing. Hal yang berbeda tersebut adalah dikarenakan nama, simbol, 

tanda, dan rancangan dari setiap merek. Menurut Kotler (2005) ada enam tingkatan arti dari 

sebuah merek, yaitu:  

1. Atribut (attributes): suatu merek mengingatkan atribut-atribut tertentu.  

2. Manfaat (benefit): atribut-atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan 

emosional.  

3. Nilai (value): merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.  

4. Budaya (culture): merek dapat mewakili atau melambangkan suatu budaya tertentu.  

5. Personal (personality): sebuah merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu.  

6. Pemakai (user): merek tersebut menyiratkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut.  

 

Masih menurut Kotler pula, suatu perusahaan dapat menentukan kebijakan merek-nya perlu 

memperhatikan kualitas dari merek itu sendiri. Adapun kualitas dari suatu merek sebagai berikut :  

a) Nama merek mudah diucapkan, dikenal dan diingat  

b) Nama merek harus menjadi ciri khas yang dapat dibedakan  
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c) Nama merek tidak membawa arti yang kurang baik di lain negara atau bahasa. 

 

Sedangkan Keller (2003) mengungkapkan bahwa merek bermanfaat bagi produsen dan 

konsumen. Bagi produsen merek berperan penting sebagai :  

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi 

perusahaan, terutama dalam pengorganisasian persediaan dan pencatatan akuntansi.  

2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek bisa mendapat 

perlindungan seperti intelektual.  

3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan 

mudah memilih dan membelinya lagi dilain waktu.  

4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing. 

5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas 

pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen.  

6. Sumber financial return, terutama menyangkut pendapatan masa datang.  

 

Sedangkan bagi konsumen, merek bisa memberikan beraneka ragam nilai melalui sejumlah fungsi 

dan manfaat potensial. Keller (2003) mengemukakan manfaat pokok merek bagi konsumen, yaitu 

sebagai:  

1. Identifikasi sumber produk  

2. Penetapan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu  

3. Pengurang resiko  

4. Penekan biaya pencarian internal dan eksternal  

5. Janji atau ikatan khusus dengan produsen  

6. Alat simbolis yang memproyeksikan citra diri  

7. Signal kualitas  

 

Kotler dan Amstrong (2004) mendefinisikan ekuitas merek sebagai efek pembeda positif dari 

respon konsumen atas suatu barang dan jasa sebagai akibat dari pengetahuan konsumen atas nama 

merek dari barang dan jasa tersebut. 
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Akan tetapi definisi brand equity yang paling banyak dikutip adalah definisi versi David A. Aaker 

yang menyatakan bahwa brand equity adalah serangkaian aset dan kewajiban merek yang terkait 

dengan sebuah merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan tersebut. 

 

Aaker menyiratkan bahwa brand equity dapat memiliki nilai bagi perusahaan dan bagi konsumen. 

Peran ekuitas merek dalam memberikan nilai atau manfaat bagi konsumen antara lain:  

a. Merek membantu konsumen dalam menafsirkan, memproses dan menyimpan informasi 

yang terkait dengan produk dan merek tersebut.  

b. Ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam pengambilan 

keputusan atas dasar pengalaman masa lalu dalam penggunaan atau kedekatan, dan 

asosiasi dengan berbagai karakteristik merek.  

c. Perceived quality dan brand association dapat mempertinggi tingkat kepuasan konsumen.  

 

Sedangkan bagi  perusahaan brand equity berperan sebagai :  

a. Dapat menguatkan program, memikat konsumen baru atau merangkul kembali konsumen 

lama 

b. Memungkinkan margin yang lebih tinggi dan memungkinkan harga optimum dan 

mengurangi ketergantungan pada promosi. 

c. Dapat memberikan landasan untuk pertumbuhan melalui perluasan merek . 

d. Ekuitas merek yang kuat dapat meningkatkan penjualan karena mampu menciptakan 

loyalitas saluran distribusi. 

e. Dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dengan memanfaatkan celah-

celah yang tidak dimiliki pesaing.  

 

Menurut Aaker ekuitas merek dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu:  

1) Kesadaran merek (brand awareness) 

Kesanggupan calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali  bahwa merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Peran brand awareness dalam 
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keseluruhan brand equity tergantung dari sejauh mana tingkatan kesadaran yang dicapai 

oleh suatu merek. 

2) Asosiasi merek (brand association)  

Segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek. Asosiasi ini 

merupakan atribut yang ada di dalam merek itu dan memiliki suatu tingkat kekuatan. 

Asosiasi merek menjadi salah satu komponen yang membentuk ekuitas merek. Hal ini 

disebabkan karena asosiasi merek dapat membentuk imagepositif terhadap merek yang 

muncul, yang pada akhirnya akan menciptakan perilaku positif konsumen.  

 

3) Persepsi kualitas (perceived quality)  

Persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan yang berkaitan dengan apa yang diharapkan pelanggan.  

 

4) Loyalitas merek (brand loyalty)  

Loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepadasebuah merek. 

Loyalitas merek merupakan inti dari Brand Equity yang menjadi gagasan sentral dalam 

pemasaran, karena hal ini merupakan suatu ukuran keterkaitan seseorang pelanggan pada 

sebuah merek. 

 

5) Aset-aset merek lainnya (other proprietary brand assets)  

Ekuitas merek dapat memberikan nilai, baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen.  

 

Mengukur ekuitas merek sangat penting bagi perusahaan untuk menilai kinerja merek dan 

mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Beberapa studi akademis yang bertujuan untuk 

mengukur merek konstruksi ekuitas; namun tidak menawarkan model pengukuran ekuitas merek 

yang komprehensif. Hasilnya, perusahaan dalam praktek hanya mengandalkan model yang 

dikembangkan oleh perusahaan konsultan di menganalisis kinerja merek mereka di pasar.   

 

 

2.3. Penelitian-penelitian Tentang Merek  
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Penelitian tentang kekuatan merek telah dilakukan oleh berbagai perusahaan terutama 

pada kondisi persaingan merek yang semakin tajam, seperti pada perusahaan-perusahaan jasa, 

antara lain pada bidang restoran, rumah sakit, bank, ritel termasuk perhotelan. Pentingnya merek 

pada industri restoran diantaranya telah dilakukan oleh Kim dan Hong Bun (2004), Hwang dan 

Jinsoo (2011), Tan, et al (2013) serta Zahoori, et al (2013). Untuk industri rumah sakit dilakukan 

oleh Hsu, et al (2012), sedangkan untuk industri perbankan antara lain oleh Musa, et al (2012), 

Taghipourian (2013). Pada industri ritel, riset tentang kekuatan merek ini telah dilakukan antara 

lain oleh Hu dan Yu-Jia (2012), Yu-Jia dan Hu (2012) serta	Fouladivanda et al (2013).  

Di sektor jasa, industri hotel dianggap sebagai contoh yang paling representatif di mana 

merek memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan suatu hotel (Berry, 2000). Konsep 

merek bagi industri perhotelan menjadi sangat penting seiring dengan semakin tingginya tingkat 

kompetisi pada industri ini sebagaimana yang diungkapkan oleh para peneliti seperti Olsen, et al 

(2005), Daun & Klinger (2006), Kadampully & Hu (2007). Selain itu, tuntutan para investor 

terhadap tumbuhnya bisnis ini, juga menjadi faktor pendukung pentingnya peran dan keberadaan 

merek bagi para pengelola hotel. Merek yang kuat merupakan aset sebuah hotel untuk 

membedakan hotel tersebut dengan hotel yang lainnya. Selanjutnya, Palumbo & Herbig (2000), 

menyatakan bahwa analisa dan kajian merek lebih lanjut dibutuhkan untuk mendukung strategi 

merek dalam aktifitas pemasaran hotel, dengan alasan bahwa para pemain di sektor ini harus 

bersaing secara head to head tidak hanya dengan sesama merek domestik, akan tetapi juga dengan 

merek internasional.  

Issenberg (2012), pemimpin sekaligus Chief Operation Officer dari Accor Asia Pacific 

menyampaikan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Accor’s Asia Economy Hotel Research 

2012, bahwa  60% (enam puluh persen) wisatawan Indonesia memilih merek hotel internasional 

dibandingkan hotel merek domestik. Dalam riset tersebut terungkap bahwa para wisatawan berani 

membayar lebih mahal pada hotel merek internasional dibanding hotel domestik, karena hotel 

merek internasional dinilai lebih “stylish, high-class, reliable, attractive dan energetic” (elegan, 

“ber-kelas”, dapat diandalkan, menarik dan dinamis). Hotel-hotel merek internasional yang telah 

menguasai pasar Indonesia sebelumnya adalah Grand Hyatt, Mandarin Oriental, Kempinski, 

Luxury Collection, JW Marriott, dan The Ritz Carlton.  Hasil penelitian ini memberikan 
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kesimpulan terhadap lemahnya beberapa aspek merek hotel nasional antara lain meliputi   

kesadaran merek, asosiasi merek, kesan kualitas maupun dan loyalitas merek. 

Penelitian tentang kekuatan merek telah dilakukan oleh berbagai perusahaan terutama pada 

kondisi persaingan merek yang semakin tajam, seperti pada perusahaan-perusahaan jasa, antara 

lain pada bidang restoran, rumah sakit, bank, ritel termasuk perhotelan. Penelitian tentang 

pentingnya ekuitas merek di restoran diantaranya dilakukan oleh Kim dan Hong Bun (2004), 

Hwang dan Jinsoo (2011), Tan, et al (2013) serta Zahoori, et al (2013). Untuk industri rumah 

sakit dilakukan oleh Hsu, et al (2012), sedangkan untuk industri perbankan antara lain oleh Musa, 

et al (2012), Taghipourian (2013). Pada industri ritel, riset tentang ekuitas merek ini telah 

dilakukan antara lain oleh Hu dan Yu-Jia (2012), Yu-Jia dan Hu (2012) serta	Fouladivanda et al 

(2013).  

