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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Telaah Hasil Penelitian Sebelumnya. 

Adapun.hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan guna melengkapi 

penelitian ini. 

Dalam penelitian Tsalis (2011) yang berjudul “Pengaruh Reservasi Melalui 

Website dan Personal Terhadap Tingkat Hunian Kamar di Aston Kuta Hotel & 

Residence Bali. Tujuan dari penelitiannya, adalah untuk mengetahun pengaruh 

reservasi melalui website dan personal bak secara simultan maupun secara parsial 

terhadap Tingkat Hunian Kamar di Aston Kuta Hotel & Residence Bali. 

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, analisis korelasi 

berganda, analisis determinasi berganda, serta uji F dan uji T. Dari hasil analisis yang 

diperoleh dengan menggunakan alat bantu SPSS (Statistic Package for Social Science) 

yaitu Reservasi Melaui Website dan Personal berpengaruh Terhadap Tingkat Hunian 

Kamar (room occupancy). Dari hasil penelitian secara simultan, antara reservasi melaui 

website dan personal terdapat pengaruh nyata. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh  

besarnya nilai determinasi (R2) = 71,9 yang berarti variabel tingkat hunian kamar pada 

Aston Kuta Hotel & Residence sebesar 71,9 persen dipengaruhi oleh variabel reservasi 

melalui website dan melalui personal dan sisanya sebesar 28,08 persen disebabkan oleh 

faktor lain. Sedangkan secara parsial, variabel reservasi melalui personal tidak terlalu  
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berpengaruh, karena berdasarkan hasil perhitungan nilai determinasi diperoleh sebesar 

0,354 atau 35,4 persen tingkat hunian kamar dipengaruhi oleh reservasi melalui 

personal. 

Dalam penelitian Febriantara (2012) dengan judul “Pengaruh Online dan 

Offline Reservation Terhadap Tingkat Hunian Kamar Hotel All Season di Legian-

Bali”. Tujuan dari penelitiannya, untuk mengetahui pengaruh Online Reservation dan 

Offline Reservation baik secara simultan maupun secara parsial terhadap Tingkat 

Hunian Kamar Hotel All Season di Legian-Bali. 

Dalam hal ini, Febriantara menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif 

dengan alat analisis regresi linier berganda. Hasil analisis yang di dapat dengan alat 

bantu SPSS yaitu Online Reservation dan Offline Reservation berpengaruh terhadap 

Tingkat Hunian Kamar Hotel All Season di Legian-Bali Tahun 2012. Hasil 

penelitiannya secara simultan, ternyata ada pengaruh antara Online Reservation dan 

Offline Reservation terhadap Tingkat Hunian Kamar Hotel All Season Legian. Secara 

parsial variabel online reservation berpengaruh nyata terhadap tingkat hunian kamar, 

sedangkan offline reservation tidak berpengaruh terhadap tingkat hunian kamar. Hasil 

analisis determinasi berganda diperoleh nilai sebesar 0,758 yang berarti sebesar 75,8 

persen tingkat hunian kamar ditentukan oleh variabel online dan offline reservation dan 

sisanya sebesar 24,2 persen ditentukan oleh variabel lain.  

Dalam penelitian Putra (2014) yang berjudul “Pengaruh Electronic Commerce 

(E-Commerce) Terhadap Tingkat Hunian Kamar Di Prama Sanur Beach Bali. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh electronic 

commerce terhadap tingkat hunian kamar. 
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Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya pengaruh nyata electronic commerce (e-commerce) 

terhadap tingkat hunian kamar di Prama Sanur Beach Bali. Secara simultan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel e-commerce one way dan two ways terhadap 

tingkat hunian kamar pada Prama Sanur Beach Bali. Sedangkan secara parsial variabel 

e-commerce one way berpengaruh nyata terhadap tingkat hunian kamar dan variabel e-

commerce two ways juga berpengaruh nyata terhadap tingkat hunian kamar. Hasil 

analisis determinasi berganda diperoleh nila R2 sebesar 0,876 yang berarti sebesar 87,6 

persen tingkat hunian kamar ditentukan oleh variabel e-commerce one way dan two 

ways, kemudian sisanya sebesar 12,4 persen ditentukan oleh variabel lain. 

Adapun persamaan atau kaitan dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti 

tentang online reservations atau sumber-sumber reservasi secara online serta metode 

yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dengan mencari hasil statistik 

terhadap analisis regresi dari variabel yang digunakan penelitian.  

Adapun perbedaannya dengan ketiga penelitian di atas terletak pada lokasi 

penelitian, waktu penelitian dan objek penelitian. Penelitian ini lebih berfokus pada 

pengaruh reservasi melalui travel agent dan online travel agent terhadap tingkat hunian 

kamar, sedangkan penelitian sebelumnya oleh Tsalis (2011) menekankan pada sumber 

reservasi yang berbeda yaitu pengaruh reservasi melalui website dan personal terhadap 

tingkat hunian kamar, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Febriantara (2012) 

lebih berfokus meneliti mengenai jenis reservasi yaitu pengaruh online dan offline 

reservation terhadap tingkat hunian kamar, dan penelitian berikutnya yang dilakukan 



16 

 

oleh Putra (2014) yang meneliti mengenai electronic commerce yaitu pengaruh 

electronic commerce (e-commerce) terhadap tingkat hunian kamar. 