 

2.4. Peran Kekuatan Merek Pada Industri Perhotelan di Indonesia 

Kekuatan merek pada industri jasa bidang perhotelan memegang peranan sangat penting, 

karena merek adalah indikasi untuk nilai sebuah produk atau jasa “Brand is value indicators” 

Indikasi berguna untuk menjembatani harapan konsumen pada saat kita menjanjikan sesuatu 

kepada konsumen setelah mereka membayar cukup mahal. Terlebih dengan serangan agresif  

hotel merek internasional khususnya seperti yang terjadi di Jakarta dan Bali, dimana mereka 

berupaya keras untuk menumbuhkan ikatan emosional yang kuat antara konsumen dengan merek 

hotel mereka. Pesaing hotel merek lainnya bisa saja menawarkan produk dan layanan yang mirip, 

akan tetapi mereka tidak mungkin menawarkan janji emosional yang sama. Hotel-hotel akan 

berupaya mengeksploitasi kebutuhan emosional untuk membeli mereknya dan membayar lebih 

dari kompetitornya, sehingga memiliki nilai tertentu di benak dan hati konsumen seperti yang di 

sampaikan terlebih dahulu di atas,  sering  dikemukan oleh pakar marketing Hermawan Kertajaya 

(2004) bahwa merek merupakan indikator nilai suatu produk. Semakin kuat merek yang dibangun 

oleh suatu hotel, maka semakin besar peluang hotel tersebut dalam meningkatkan loyalitas 

pelanggan yang akan memberikan dampak positif terhdap kinerja hotel yang bersangkutan. 

Berkenaan dengan informasi merek di bidang perhotelan, para akademisi, diantaranya 

Aaker (1996), sepakat bahwa merek yang kuat membantu perusahaan, termasuk dalam 
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mempertahankan identitas perusahaan.  Merek yang kuat merupakan aset sebuah hotel untuk 

membedakan hotel tersebut dengan hotel yang lainnya Ekuitas merek dapat diartikan dengan 

kekuatan dari sebuah merek.  Merek yang kuat merupakan aset sebuah hotel untuk membedakan 

hotel tersebut dengan hotel yang lainnya Ekuitas merek dapat diartikan dengan kekuatan dari 

sebuah merek. Melalui merek yang kuat perusahaan dapat mengelola aset-aset mereka dengan 

baik, meningkatkan arus kas, memperluas pangsa pasar, menetapkan harga premium, mengurangi 

biaya promosi serta meningkatkan penjualan. Palumbo & Herbig (2000), bahwa analisa dan 

kajian merek lebih lanjut dibutuhkan untuk mendukung strategi merek dalam aktifitas pemasaran 

hotel, dengan alasan bahwa para pemain di sektor ini harus bersaing secara head to head tidak 

hanya dengan sesama merek domestik, akan tetapi juga dengan merek internasional.  

Untuk konteks hotel, riset-riset penting terkait dengan ekuitas merek telah banyak 

dilakukan, baik dari persepektif perusahaan maupun konsumen Sebagai contoh riset tentang 

ekuitas merek yang dihubungkan dengan kinerja hotel sudah pernah dilakukan seperti oleh 

(Prasad & Dev, 2000),  Baldauf, et al (2003), Munoz dan Kumar (2004), Kim dan Kim (2004) 

Bailey and Ball, (2006), O’Neill dan Qu Xioo (2006), Kayaman dan Arasli (2007), Hung dan Ju 

Ying (2012) dan Ishaq, et al (2014).  (Prasad & Dev, 2000), menyampaikan bahwa merek yang 

kuat merupakan aset sebuah hotel untuk membedakan hotel tersebut dengan hotel yang lainnya. 

Akan tetapi penelitian ini, tidak mengkaitkan aspek merek dengan aspek daya saing hotel. 

Kekurangan penelitian ini juga terletak pada pengklasifikasian jenis hotel, sehingga tidak jelas 

apakah dilakukan pada hotel merek lokal atau internasional, apakah pada klasifikasi hotel 

berbintang atau non bintang. Demikian pula halnya dengan Kim dan Kim (2004) hanya 

menyampaikan bahwa pengelolaan ekuitas merek dilakukan dengan cara yang tepat, maka merek 

dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, tanpa memberikan indikator yang jelas pada suatu 

hotel serta tidak dikaitkan dengan kinerja hotel.   

Dari berbagai penelitian tentang merek, dapat disimpulkan bahwa kekuatan merek yang 

tercermin dalam ekuitas merek tersebut akan memberikan pengaruh yang kuat dalam upaya 

menciptakan keunggulan bersaing bagi perkembangan hotel berbintang di Indonesia, serta 

memberikan dampak positif bagi kinerja bisnis hotel tersebut.   
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2.5. Merek Berpengaruh Signifikan Terhadap Keunggulan Kompetitif Dan Kinerja Bisnis 
pada industri Hotel. 

Ekuitas merek memiliki peran yang strategis dalam meraih keunggulan kompetitif dan 

pengambilan keputusan yang startegis. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif ketika 

perusahaan menerapkan nilai-nilai keunikan untuk menciptakan strategi yang tidak dapat diikuti 

oleh pesaing, dan ketika perusahaan pesaing lain tidak dapat melakukan duplikasi terhadap 

strategi ini. Dopicco dan Porral (2012) menyatakan bahwa merek adalah juga merupakan aset 

strategis yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.  Keller (2007) menguatkan pendapat di atas ; 

“Brand is profiled as one of the biggest corporate assets, because of its capacity to provide 
sustainable competitive advantages that are difficult to copy.” 
 

Merek diposisikan sebagai aset terbesar perusahaan karena mampu menciptakan keunggulan 

kompetitif yang sukar ditiru.  

Qader - Omar (2013) memiliki argumentasi serupa dengan pernyataan para peneliti 

sebelumnya, yaitu bahwa salah satu alasan begitu populernya ekuitas merek adalah karena peran 

strategisnya yang sangat penting dalam meraih keunggulan kompetitif serta dalam pengambilan 

keputusan manajemen. Amini, et al. (2012) juga menegaskan tentang keunggulan kompetitif 

menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Salah satu faktor yang dapat menciptakan 

keunggulan kompetitif adalah merek dan citra perusahaan. Menciptakan dan memelihara merek 

menjadi hal yang sangat vital dalam lingkungan yang sarat akan kompetisi saat ini.  

Pada hasil penelitian Qader dan Omar (2013) mengungkapkan bahwa pendekatan yang 

terintegrasi akan mempu membawa perusahaan mencapai pertumbuhan yang baik serta 

keuntungan. Untuk itu perusahaan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan industri yang 

sangat dinamis dan mengembangkan sumber daya, dimana ke dua hal tersebut merupakan sumber 

dari keunggulan kompetitif (competitive advantage). Dalam penelitian terhadap family hotel di 

Ghana, Agyapong dan Boamah (2013) memperkuat pernyataan sebelumnya; yaitu bahwa 

kepemimpinan harga (cost leadership) dan keunikan atau perbedaan (differentiation) merupakan 

dua faktor keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang mampu meningkatkan kinerja 

hotel. 

 Sementara itu, Sainaghi (2010) menyimpulkan bahwa indikator kinerja yang digunakan dalam 

industri perhotelan telah mengklasifikasikannya ke dalam tiga kategori sebegai berikut ; 
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operational (antara lain meliputi; occupancy, customer satisfaction, dan  service quality 

orientation), operational dan financial (anatara lain meliputi profit and volume, profit and service 

quality, and profit, volume, and customer satisfaction), and financial performance (e.g. financial 

ratios, stock prices, and financial margins). Akan tetapi kebanyakan dari para peneliti 

menekankan pada pengukuran kinerja operasional yang meliputi occupancy, price and revenue 

per available room.  

 Kim-Kim (2004) mengungkapkan kekuatan merek akan sangat membantu pelanggan dalam 

memvisualisasikan dan memahami lebih baik tentang produk yang tidak terlihat (intangible 

product) maupun jasa. Membangun merek untuk mencapai ekuitas yang baik, akan memberikan 

manfaat bagi perusahaan khususnya yang bergerak di bidang jasa (jika dibandingkan dengan 

perusahaan jasa yang memiliki mere yang lemah) seperti dalam hal ; loyalitas pelanggan yang 

lebih baik, keuntungan yang lebih besar, meningkatkan efektifitas komunikasi marketing, serta 

peluang pengembangan merek (brand extention) yang lebih baik. Manfaat tersebut tidak lain 

merupakan bagian dari kinerja bisnis suatu perusahaan jasa. Penelitian ini juga didukung oleh 

pernyataan Washburn dan Plank (2000) bahwa ekuitas merek yang berbasis pelanggan akan 

meningkatkan pendapatan (revenue) perusahaan. Selain itu menurt Keller (2001), ekuitas merek 

yang kuat juga akan meningkatkan kemampuan perusahaan ketika akan menetapkan harga 

premium kepada pelanggannya. Beberapa studi lain juga menjelaskan hubungan anatara merek 

dengan kinerja perusahaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Phillips et al. (2002), bahkan 

Kim et al. (2003) menyampaikan bahwa merek lah yang memberikan dampak paling signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan.  
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BAB III 

 

“The Beauty of Indonesia; Fondasi Membangun Merek Lokal bagi Industri 
Hotel” 

 

3.1. Konsep Dasar Membangun Merek Lokal pada Industri Hotel di Indonesia 

Pembahasan tentang keberadaan merek lokal menjadi menarik karena mengkaitkan 

dengan pemberdayaan unsur lokal pada suatu tempat, daerah bahkan negara. Bagaimana unsur-

unsur lokal tersebut, dikemas sedemikan rupa hingga mampu memberikan nilai (value) yang 

sangat berarti bukan saja bagi masyarakat sekitar akan tetapi juga bagi yang menggunakan, 

memanfaatkan dan menikmatinya.  

 Industri jasa di Indonesia menjadi salah satu sektor potensial untuk dikembangkannya 

suatu merek lokal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli termasuk diantaranya Zeithaml 

dan bahwa pengertian jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam 

pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan 

secara prinsip tidak berwujud (intangible) bagi pembeli pertamanya. Berdasarkan beberapa 

definisi di atas, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

b. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk 

fisik. 
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c. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. 

d. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. 

Hotel dapat dikategorikan sebagai jasa campuran (hybrid), dimana  penawaran barang (fasilitas 

akomodasi dan lainnya) dan jasa (keramahan pelayanan kantor depan, dan lainnya) disampaikan 

dengan proporsi yang sama. 

Keberadaan merek lokal industri hotel di Indonesia, sebenarnya telah dimulai sejak 

pemerintahan Soekarno. Presiden pertama Indonesia ini pula yang pada 5 Agustus 1962 itu telah 

meresmikan Hotel Indonesia sebagai landmark bersejarah dalam turut menyambut semua orang 

yang datang ke Jakarta. Terlebih dengan letaknya yang strategis, tepat berada  di jantung ibu kota.  

Patung Selamat Datang karya Henk Ngantung dan Edhi Sunarso bahkan turut menjadi saksi 

sejarah karena melengkapi kesempurnaan keberadaan Hotel Indonesia saat itu. Pada pidato 

pelantikannya, Presiden Soekarno bahkan menyatakan bahwa Hotel Indonesia membuka pintunya 

secara luas untuk pariwisata dan pintu itu menunjukkan wajah Indonesia. Jelas bahwa sejak awal, 

Hotel Indonesia diposisikan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Unsur Indonesia  

menjadi aspek penting dalam pendirian hotel tersebut. Dengan memberikan tugas kepada  arsitek 

asal Amerika Serikat Abel Sorensen dan istrinya Wendy,  Hotel Indonesia berhasil menunjukkan 

unsur-unsur arsitektur lokal (Sumatera Barat) yang dicampur dalam nuansa modern arsitektur 

Indonesia. Lantai 15 Ramayana Wing dan lantai 8 Ganesha Wing adalah bagian pertama dari 

hotel yang dibangun. Hotel Indonesia merupakan hotel pertama di Indonesia yang dibangun 

dengan standar internasional sekaligus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beberapa ciri khas 

hotel Indonesia yang masih dipelihara dengan baik adalah miniatur budaya berupa foto-foto yang 

terpampang sangat apik di salah satu bagian hotel, seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 3.1. Foto sejarah perkembangan hotel Indonesia 

Sumber : Foto oleh Angger Bondan, Jawa Pos 

 

Miniatur foto tersebut terpasang di foyer Bali Room dan berukuran cukup besar dan 

dicetak hitam putih. Seluruh foto yang merekam momen penting dalam sejarah berdirinya Hotel 

Indonesia tersebut.  Saat ini Hotel Indonesia telah mengalami proses renovasi. Dan namanya 

menjadi Hotel Indonesia Kempinski sejak 2009. Akan tetapi beberapa tempat dan fungsinya tidak 

pernah diubah meski hotel sudah mengalami beberapa kali renovasi. Interiornya saja yang 

diperbarui. Seperti karpet serta handle untuk pegangan. Salah satu infrastruktur yang tidak 

berubah adalah lift. Dimana lift tersebut merupakan salah satu bagian dari sisa sejarah yang masih 

dipertahankan. Terutama, interior hotel yang lebih mengarah pada gaya kolonial dan Eropa. 

Beberapa peninggalan sejarah tersebut sengaja dipertahankan karena bagian tak terpisahkan dari 

hotel. Dari rangkaian sejarah tersebut, sangat jelas bahwa pengembangan merek lokal sektor 

perhotelan di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Soekarno. 

Pemerintah saat itu telah menaruh perhatian yang luar biasa dalam turut mengharumkan nama 

Indonesia di kancah internasional, melalui sektor pariwisata khusus nya perhotelan.  

Mengapa merek lokal menjadi penting termasuk bagi industri perhotelan di tanah air? 

Tidak dapat dipungkiri, seperti halnya sejarah Hotel Indonesia di atas, keberadaannya  mampu 

memberikan kebanggaan nasional bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan 
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pertama dan utama terkait betapa merek lokal menjadi sangat penting bagi suatu negara, termasuk 

Indonesia.  Dalam salah satu artikel yang dituliskan oleh Yeffrie Yundiarto Prahadi pada majalah 

swa edisi April 2016,  menegaskan tentang hasil survei yang dilakukan oleh Nielsen Global 

Brand-Origin, tentang preferensi konsumen terhadap barang yang diproduksi oleh merek 

global/multinasional atau oleh pemain lokal menemukan. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa 

preferensi konsumen pada negara asal produk berbeda menurut kategori, namun preferensi 

konsumen telah mulai mendukung merek regional dan lokal daripada merek global. Alasan 

berikutnya untuk banyak merek lokal di Bali yang mengungguli merek Internasional di dalam 

peringkat top 100 menurut Tripadvisor adalah,  mereka mampu memberikan elemen elemen “ 

new experiences “ dan “ beyond expectation “ melalui unsur unsur “ differentiation” yang lebih 

alami dan unik,  dimana biasanya hotel dengan merek internasional terlalu mudah di tebak dan 

konsep produk dan jasa nya terlalu seragam, alasan lain adalah dengan pertimbangan bahwa 

merek regional dan lokal tumbuh lebih cepat daripada pemain global baik di pasar modern 

maupun pasar tradisional. Untuk pemain lokal, kesuksesan mereka telah menjadi evolusi yang 

perlahan seiring bertumbuhnya pengetahuan akan lingkungan pasar modern, khususnya pada 

beberapa area tertentu seperti manajemen kategori. Sehingga pertumbuhannya mendapatkan 

dukungan dari masyarakat lokal di sekitarnya, terlebih karena pemain lokal menguasai dengan 

sangat baik  kategori yang bersinggungan erat dengan nuansa lokal seperti makanan dan minuman 

termasuk kegiatan sehari-hari dari suatu strata masyarakat.  Merek lokal yang tumbuh dari 

perusahaan lokal cenderung mampu menawarkan variasi harga yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen.  Secara umum beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan elemen 

merek meliputi beberapa hal sebagai berikut ; 

a. Mudah untuk diingat 

Hal ini mengandung makna bahwa apapun merek yang dipilih hendaknya yang mudah 

diingat, maupun diucapkan. Penggunaan simbol, logo dan nama juga hendaknya  menarik 

dan unik.  

b. Memiliki makna yang kuat dan spesifik 

Makna yang kuat dan spesifik terhadap deskripsi dari produk memberikan dampak positif 

bagi kekuatan merek pada benak konsumen. Dengan makna yang kuat dan spesifik, 

konsumen akan lebih tertarik untuk mengkonsumsi produk/jasa tersebut. 
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Adapun deskripsi makna yang terkandung dapat berupa: 

a. informasi umum tentang kategori dan isi dari produk 

b. informasi tentang komposisi penting yang ditonjolkan produk dan manfaat dari produk. 

c. Memilik daya tarik tertentu  

Daya tarik tertentu merupakan aspek lain untuk menarik perhatian konsumen, dapat berupa  

unik, lucu, pemilihan elemen yang kaya akan visualisasi dan imajinasi. Termasuk dalam hal   

adalah terkait desain.  

d.      Tidak bersifat SARA  

Harus dapat dipastikan, apapun elemen merek yang akan dibentuk harus dapat diterima oleh 

daerah/pasar, dan tidak mengandung unsur SARA. Demikian juga penggunaan nama yang 

digunakan, sebaiknya tidaklah terlalu sulit untuk diterjemahkan.   

e.       Legal 

Mengandung makna bahwa brand elemen tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan 

undang–undang yang berlaku, sehingga berada di bawah perlindungan hukum. 

 

Reza Sunardi,  President IHGMA  (Indonesia Hotel General Manager Association), dengan jam 

terbang yang tidak diragukan lagi pada bidang pengelolaan hotel, baik dari aspek merek maupun 

operasional, menyampaikan secara spesifik keuntungan dan langkah-langkah  yang harus 

dijalankan dalam membangun merek lokal pada industri hotel, yaitu meliputi ; 

 

o Kelenturan di dalam membuat “Brand Book Standard “ 

Konsep merek menjadi bagian penting yang harus dipersiapkan dengan sangat baik oleh pihak 

hotel. Brand book standard akan menjadi sebuah guideline atau pedoman dalam  

menstandarisasi suatu identitas yang telah ditetapkan. Sehingga konsistensi identitas (logo, 

dan sebagainya) akan tetap tampil baik dan tepat penempatannya pada berbagai media 

branding. Salah satu contoh penempatan yang tidak tepat adalah warna logo yang yang tidak 

sesuai, yang mengakibatkan kesalahan yang sangat signifikan dan merugikan perusahaan, 

khususnya dalam upaya membangun brand perusahaan.  Hal lain yang dapat terjadi jika kita 

tidak menuangkan brand kita dalam suatu guideline adalah bahwa logo yang tidak berkonsep 

akan terkesan murah dan tidak mempunyai nilai yang kuat, khususnya disebabkan oleh  
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adanya perubahan perubahan dalam kurun waktu tertentu. Jika ini terjadi, maka perusahaan 

akan sangat terkesan tidak profesional, sehingga berdampak pada kepercayaan para mitra 

perusahaan yang telah dan akan bekerjasama dengan kita. Selain itu, tidak adanya suatu 

pedoman juga akan berdampak pada tidak konsistennya penyebaran pesan perusahaan, 

sehingga menyebabkan terhambatnya proses penanaman image perusahaan kepada audience-

nya. Pedoman identitas juga dapat berfungsi untuk mengecek dan mengukur keaslian sebuah 

identitas, untuk menghindari pembajakan atau plagiat. Seorang graphic designer akan sangat 

memperhatikan hal ini dan menungkannya dengan sangat detil pada Graphic Standard 

Manual. Beberapa aspek yang akan dimasukkan pada suatu graphic standard manual meliputi  

Preview (pembukaan), makna logo, logo hitam putih, logo graysacale, logo in grid, clear 

space area, warna, tipografi, elemen estetis, layout penerapan identitas, incorret used. 

Selain aspek di atas, di dalam suatu Graphic Desaign Manual terdapat berbagai 

panduan yang mengomunikasikan berbagai atribut dari brandmark, yaitu meliputi; 

a. Brand Platform 

Menerangkan esensi dari sebuah brand (brand essence), brand promise, termasuk 

filosofi suatu brandmark. 

b. Basic Elements 

Menerangkan tentang aturan baku dalam penerapan sebuah brandmark, yang 

mencakup ukuran, dimensi, warna, peletakan latar belakang yang boleh dan tidak 

boleh digunakan, serta proporsi brandmark yang diletakkan pada berbagai macam 

aplikasi atau brand media. 

c. Application 

Merupakan berbagai media yang digunakan dalam mengomunikasikan brandmark, 

seperti kartu nama, kop surat, amplop, seragam, brosur, billboard, dan sebagainya.   
 

 

 

o Kebebasan di dalam membuat “ Brand Identity System “ 
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Sumber : Aaker (1996) 

Gambar 3.2. Brand Identity System 

 

David A. Aaker , seorang profesor pemasaran di University of California di Berkeley dan 

penulis populer Building Strong Brands ( 1996) , telah mengembangkan model perencanaan 

identitas merek yang komprehensif . Model ini memberikan penekanan pada empat perspektif   

konsep merek, yang dapat digunakan untuk membantu memastikan bahwa identitas merek 

perusahaan memiliki tekstur dan kedalaman. Ke empat perspektif tersebut adalah : 1 ) produk 

; 2 ) organisasi ; 3 ) manusia ; dan 4 ) simbol. Setiap perspektif memiliki peran dan makna 

yang berbeda . Tujuan dari sistem ini adalah untuk membantu strategi merek 

mepertimbangkan elemen merek yang berbeda dan pola yang dapat membantu memperjelas , 

memperkaya dan membedakan identitas. Sebuah identitas yang lebih rinci juga akan 

membantu keputusan implementasi panduan. 

 

o Keleluasaan di dalam membuat modul pelatihan yang mengacu kepada “ Brand Book 

Standard “ dan “ Brand Identity System “ 

 

o Keleluasaan untuk mendapatkan “ pre-opening team “ dari posisi manajement inti hingga staff 

dengan job spesifikasi berdasarkan personalitas yang sesuai dengan “ Brand Identity System “ 

 

o Membuat “ Standard Operation Procedure “ dan “ Job Description” dengan pendekatan 

utama keleluasaan untuk mengambil keputusan berdasarkan sudut pandang tamu. 
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o Melakukan pengawasan yang lebih situasional tanpa harus terlalu kaku mengikuti “ Standard 

Operation Procedure “ yang sering seperti  “ Robotic “.    

 

o Cepat bermanuver terhadap perubahan 

 

o Cepat untuk melakukan “ re-positioning “ apabila terindikasi terjadinya penurunan kinerja.  

 

o Kecepatan melakukan keputusan terutama pada saat kritis 

 

o Kecepatan reaksi terhadap komentar tamu 

 

o Kecepatan pengambilan keputusan untuk melakukan renovasi 

 

o Kelenturan dan keleluasaan untuk berinteraksi dengan tamu sehingga hubungan lebih alami 

dan terjadi intimasi yang berakumulasi terhadap peningkatan kepuasan tamu. 

 

 

3.2. Ciri Khas Indonesia Sebagai Faktor Utama Membangun Merek Lokal Pada Industri 

Hotel di Indonesia. 

Keindahan alam, budaya dan keramahan masyarakat Indonesia menjadi modal dasar yang 

sangat kuat dalam membangun merek lokal.  Dalam membangun merek lokal, strategi pemasaran 

menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi tersebut dibangun dengan memfokuskan 

pada upaya untuk mencapai kesadaran atas keberadaan sebuah produk (awareness), 

menumbuhkan sebuah keinginan untuk memiliki (interest), hingga pada akhirnya berupaya untuk  

mempertahankan loyalitas pelanggan. Budaya Indonesia sebagai ciri khas bangsa Indonesia 

merupakan warisan yang patut dilestarikan. Budaya tersebut antara lain meliputi  keramah 

tamahan, gotong royong, saling hormat menghormati dan musyawarah. Aspek musyawarah ini 

menjadi penting karena meskipun bangsa indonesia terdiri dari beberapa ras, budaya, serta tradisi 
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masing masing yang sudah dipastikan berbeda, akan tetapi tetap menjunjung tinggi aspek 

musyawarah ini.    

Kebudayaan daerah Indonesia yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat di seluruh daerah ini-lah yang dapat dijadikan dasar dalam membangun merek lokal 

di sektor perhotelan. Beberapa aspek ini meliputi ;  

a. Rumah Adat 

Konsep keunikan rumah adat akan menjadi inspirasi dalam mengembangkan cirikhas 

fasilitas hotel dari mulai dekorasi kamar hingga fasilitas pendukung lainnya. 

b. Upacara Adat 

Kegiatan ini dapat dituangkan dalam berbagai kegiatan ritual yang inspiratif yang dapat 

ditawarkan ke tamu hotel. Tentu saja tidak semua kegiatan terkait upacara adat ini dapat 

ditawarkan sebagai salah bentuk daya tarik hotel kepada tamu. Akan tetapi dengan segala 

kreatifitas yang dimiliki olehsumber daya manusia yang ada di hotel tersebut, tentu hal ini 

dapat dikembangkan lebih lanjut. 

c. Pakaian Adat 

Demikian pula halnya dengan pakaian adat, bahwa keunikan dan ciri khas warna, pola dan 

materi dari pakaian adat ini lah yang mungkin dapat menjadi inspirasi pengembangan 

berbagai dekorasi atau daya tarik terhadap fasilitas hotel. 

d. Musik, lagu dan tarian 

Untuk aspek musik, lagu dan tarian akan lebih mudah diterapkan, mempertimbangkan 

aspek ini dapat dikemas dengan mudah pada waktu-waktu tertentu di hotel menyesuaikan 

momen atau acara khusus. Beberapa hotel chain nasional ternama, bahkan sudah 

menyajikan alunan gamelan jawa di salah satu area lobi dan disajikan pada jam-jam 

tertentu untuk dinikmati oleh para tamu. 

e. Berbagai rangkaian dan bentuk seni 

Rangkaian seni disini adalah dapat berupa lukisan, souvenir dan lainya terkait seni, yang 

dapat dijual kepada tamu sebagai cindera mata. 

 

Menurut salah satu pengamat pemasaran Agus W. Soehadi, terdapat beberapa sektor usaha 

yang terlihat menonjol dengan merek lokalnya yaitu bidang farmasi, makanan, minuman, pakaian 

http://www.jawaban.com/read/article/id/2014/06/23/11/140623181821/9-Usaha-Sampingan-Bagi-Karyawan
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atau kaus, sepatu, tas, produk kertas, oli, dan ban. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

sektor tersebut mampu bersaing dengan kompetitor domestik hingga asing. Faktor utama adalah   

keunikan identitas atau mengandung kekhasan daerah dan lebih paham dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen, serta memperhatikan kualitas produk.  

 
Faktor berikutnya adalah merek lokal tersebut mampu bertahan di sektor yang 

mengandalkan konsumen level menengah ke bawah, dengan fakta bahwa sektor ini berada pada 

lingkup dan volume yang besar.  Fakta terakhir adalah   sektor merek lokal banyak yang memiliki 

target segmen anak muda, yang efektif menggunakan strategi pemasaran dengan memanfaatkan  

media sosial.  Segmen konsumen  ini kemudian berbagi pengalaman unik mereka masing-masing 

dalam rangka pembentukan suatu komunitas yang sangat dinamis. 

Bagaimana halnya dengan sektor jasa, seperti hotel. Mampukan Indonesia membangun 

merek hotel yang mengangkat kekuatan seni, budaya dan aspek manusia nya untuk bersaing 

dengan merek-merek asing yang saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pemerintah 

dalam “membuka pintu” bagi penanaman modal asing tentu memberikan dampak tersendiri 

terhadap kondisi persaingan internal yang akan semakin kompetitif.  Melalui paket ekonomi yang 

ke-10 yang dikeluarkan pada bulan Februari 2016, pemerintah Indonesia membuka 100% 

investasi asing bagi 35 bidang usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Usaha yang 

dibuka itu mencakup 35 bidang, antara lain jasa penunjang kesehatan, farmasi, pariwisata dan 

industri film. Kebijakan tersebut di sisi lain juga telah menuai keluhan dari para pengusaha yang 

tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Akan tetapi, dalam hal ini pemerintah 

meminta pengertian pengusaha, mempertimbangkan bahwa kebijakan yang dikelarkan tersebut 

adalah juga bertujuan memacu industri pariwisata di dalam negeri. Upaya pemerintah 

mengundang pemodal asing tersebut sejalan dengan rencana pengembangan pariwisata di banyak 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160211_indonesia_paket_ekonomi_10


 
Kebangkitan Merek Lokal Pada Industri Perhotelan di Indonesia                                                                                41 
	

tempat. Antara lain di Tanjung Lesung (Banten), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Toba 

(Sumatera Utara) dan tujuh kawasan pariwisata lainnya. Menurut pandangan pemerintah, 

pengembangan 10 (sepuluh) kawasan pariwisata tersebut membutuhkan investasi besar, seperti 

investasi di bidang usaha perhotelan, resort, restoran, dan lain-lain.  

Kenyataan di atas memberikan gambaran terhadap kondisi persaingan yang akan dihadapi 

oleh para pelaku bisnis hotel di tanah air, karena yang akan dihadapi adalah pemain-pemain besar. 

Mereka telah bertahun-tahun mengembangkan bisnis dengan merek global yang sangat kuat. 

Menurut Kompas.com pada tahun 2014, hotel jaringan internasional yang menguasai pasar dunia 

dan sangat agresif pula melakukan ekpansi nya ke Indonesia adalah InterContinental Hotels 

Group (IHG), Hilton Worldwide, Marriott International, Wyndham Hotel Group, Hilton 

Worldwide, Accor Group, Starwood Hotels & Resorts, Choice Hotels International, Best 

Western, Home Inns/Motel, dan Carlson Rezidor Hotel Group. Bahkan, AccorHotels terpilih 

menjadi Jaringan Hotel Internasional Terbaik (Best Global Hotel Chain) versi Majalah Travel 

Trade Gazette (TTG) Travel Award 2015.  Menurut berita dari SerambiIndonesia pada Maret 

2016, hasil riset Tophotelprojects  menyatakan bahwa InterContinental Hotels Group (IHG) 

merupakan kelompok hotel terbesar dengan lebih dari 686.000 kamar, akan tetapi secara 

signifikan pertumbuhannya mulai melambat yang dibuktikan dengan keberadaan merek Express 

by Holiday Inn milik IHG yang turun ke peringkat sepuluh besar. Terdapat 77 hotel baru dengan 

12.822 kamar yang mengusung merek ini. Hilton Worldwide tetap mendominasi dengan 

menempatkan 4 merek hotel terkuat di dunia, yaitu Hampton by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, 

Hilton Garden Inn, dan Hilton. Keempatnya secara berurutan menempati posisi pertama hingga 

empat. Sheraton Holets and Resorts berada di posisi kelima dengan jumlah kamar 26.541 unit dari 

total 87 proyek hotel baru. Selanjutnya adalah Four Points by Sheraton dengan 87 proyek dan 

meliputi 21.611 kamar. Radisson Blu Hotels & Resorts di peringkat tujuh dengan jumlah kamar 

17.641 unit dari total 82 proyek. Dilanjutkan dengan Aloft Hotel yang akan menjadi merek resmi 

dari 80 proyek hotel baru dengan 14.297 kamar. Sementara Marriott Hotels and Resorts berada di 

level ke sembilan dengan 78 proyek dan 26.633 kamar, dan Express by Holiday Inn bercokol di 

posisi akhir. 

Keberadaan merek berperan sangat penting bagi hotel jaringan. Bagi hotel jaringan, 

http://www.tribunnews.com/tag/express-by-holiday-inn/
http://www.tribunnews.com/tag/express-by-holiday-inn/
http://www.tribunnews.com/tag/express-by-holiday-inn/
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melalui merek yang kuat, hotel secara konsisten mampu memberikan manfaat dan layanan kepada 

para pelanggan, sehingga pelanggan mampu mengenali nya dengan sangat baik. Hotel jaringan   

mengaplikasikan pemasaran modern yang bertumpu pada penciptaan merek-merek yang bersifat 

membedakan sehingga dapat memperkuat citra merek hotel tersebut. Semua perusahaan termasuk 

dalam hal ini hotel jaringan berusaha membangun ekuitas merek yang kuat, karena adanya 

hubungan positif antara ekuitas merek dengan keuntungan yang tinggi dan memberi laba bersih 

bagi perusahaan. Merek bukan hanya sekedar nama, tanda, istilah, atau simbol. Akan tetapi merek 

adalah suatu hal penting dimana perusahaan secara konsisten memberikan fitur, manfaat dan 

layanan kepada para pelanggan. Suatu hal inilah yang membuat masyarakat luas mengenal merek 

tersebut lebih dari merek yang lain. Pemasaran modern bertumpu pada penciptaan merek-merek 

yang bersifat membedakan sehingga dapat memperkuat citra merek perusahaan. Semua 

perusahaan ingin membangun ekuitas merek yang kuat, karena adanya hubungan positif antara 

ekuitas merek yang kuat dengan keuntungan yang tinggi dan memberi laba bersih bagi 

perusahaan. Hal tersebut menjadi landasan mengapa hotel jaringan lebih memperhatikan aspek 

kekuatan merek di bandingkan hotel independen. 

 

Sejauh ini hotel jaringan dengan merek lokal yang cukup konsisten di Indonesia antara 

lain adalah sebagai berikut ; 

1. Santika Hotel Indonesia & Resorts 
 

 

• Hotel Santika Premiere Dyandra Hotels and Convention 
• Hotel Santika Premiere (bintang 4) 
• Hotel Santika 
• Amaris Hotel  
• The Royal Collection yang terdiri dari the samaya dan the kayana 
• Bali Nusa Dua Hotel and Convention 

 
2. Padma Hotels 

http://www.santika.com/images/logo-footer-new.png


 
Kebangkitan Merek Lokal Pada Industri Perhotelan di Indonesia                                                                                43 
	

	

 

3. Kagum Hotel 

• Zodiak Hotel (bintang 2) 

 

• Serela (bintang 3, 3.5) 

 

• Grand Serela (bintang 4) 

 
 
 
 
 

• Gino Feruci (bintang 4) 

 
 
 

• Golden Flower Hotel (bintang 4) 

http://www.kagumhotels.com/images/logos/zodiak.png
http://www.kagumhotels.com/images/logos/serela.png
http://www.kagumhotels.com/images/logos/grand-serela.png
http://www.kagumhotels.com/images/logos/gino-feruci.png
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• Banana Inn (bintang 4) 

 
 
 

• Verona Palace  (bintang 3) 

 
 
 

• Malaka (bintang 3) 

 
 
 

• Ammarosa (bintang 4) 

 

http://www.kagumhotels.com/images/logos/golden-flower.png
http://www.kagumhotels.com/images/logos/banana-inn.png
http://www.kagumhotels.com/images/logos/verona.png
http://www.kagumhotels.com/images/logos/malaka.png
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• Grand Tjokro (bintang 3.5 - 4) 

 

• Oak Tree (bintang 3.5- 4)= 

 
 

4. Dafam Hotel Management 

• Hotel Dafam (bintang 3) 

• Vio Hotel [beberapa]  (bintang 2, 3) 

• Hotel Marlin (bintang 2) 

 
 
 
 
 

5. Metropolitan Golden Management 
 

• Horison Ultima (bintang 4) 

http://www.kagumhotels.com/images/logos/amaroossa.png
http://www.kagumhotels.com/images/logos/grand-tjokro.png
http://www.kagumhotels.com/images/logos/oaktree.png
http://baliwww.com/imagesgallery/jateng/pekalongan/marlin/logo.jpg
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• Horison (bintang 3 -4 ) 

 
 

• @Hom Hotel (bintang 2 - 3) 

 
 

• Aziza Hotel (bintang 3) 

 
 
 
 
 

 
6. Intiwhiz International 
 

• Grand Whiz (bintang 4), Whiz Hotel (bitnang 2) and Whiz Prime (bintang 3) 
 
7. Tauziah Hotel Management 
 

http://ultima.horison-group.com/statics/mgm/ultima/images/logo.png
http://horison.horison-group.com/statics/mgm/horison/images/logo.png
http://hom.horison-group.com/statics/mgm/@hom/images/logo.png
http://aziza.horison-group.com/statics/mgm/aziza/images/logo.png
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• PRÉFÉRENCE HOTELS 
• Harris Hotel (bintang 4) 
• Yello Hotel (bintang 3) 
• Pop Hotel (bintang 2) 

 
8. Sahid Hotel (bintang 3 - 5 ) 
 

 
 
9.  Hotel Aryaduta (bintang 5) 
 

 
 
10. Grand Zuri 

• Premiere 

 

• Zuri Express 

http://tauzia.com/images/manage_by.png
http://www.cvmelatimas.com/jogja/images/stories/info-hotel/sby-sahid/sahid sby logo.jpg
http://www.aryaduta.com/images/logo_aryaduta.jpg
http://grandzuri.com/review/premiere/images/logo_premiere_1.png
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Hotel-hotel jaringan di atas mengembangkan merek-merek nasional di atas telah berupaya 

bertahan di tengah dominasi merek-merek asing dengan berbagai pendekatan dan 

mengkolaborasikan seluruh potensi kekuatan yang mereka miliki.  Hotel-hotel jaringan tersebut 

berupaya untuk menciptakan merek-merek mereka menjadi berdaya saing global, bahkan Santika 

juga telah melakukan ekpansi dan berkibar di mancanegara. Tantangan bagi pemasar dalam 

membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman 

yang tepat dengan produk, jasa, serta program pemasaran merek untuk menciptakan struktur 

pengenalan yang diinginkan merek tersebut. 

 

3.3. Peran Sumber Daya Manusia dalam Membangun Merek Lokal Industri Hotel di 

Indonesia 

 Sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dalam membangun suatu merek pada 

industry perhotelan. Potensi sumber daya manusia ini tercermin dalam kompetensi yang dimiliki 

nya terdiri dari ketrampilan, pengetahuan dan sikap perilaku. Membangun merek merupakan 

bagian dari strategi bersaing suatu hotel dalam menghadapi kompetisi yang terjadi.  

 

Untuk itu perlu diketahui pula aspek-aspek apa yang berpengaruh dalam membangun strategi 

bersaing. Aspek-aspek yang terkait dalam membangun strategi bersaing suatu hotel terkait dengan  

keunggulan yang dimilikinya. Beberapa atribut penting dalam mengembangkan strategi di dalam 

memasarkan hotel meliputi : 

a) Kualitas Pelayanan dan Sumber Daya Manusia 

Kualitas pelayanan ditentukan pula oleh keberadaan sumber daya manusianya. Bagaimana 

mereka mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.  

b)  Kamar Hotel dan Fasilitas 

Kamar hotel dan fasilitas merupakan aspek penunjang yang berperan penting dalam menyajikan 

pelayanan di suatu hotel. Fasilitas hotel merupakan salah satu daya tarik yang menunjang mutu 

perhotelan. Keberadaan fasilitas yang umum dimiliki oleh hotel, seperti kolam renang, tempat 

http://zuriexpresshotels.com/wp-content/uploads/2012/10/zuex-logo-bw1.png
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fitness, dan tempat mainan anak-anak merupakan hal yang menjadi perhitungan konsumen dalam 

mempertimbangkan mutu hotel. 

c) Lokasi  

Akses menuju lokasi perhotelan merupakan hal yang penting. Lokasi hotel yang strategis atau 

keberadaan hotel yang dikelilingi oleh suasana yang alami merupakan nilai tambah tersendiri bagi 

hotel tersebut.  

d) Cara Pembayaran dan Harga 

Hotel yang idial adalah hotel yang memiliki fasilitas pembayaran yang baik, seperti mesin EDC 

(Electronic Data Capture). Strategi harga juga harus dibuat semenarik mungkin agar konsumen 

tertarik untuk menginap di hotel tersebut.  

e) Kenyamanan, Keamanan dan Kebersihan  

Kenyamanan, keamanan  dan kebersihan merupakan hal penting yang sangat perlu diperhatikan. 

Suatu kondisi hotel yang kotor, tidak terawat, dan tidak memberikan kesan nyaman akan 

membuat konsumen menjadi enggan untuk menginap di hotel tersebut. Hal yang penting untuk 

diketahui, kenyamanan, keamanan dan kebersihan merupakan salah satu dari kesan pertama 

konsumen mengenai daya tarik dan mutu dari suatu hotel. 

 

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa peran sumber daya manusia sangat berperan 

dalam mengembangkan strategi bersaing. Pengembangan strategi merek adalah juga bagian dari 

strategi pemasaran untu memenangkan persaingan yang sangat kompetitif pada industri 

perhotelan di Indonesia.  Fakta bahwa sumber daya manusia adalah krusial dalam pencapaian 

keunggulan bersaing menjadi isu sentral dalam pengembangan strategi bersaing perusahaan 

termasuk sektor perhotelan.    

Sasaran pengembangan sumber daya manusia sebenarnya adalah difokuskan kepada 

peningkatan kualitas, kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang handal dan 

profesional serta mutu pendidikan di bidang pariwisata melalui penerapan standarisasi, sertifikasi 

dan akreditasi. Terdapat beberapa peran penting keberadaan sumber daya manusia di industri 

pariwisata secara umum yaitu sebagai motor penggerak kelangsungan industri. Sedangkan 

perannya dalam membangun merek hotel adalah sebagai iniator dalam menyampaikan ide dan 

kreatifitas yang unik sehingga mampu menciptakan daya tarik khusus bagi para tamu atau 
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konsumennya. Agar mampu berperan sebagai initiator SDM di hotel dituntut memiliki 

kualifikasi: 

a) consumer service orientation (orientasi pelayanan konsumen)    

b) dicey condition (kemampuan berhadapan kondisi yang serba tidak pasti), 

c) achievement orientation (orientasi untuk berprestasi) 

d) analytical thinking (kemampuan berfikir analitis)    

e) teamwork dan cooperation (kerja kelompok dan kerjasama)   

 

Melalui kualifikasi di atas, di harapkan SDM di bidang perhotelan mampu memberikan kontribusi 

dalam pengembangan merek lokal yang akan menjai daya tarik khusus bagi konsumen. 
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BAB IV  
	

“Revitalisasi Merek dan Strategi Bersaing bagi Industri Perhotelan di Indonesia” 
 

4.1. Suatu pengalaman menarik dalam membangun merek lokal hotel di Indonesia. 

Beberapa merek hotel nasional di Indonesia telah sangat kuat berkembang di benak 

masyarakat luas bahkan mencapai dunia internasional. Akan tetapi bagaimana dengan merek-

merek lokal yang mengalami krisis atau nyaris mati suri? Apa yang harus mereka lakukan?  

Manajer pemasaran harus mmapu mengantisipasi dan mengidentifikasi dengan baik bahwa 

beberapa jenis krisis merek akan muncul. Pada umumnya, semakin ekuitas merek dan citra 

perusahaan yang kuat menjadi mantap, khususnya seiring dengan peningkatan  kredibilitas dan 

kepercayaan perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan itu dapat menenangkan badai. 

Jika perusahaan kurang atau bahkan tidak peduli dalam menanggapi krisis pemasaran termasuk 

krisis merek, maka semakin besar kemungkinan konsumen membentuk kesan negative.  Tindakan 

antisipatif harus disampaikan disertai dengan kejujuran. Semakin jujur tanggapan yang dilakukan 

perusahaan maka semakin kecil konsumen membentuk kesan negatif, yang akan merugikan 

perusahaan. Pada saat perusahaan mengalami krisis merek ini, maka tindakan revitalisasi perlu 

dilaksanakan segera. 

Revitalisasi merek merupakan sutau upaya penguatan kembali posisi merek yang telah 

mengalami masa-masa sulit dalam lingkungan pasar, dan cenderung menurun keberadaannya. 

Mengapa perlu dilakukan revitalisasi? Hal utama terhdap tindakanini dilatarbelakangi oleh  

adanya perubahan selera dan preferensi konsumen. Selain itu juga dengan pertimbangan 

agresifnya keberadaan para pesaing, termasuk pemain baru serta berbagai perubahan makro yang 

terjadi dan berpengaruh terhadap keberadaan merek dalam persaingan bisnis. Untuk itu dalam 

merevitalisasi merek, perusahaan perlu memahami sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang 

bisa dipakai, kemudian memutuskan apakah perusahaan akan mempertahankan positioning yang 

sama atau menciptakan positioning baru. Langkah revitalisasi merek ini dimaksudkan untuk 

menggairahkan kembali atau memberikan energi baru pada suatu merek dalam upaya 

meningkatkan ekuitasnya. 
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Tindakan revitalisasi merek pada umumnya dilakukan untuk menyegarkan kembali 

ekuitas merek dari sumber lama atau menciptakan sumber baru. Terdapat beberapa pendekatan 

yang dapat dilakukan seperti;  melakukan perluaskan kedalaman ada/atau keluasan kesadaran 

merek dengan meningkatkan ingatan konsumen dan pengenalan merek selama pembelian atau 

konsumsi. Pendekatan lainnya adalah dengan meningkatkan kekuatan, kesukaan, dan keunikan 

asosiasi merek yang membentuk citra merek.   

Dalam perkembangan hotel jaringan di Indonesia, memang tidak banyak hotel yang 

mereknya telah mengalami tindakan revitalisasi.,mempertimbangkan banyak faktor selain faktor 

finansial tentu nya. Salah satu hotel jaringan lokal di yang telah melakukan revitalisasi merek 

adalah grup Hotel Indonesia Natour (HIN) sekitar tahun 2010. Untuk merealisasikan revitalisasi 

tersebut, PT Hotel Indonesia Natour menyiapkan dana fantastis. Revitalisasi dengan dana yang 

luar biasa itu juga berdampak pada upaya untuk mempercepat rencana Inna Hotel Group dalam 

meningkatkan kinerjanya. Inna Hotel Group adalah jaringan perhotelan di Indonesia yang 

memiliki sejumlah hotel yang tersebar di Bali, Surabaya, Yogyakarta, Sukabumi, Padang, 

Pasuruan, dan Medan. Bentuk revitalisasi yang dilakukan oleh grup ini adalah dengan melakukan 

renovasi terhadap empat hotel, yaitu Inna Muara, Inna Kuta Beach, Inna Sindhu Beach. Selain 

revitalisasi yang bersifat fisik, grup HIN juga melakukan revitalisasi merek melalui rebranding 

untuk rejuvenasi atau meremajakan merek hotel-hotel mereka. Untuk luxury brand, digunakan 

merek Inaya; bintang 4: Grand Inna; bintang 3:  Inna; dan bintang 2: Inna Eight. Revitalisasi 

lainnya adalah di bidang sumber daya manusia, yaitu bagaimana memperbaiki budaya kerja serta 

kompetensi karyawan yang dilakukan melalui pengembangan talent pool	untuk	menyiapkan	the	

future leaders, serta melakukan prekerutan tenaga-tenaga profesional dari luar. 

Selain hotel jaringan lokal, terdapat hotel jaringan internasional di Indonesia yang telah 

melakukan revitalisasi ini sebagai suatu strategi yang luar biasa brillian, salah satunya adalah 

seperti yang dilakukan oleh grup Accor untuk mengurangi merek dengan nama yang berbeda 

dengan menyasar segmen yang nyaris sama. Operator hotel internasional terbesar di Asia Pasifik 

dan Indonesia ini pada tahun 2012, telah berhasil melakukan transformasi brand hotel 

ekonominya dengan mereposisi jajaran brand ibis, yaitu ibis Styles (sebelumnya all seasons, 

menjadi brand ekonomi premium), ibis (brand ekonomi) dan ibis budget (sebelumnya Formule 1, 

sebagai brand ekonomi budget), di seluruh Indonesia. Revitalisasi yang dilakukan antara lain 
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dengan melakukan pergantian unsur-unsur merek yang telah ada. Selain itu, meningkatkan 

pengalaman menginap bagi para tamu dan program promosi yang menarik. Inisiatif revitalisasi ini 

diumumkan bersamaan dengan hasil survei Asia Economy Hotels Research 2012, yang 

mengungkapkan antara lain bahwa 68% pelancong Indonesia lebih memilih operator hotel brand 

ekonomi internasional dibandingkan brand lokal. Tahap pertama dari program revitalisasi merek 

yang dilakukan Accor antar alain dengan melakukan pemasangan logo baru yang menyerupai 

''bantal'' untuk ketiga brand ibis - telah dan masih berjalan dengan baik, dimana diharapkan 60% 

jajaran brand hotel ibis di Indonesia telah selesai seluruhnya pada akhir tahun 2013. Revitalisasi 

ini merupakan upaya membanguni standarisasi baru yang lebih marketable dan spesifikasi yang 

berbeda.  Perbedaan tersebut anatar alain meliputi logo yang digunakan dengan hanya 

mengunakan warna dasar berbeda sebagai background dari logo ibis, namun tidak mengurangi 

sentuhan dan gaya ibis secara keseluruhan. 

	 
4.2. Peran 5 - Cs Diamond  

Revitalisasi yang baik, hendaknya diikuti pula dengan mengimplementasikan strategi 

“Sustainable Competitive Advantage“. Strategi ini dapat dijalankan dengan fokus dan tanggap 

terhadap perubahan, memperhatikan dan melayani tamu dengan sangat baik, melihat dan 

merespon apa yang dilakukan pesaing dengan konsep  5 Cs Diamond  

 
Gambar 4.1. Konsep  5 Cs Diamond 

 

Perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan bisnis  merupakan suatu turbulensi dan iklim yang 
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penuh ketidakpastian, yang memngharuskan perusahaan untuk mampu  beradaptasi dengan cepat. 

Pada sisi lain, keadaan ini membuat pelanggan semakin teredukasi, sehingga menyebabkan 

loyalitas pelanggan semakin sulit didapatkan. Konsep pemasaran tidak hanya lagi sebatas selling 

atau 4P’s saja, tetapi merupakan suatu yang strategi bagi perusahaan. Sebelum merancang suatu 

strategi bisnis, perlu dilakukan peninjauan terhadap situasi bisnis di masa mendatang, situasi ini 

dalam konsep SME		(Sustainable Marketing Enterprise)   dikenal dengan 4C Diamond (outlook) 

yang terdiri dari Change, Customer,Company dan Competitor. 

a. Analisa Perubahan yang terjadi (Change/Value Migrator)  

Terdapat  beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya perubahan, antara lain teknologi, 

politik-hukum, sosial budaya, ekonomi dan pasar. Perubahan ini mencakup seberapa 

pasti/tidak pasti perubahan tersebut, Perubahan teknologi saat ini dapat kita lihat pada 

penggunaan internet, twitter,facebook. Bahkan saat ini perubahan sosial juga merambah ke 

dunia on-line. Hotel-hotel saat ini juga berlomba-lomba memperbaiki teknologi sebagai 

salah satu upaya “mendekatkan diri” dengan target market-nya. 

b. Analisa Customer (Value Demander) 

Customer merupakan value demander, yang mana kebutuhan daya beli, keputusan 

merupakan di tangan customer. Akibat perubahan yang terjadi (change), customer bisa 

menjadi customer yang loyal, customer yang hilang, atau bisa juga adanya customer yang 

baru. 

c. Analisa Competitor (Value-Supplier) 

Competitor adalah sebagai value-supplier. Analisis kompetitor dilakukan dalam rangka  

mengetahui market competiveness. Akibat persaingan, kompetitor bisa menjadi kuat, atau 

sebaliknya dan bisa juga terjadi potential competitor.  

d. Analisis Company (Value-Decider) 

Company merupakan Value Decider, untuk mengidentifikasi efeknya terhadap 

perusahaan, 3C yang lain harus dianalisis secara baik. 

Dalam menganalisa aspek 4C terutama dalam industri perhotelan, analisa yang lebih ideal 

digunakan saat ini adalah analisa TWOS (Threatmen, Weakness, Opportunity, dan Srength). 

Analisa ini cenderung mengamati peluang dan tantangan di luar terlebih dahulu, baru melihat 

potensi internal. 
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4.3. Positioning, Differentiation and Branding 

Dalam membangun keunggulan bersaing, Perusahaan dituntut untuk menerapkan 

pendekatan Positioning, Differentiation, Brand Analysis. (Kartajaya, 2005). Produk, merek dan 

perusahaan haruslah diposisikan dengan jelas di benak  pelanggan, dimana tujuannya adalah agar 

produk, merek dan perusahaan memiliki identitas yang jelas di benak pelanggan. Positioning pada 

hakikatnya merupakan sebuah janji dari perusahaan kepada pelanggannya. Agar janji yang 

dirumuskan dalam positioning memiliki kredibilitas dan dipersepsi positif oleh konsumen, maka 

janji tersebut harus didukung oleh diferensiasi yang kuat. Positioning dibentuk melalui penciptaan 

brand identity. Positioning yang didukung oleh diferensiasi yang kokoh akan menghasilkan brand 

integrity dan brand image yang kuat. Brand image yang kuat akan semakin memperkuat 

positioning yang telah ditentukan sebelumnya. Bila proses ini berjalan dengan baik maka self-

reinforcing mechanism (proses penguatan secara terus menerus) akan tercipta. Analisa 

menggunakan PDB ini akan dijelaskan lebih lanjut melalui gambar 4.2 berikut. 

 
Gambar 4.2. Triangle of Positioning, Differentiation, Branding 

 

1. Positioning 

Positioning, merupakan proses menempatkan keberadaan perusahaan di benak pelanggan. 

Dalam membuat positioning statement,  berikut diuraikan beberapa elemen yang harus 
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diperhatikan, anatara lain: target market (sasaran pasar, merupakan deskripsi prospek pasar 

dimana produk atau layanan akan ditawarkan), brand (merupakan cerminan  value yang anda 

berikan kepada pelanggan), frame of reference (berupa ide, atau asumsi yang menentukan 

bagaimana sesuatu akan dicapai, diterima, atau dipahami). Point of differents (alasan-alasan 

mengapa pelanggan memilih produk anda dibanding pesaing). Competitive edge (alasan/nilai 

kompetitif brand sampai di benak konsumen). Positioning  harus didukung oleh differensiasi 

yang kuat agar memiliki brand integrity. 

2. Differensiasi 

Differensiasi membuat penawaran perusahaan menjadi unik dan mendukung positioning 

perusahaan, sehingga tercipta integritas yang kuat  bagi perusahaan. Elemen yang harus ada 

dalam menciptakan differensiasi adalah content, context dan infrastructure. 

3. Brand 

Merek bukan hanya sebuah nama, logo atau simbol, tetapi merek berperan sebagai payung 

repsentasi produk barang atau jasa, perusahaan atau orang, bahkan negara. 

Brand harus diposisikan secara jelas dalam benak pelanggan, agar memiliki brand identity 

yang jelas.  

	

4.4. Peran Kinerja Bisnis dengan menggunakan Pendekatan Balance Scorecard 

Revitalisasi merek adalah juga menjadi bagian untuk meningkatkan kinerja manajemen 

dan perusahaan. Kinerja manajemen yang baik dapat meningkatkan pengendalian dalam 

perusahaan, tetapi dalam pelaksanaan prosedur yang diterapkan sering tidak sesuai dengan kinerja 

perusahaan dan juga pembagian tugas dan tanggung jawab. Kinerja perusahaan merupakan 

sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar 

yang ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan perusahaan maka kinerja perusahaan merupakan hal 

yang sangat penting. Kinerja perusahaan tidak jarang pula diukur melalui konsep kinerja 

pemasaran suatu perusahaan. Ferdinand (2000) menyatakan bahwa kinerja pemasaran merupakan 

faktor yang seringkali digunakan untuk mengukur dampak dari strategi yang diterapkan 

perusahaan.  

Para akademisi dan praktisi telah banyak mengimplementasikan model-model baru sistem 

pengukuran kinerja seperti: Balanced Scorecard, dari Harvard Business School (Kaplan dan 
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Norton, 1996), Integrated Performance Measurement System (IPMS)dari Centre for Strategic 

Manufacturing, University of  Strathclyde (Bititci et al. 1997), dan Performance Prism dari 

kolaborasi antara Accenture dengan Cambridge University ( Nelly dan Adams, 2000b).  

Menurut Kaplan dan Norton yang diterjemahkan oleh Peter R. Yosi Pasla (2000:8): 

“Mempertajam konsep pengukuran kinerja dengan menentukan suatu pendekatan yang efektif 

dan“seimbang” (Balanced) dalam mengukur kinerja strategikperusahaan. Pendekatan tersebut 

terdiri dariempat perspektif yaitu: “financial, customer, internal business process and learning 

and growth.“ 

Balanced Scorecard mencakup berbagai aktivitas penciptaan nilai yang dihasilkan oleh 

partisipan perusahaan yang memiliki kemampuan dan motivasi tinggi. Sementara tetap 

memperhatikan kinerja jangka pendek yaitu melalui perspektif finansial, Balanced Scorecard 

dengan jelas mengungkap berbagai faktor yang menjadi pendorong tercapainya kinerja finansial 

dan kompetitif jangka panjang yang superior. 

Balanced Scorecard adalah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengukur 

kinerja perusahaan secara lebih komperhensif, penilaian kinerja ber basis Balanced Scorecard 

penilain kinerja  yang diukur secara komperhensip, tidak hanya terbatas pada kinerja perspektif 

keuangan, namun meluas ke kinerja perspektif konsumen. Proses internal, serta pembelajaran dan 

pertumbuhan.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa balanced scorecard adalah alat 

untuk mengukur kinerja keuangan dan non keuangan yang terdiri dari empat perspektif yaitu 

perspektif keuangan (financial perspective), perspektif pelanggan (customer perspective), 

perspektif proses bisnis internal(internal business process perspective), perespektif pembelajaran 

dan pertumbuhan (learning and growth perspective). Adapun penjelasana tentang empat 

perspektif tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Perspektif keuangan (financial perspective) 

Yaitu merupakan pengukuran kinerja yang ditinjau dari sudut pandang keuangan berdasarkan 

atas konsekuensi ekonomi yang dilakukan terdiri atas :  

a. Current Rasio ini menunjukan posisi kas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban /hutang lancar. Untuk mengukur ini menggunakan rumus :  
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b. Return On Investment (ROI) menggambarkan perbaikan atas kinerja operasi dan mengukur 

efisiensi dari penggunaan total aktiva untuk menghasilkan profit.  

c. Return On Equity (ROE) adalah ukuran yang mewakili harapan dari shareholder. Sebab 

tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan dapat langsung diketahui dan 

menggambarkan keefektifan atas investasi yang dilakukan oleh shareholder.  

d. Operating Income Ratio adalah perbandingan laba operasi dengan pendapatan ( penjualan 

neto).  

e. Gross Profit margin Ratio adalah perbandingan selisih penjualan neto dan harga pokok 

penjualan dengan penjualan neto.  

f. Operating Ratio adalah perbandingan antara penjualan harga pokok penjualan, biaya-biaya 

administrasi, biaya-biaya penjualan dan umum dengan pendapatan (penjualan neto).  

2. Perspektif pelanggan (customer perspective). 

Retensi pelanggan adalah suatu tingkat yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan hubungan dengan pelanggan, customer retention adalah care customer 

measure yang di pilih perusahaan dalam mengidentifikasikan apakah konsumen merasa puas, 

maka diharapkan akan mempertahankan menjadi pelanggan tetap hotel. Analisis untuk 

menganalisis retensi pelanggan adalah dengan formulasi :  

Retensi pelanggan = Jumlah Pelanggan Tetap x 100%  

                                  Total Pelanggan 

3. Perspektif proses bisnis internal (internal business process perspective) 

Teknik analisis yang digunakan dalam menilai kinerja dari perspektif proses bisnis internal 

adalah dengan menggunakan Service Cycle Efficiency (SCE) dan hanya dibatasi pada 

pengukuran efektivitas waktu proses, dalam hal ini waktu dalam penyelesaian proses check in 

dan check out serta proses making bed. SCE adalah perbandingan antara waktu yang 

berkaitan dengan value added activity dalam transaksi check in atau check out dan making 

bed dengan waktu total untuk memproses transaksi check in atau check out ( waktu yang 

berkaitan dengan value added activity dan non value added activity ). Dengan menggunakan 

rumus:  

SCE = Prosessing time  

          Troughput Time  
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Waktu bernilai tambah adalah waktu standar pemrosesan check in maupun check out. 

Throungput time terdiri dari pengisian formulir registrasi, prosesan voucher, pemberian 

passport, dan input data untuk proses chech in sedangkan untuk proses check out terdiri dari 

pengecekan tagihan ke masing - masing outlet, mengecek tagihan (bill), menerima 

pembayaran. Jika SCE kurang dari 1 berarti ada aktivitas yang tidak bernilai tambah (non 

value added activity). SCE yang ideal adalah sebesar 1 dan tidak mungkin lebih dari 1. Jika 

SCE sebesar 1 berarti tidak ada aktivitas yang tidak bernilai tambah. 

4. Perespektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective). 

Perspektif ini mengidentifikasikan struktur yang harus dibangun dalam menciptakan 

pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Pengukuran dapat dilakukan dengan 

mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap perusahaan. Hal ini adalah pra-kondisi bagi 

peningkatan produktivitas, daya tanggap, mutu, dan layanan kepada pelanggan. 

 

 
Gambar 4.3. Balance Scorecard 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sainaghi (2013), menegaskan bahwa 

pengukuran dengan menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) menjadi alat 

ukur kinerja hotel yang sangat efektif, dimana dalam perjalanan penelitian dari tahun 1992 

hingga 2005 telah terjadi peningkatan sebesar sebesar 3,7% yang menggunakan 

pendekatan BSC dalam berbagai penelitian terkait kinerja hotel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR REFERENSI 
	
Artikel Jurnal : 
Aaker, D.A. (1996), Measuring Brand Equity Across Product and Market, California 

Management Review, Vol.38 No.3, halaman 102 – 121. 
 
Baldauf, Artur;Cravens, Karen S;Binder, Gudrun, (2003), Performance consequences of brand 

equity management: Evidence from organizations in the value chain The Journal of 
Product and Brand Management; Volume 12, No.4/5; halaman 220-234 

 
Bailey, R. and Ball, S. (2006), “An exploration of the meanings of hotel brand equity”, The 

Service Industries Journal, Vol. 26 No. 1, halaman 15-38. 
 
Fouladivanda, Firoozeh, Maryam Amini Pashandi, Alireza Hooman, Zahra Khanmohammadi 

(2013), The effect of Brand Equity on Consumer Buying Behavior in term of FMCG in 
Iran, Institute of Interdisciplinary Business Research, Vol.4, No. 9., halaman 945 –957 

 
Gil, R.B., Andres, E.F. and Salinas, E.M. (2007), Family as a Source of Consumer – Based Brand 

Equity, Journal of Product and Brand Management, Vol.16, No.3, halaman 188 – 199. 
 
Haim Hilman, Narentheren Kaliappen (2014), Do Cost Leadership Strategy and Process 

Innovation influence the performance of Malaysia Hotel Industry?,Asian Social Science; 
Vol. 10, No. 10; 2014 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025, halaman 134 - 141 



 
Kebangkitan Merek Lokal Pada Industri Perhotelan di Indonesia                                                                                61 
	

Hidayat, Rahmat., 2009, Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan, Nilai Bagi Nasabah 
Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Bank, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 
No.2, Vol.12, Halaman 99 – 116, ISSN: 2085 – 738.  

 
Hung, Jui-Ying , Feng-Li Lin and Wen- Goang Yang, (2012),  Comparative study on different 

viewpoints of luxury brand equity based on the luxury resort hotel in Taiwan and Macao, 
African Journal of Business Management ISSN 1993-8233 Vol. 6(32), halaman  9335-
9342  

  
Hutchinson, J.W., K. Raman and M. K. Mantrala (1994), “Finding Choice Alternatives in 

Memory: Probability Models of Brand Name Recall,” Journal o f Marketing Research, 
31,1:441-61. 

 
Hsu- Tsuen-Ho · Li-Chu Hung · Jia-Wei Tang, (2012), An Analytical Model for Building Brand 

Equity in Hospitality Firms, Springer Science+Business Media, LLC 2011, halaman 355 -378 
 
Hwhang, Jinsoo (2011), Brand Preference And Its Impactson Customer Share of Visits And 

Word-Of Mouth Intention : An Empirical Study In The Full-Service Restaurant Segment, 
Kansas State University, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 3493793. 

Ishaq,Husain Asim, Cheema (2014), Brand Equity In The Pakistani Hotel Industry, Revista de 
Administração de Empresas | FGV-EAESP,  São Paulo | V. 54 | n. 3 | maio-jun 2014 |	
ISSN 0034-7590	, halaman 284-295	

 
Keller, K.L. (1993), Conceptualizing, Measuring and Managing Customer Based on Brand 

Equity, Journal of Marketing, Vol.57 No.1, halaman 1 – 22. 
 
Keller, Kevin L. and D. R. Lehmann (2003), “How Do Brands Create Value?” Marketing 

Management, 12, 3 (May/June), halaman 26. 
 
Kamakura, W. A. and G. J. Russell (1993), “Measuring Brand Value with Scanner Data, 

”International Journal o f Research in Marketing 10: 9-22. 
 
Kayaman Ruchan and Arasli Huseyin  (2007), Customer Based Brand Equity: Evidence from 

The Hotel Industry, Managing Service Quality Vol. 17 No. 1, 2007, halaman 92-109 
 
Kim, W.G. and Kim, H.B. (2004) Measuring Customer Based Restaurant Brand Equity, Cornell 

Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol.45 No.2, halaman 115 – 131. 
 
Lane, V. and Jacobson, R. (1995), Stock Market Reaction to Brand Extension Announcement ; 

The Effect of Brand Attitude And Familiarity, Journal of Marketing, Vol.59, No.1, 
halaman 63 – 77. 

 
Mackay, Marisa Maio (2001), “Evaluation of Brand Equity Measures: Further Empirical 

Results,” The Journal o f Product and Brand Management, Vol.10, No.1, halaman 38. 



 
Kebangkitan Merek Lokal Pada Industri Perhotelan di Indonesia                                                                                62 
	

 
Motameni, Reza and Manuchehr Shahrokhi (1998), “Brand Equity Valuation: A Global 

Perspective,” the Journal o f Product and Brand Management Vol.1,No 4, halaman 275. 
 
Musa Pinar, Tulay Girard,  Zeliha Eser, (2012), Consumer-based brandequity in banking industry 

: A comparison of local and global banksin Turkey, International Journal of Bank 
Marketing.,Vol. 30 No. 5, 2012 halaman 359 – 375 

  
Munoz, Tim;Kumar, Shailendra (2004), Brand metrics: Gauging and linking brands with 

Business Performance, Journal of Brand Management;  Volume 11, No.5; halaman 381 - 
387 

 
O'Neill, John W;Qu Xiao  (2006), The Role of Brand Affiliation in Hotel Market Value, Cornell 

Hotel and Restaurant Administration Quarterly; Volume 47, No:3, halaman 210 – 223 

Ovidiu Niculae, Anca Borza 2014, Strategic Management Practice within The Romanian Hotel, 
Amfiteatru Economic,  Volume XVI, No.8 halaman 1238 - 1252  

 
Ovidiu Niculae, Anca Borza, Daniel Glazer (2011), A Comparative Approach of The Generic 

Strategies within the hotel industry. Romania Versus United State, Management and 
Marketing Challenges for The Knowledge Society, Vo.6., No.4., halaman 501 – 514. 

 
Onyayango,Fwaya Erick., Edwin,Odhuno., Ouma O.Kambuna, Lucaas,O.Outhon, (2010), 

Performance Measurement & Hotel Industry in Kenya International Journal of Hospitality 
and Tourism System, Volume 3, No.1, halaman 86 - 92 

 
Okumus¸, F., Altinay, M. and Arasli, H. (2005), “The impact of Turkey’s economic crisis of 

February 2001 on the tourism industry in Northern Cyprus”, Tourism Management, Vol. 
27 No. 1, halaman 12-24. 

 
Park, C. S. and V. Srinivasan (1994), “A Survey-Based Method for Measuring and Understanding 

Brand Equity and its Extendibility Journal of Marketing Research 31,5, halaman 271-88. 
 
Palumbo, F., & Herbig, P. (2000).  The multicultural context of brand loyalty. European Journal 

of Innovation Management, Vol.3,  (No. 3), halaman 116 – 124. 
 
Pimtong Tavitiyama, Zhang Hanqin Qui, Qu, Hailin (2012), The Effect of Competitive Strategy 

and Prganizational Structure on Hotel Performance, Volume 24, No.1 halaman 140-159 
 
Prasad, K. and Dev, C.S. (2000), Managing Hotel Brand Equity, Cornel Hotel and Restaurant 

Administration Quarterly, Vol.41 No.3, halaman 22 – 31 
 
Suwithi , N.W. dan Boham, C.E. Jr. ( 2008 ). Akomodasi perhotelan jilid 1. Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejurusan, Jakarta 
 



 
Kebangkitan Merek Lokal Pada Industri Perhotelan di Indonesia                                                                                63 
	

S. Rahmawati, M. Suyudi, S.Hari (2007) , Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Ekuitas 
Merek Untuk Meningkatkan Minat Beli Ulang – Studi Kasus Pada Kedai Kopi Dome di 
Surabaya, Journal Studi Manajemen & Organisasi, Vol.4, No.2, halaman 30 – 44. 

 
Smith, D.J., Gradojevic, N. and Irwin, W.S. (2007), An Analysis of Brand Equity Determinants; 

Gross Profit, Advertising, Research abd Development, Journal of Business & Economics 
Research, Vol.5 No.11, halaman 103 – 116. 

 
Tan,Teck Ming, Devinaga, Rasiah., Hismanuddin, Ismail ,(2013) The Common Challenge of 

Brand Equity Creation among Local Fast Food Brands in Malaysia, International Journal 
of Business and Management, Vol.2. halaman 96-106. 

 
Taghipourian ,Mohammad Javad (2013), Evaluation And Prioritization Of Brand Equity 

Dimensions From Customer Viewpoint In Banking Industrial, Institute of 
Interdisciplinary Business Research, Vol.4., No.9.,	halaman 395-401 

 
Yu-Jia Hu (2012), The Moderating Effect Of Brand Equity And The Mediating Effect Of 

Marketing Mix Strategy On The Relationship Between Service Quality And Customer 
Loyalty: The Case Of Retail Chain Stores In Taiwan, The International Journal of 
Organizational Innovation, Vol 5 Num 1 Summer 2012, halaman 155 - 162 

 
Zaltman, G. and R. H. Higgie. (1995), “Seeing the Voice of the Customer: The Zaltman Metaphor 

Elicitation Technique,” Marketing Science Institute, halaman 93-111. 
 
Zohoori, Khesal, Mohaseni (2013), Advertisement and Brand Equity in Fast Food Industry in 

Iran, International Journal of Business and Management, Vol.3. halaman 485-491. 
 
 

Buku Teks : 
Christoper Lovelock and Lauren K Wright, (2007) Manajemen Pemasaran Jasa, PT. Indeks, 

Indonesia  
 
Dess, G. T. Lumpkin, & A. Eisner, (2010) Strategic Management, 4th ed. Chicago: McGraw-Hill 

Irwin. 
 
Fandy Tjiptono, 1997, Strategi Pemasaran, Edisi 1, Penerbit Andi, Yogyakarta. 
 
Hitt, Michael A. Ireland,R. Duane, Hoskisson, Robert E. (2011), Strategic Management: Concepts 

and Cases: Competitiveness and Globalization, 9th Edition 	ISBN-13: 9781439042304 
 
Hermawan Kartajaya, 2004, Hermawan Kertajaya On Branding, Mizan Media Utama, Bandung 

Indonesia. 
 
Keller, K.L. (2003), Strategic Brand Management, Prentice Hall. 
	

http://www.cengage.com/search/productOverview.do?Ntt=2058718318774124719265800481121636658&N=4294950651+4294950650&Ntk=P_EPI
http://www.cengage.com/search/productOverview.do?Ntt=2058718318774124719265800481121636658&N=4294950651+4294950650&Ntk=P_EPI


 
Kebangkitan Merek Lokal Pada Industri Perhotelan di Indonesia                                                                                64 
	

Philip Kotler & Kevin Lane Keller,2009, Manajemen Pemasaran,Edisi 13 Jilid 1. Jakarta. 
 
Stanton, William, J.,(2001),Prinsip-prinsip Pemasaran,Jilid Ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta. 
 
Soenarno, Adi. (2006), Front Office Management, Yogyakarta: CV. Andi Offset (Penerbit Andi). 
 
Wheelen and Hunger (2010), Strategic Management and Business Policy, 13th edition, Pearson. 

Laporan Hasil Riset : 
Ling, David  and Jiahao,  Zhang,  (2012)  HVS, Extraordinary Growth Opportunities In Indonesia 

For Hotel Chains, Hospitality Service Annual Report. 
 
Berita Resmi Statistik, oleh Badan Pusat Statistik No. 63/08/Th. XVII, 5 Agustus 2014 
 
 

Sumber internet : 

http://dhimas.id/perjalanan-setengah-abad-hotel-indonesia/ 

http://swa.co.id/business-research/merek-lokal-makin-digdaya-ini-sebabnya 

Ini Merek Hotel Terkuat dan Jaringan Terbanyak di Dunia, 
http://aceh.tribunnews.com/2016/03/17/ini-merek-hotel-terkuat-dan-jaringan-terbanyak-di-dunia, 
17 Maret 2016 
 

http://dhimas.id/perjalanan-setengah-abad-hotel-indonesia/
http://swa.co.id/business-research/merek-lokal-makin-digdaya-ini-sebabnya
http://aceh.tribunnews.com/2016/03/17/ini-merek-hotel-terkuat-dan-jaringan-terbanyak-di-dunia