2.2. Deskripsi Konsep. 

2.2.1. Tinjauan Tentang Reservasi. 

1. Pengertian Reservasi. 

Berasal dari kata to reserve, yang artinya memesan. Dalam konteks hotel, 

maksudnya adalah suatu kegiatan pemesanan kamar. Reservasi juga berarti salah satu 

bagian di Departemen Kantor Depan hotel yang bertanggung jawab atas kegiatan 

pemesanan kamar, Agus Sambodo & Bagyono (2010 : 251) 

Menurut Adi Soemarno (2006 : 197), reservasi adalah pemesanan tempat yang 

diinginkan oleh tamu sebelum tamu tersebut datang. 

Menurut Peter Franz Renner dalam Endar Sugiarto (2001 : 52) defnisi 

pemesanan kamar (room reservation) untuk hotel adalah suatu pemesanan kamar yang 

dilakukan beberapa waktu sebelumnya, yang diperoleh berbagai sumber dengan 

berbagai cara pemesanan untuk memastikan bahwa tamu memperoleh kamar pada 

waktu check in. 

Jadi dapat disimpulkan reservasi merupakan suatu kegiatan pemesanan yang 

dilakukan oleh tamu baik pemesanan suatu tempat atau fasilitas, yang dilakukan 

beberapa waktu sebelumnya oleh berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara 

pemesanan. 

2. Klasifikasi Reservasi. 

Menurut Agus Sambodo & Bagyono (2010 : 72), dilihat dari sumbernya reservasi 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu : 
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1) Reservasi Perorangan (Individual Reservation). 

Individual reservation adalah pemesanan kamar untuk seorang calon tamu, 

pasangan, atau sebuah keluarga. Reservasi ini biasanya dilakukan sendiri oleh calon 

tamu atau oleh agen. Harga yang diberikan adalah harga normal atau harga paket. 

2) Reservasi Rombongan/Tour (Group/Tour Reservation). 

Group/Tour reservation adalah pemesanan kamar yang umumnya dibuat oleh agen 

atau biro perjalanan untuk para pelanggannya. Pesanan dibuar untuk tamu yang 

datang berombongan. Seringkali harga yang diberikan adalah harga diskon. 

3) Reservasi Konferensi (Conference Reservation). 

Conference reservation adalah pemesanan kamar untuk sebuah rombongan yang 

akan melakukan eksibisi atau pertemuan di hotel. Reservasi ini umumnya dibuat 

oleh organisasi, perusahaan atau suatu asosiasi. Harga yang diberikan untuk 

reservasi konferensi adalah harga komersial.  

3. Jenis Reservasi.  

Reservasi dibagi menjadi dua jenis yaitu Online Reservation dan Offline 

Reservation : 

1) Online Reservation. 

Kemajuan teknologi saat ini mengakibatkan sistem reservasi juga mengalami 

perkembangan kea rah sistem reservasi online. Reservasi online bisa diakses oleh 

siapapun dan dimanapun mereka berada yang memiliki akses internet. Hanya 

dengan mengakses website dapat melakukan pemesanan kamar di hotel. Hal ini juga 

lebih membantu hotel dalam memasarkan produk dan menjual kamarnya. 
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2) Offline Reservation. 

Sistem reservasi yang menggunakan pengiriman reservasi langsung ke hotel 

dengan media reservasi seperti telepon, fax, e-mail, dan walk in. 

4. Sumber-sumber Reservasi. 

Menurut Endar Sugiarto (2001: 53) menyebutkan ada beberapa sumber sumber 

reservasi yaitu : 

1) Company (perusahaan) 

Perusahaan yang dapat dijadikan sumber pemesanan kamar adalah perusahaan 

swasta, perusahaan asing, perusahaan gabungan (joint venture), perusahaan Negara. 

Reservasi melalui jalur ini biasanya memiliki langganan tetap disetiap daerah tujuan 

wisata, bahkan sampai memiliki harga tertentu sesuai dengan perjanjian awal. 

Pihak-pihak pengusaha selain dalam rangka tugas kantor, kadang kalanya mereka 

juga bisa memakai harga company untuk melakukan liburan bersama keluarga 

2) Travel Agent. 

Travel Agent merupakan suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa. Mereka 

memberikan pelayanan berupa informasi kepada para calon wisatawan yang akan 

melakukan perjalanan wisata. Travel Agent memiliki peranan penting sebagai 

partner sebuah hotel dalam usaha meningkatkan tingkat hunian kamar. Selain 

pemberian informasi, travel agent juga membantu dalam hal pemesanan kamar 

hotel. Pemesanan kamar melalui travel agent digolongkan menjadi dua yaitu : 

(1)  FIT (Free Independent Traveller) atau orang yang melakukan perjalanan secara 

pribadi, tidak bersama rombongan. 
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(2)  GIT (Group Inclusive Tour) atau orang-orang yang mengadakan perjalanan 

dalam suatu kelompok, biasanya dalam GIT sudah termasuk paket perjalanan. 

3) Airport Representative. 

Karyawan hotel yang tugasnya di pelabuhan udara ini dinamakan airport 

representative (airport dispatcher) yang bertugas melayani tamu yang sudah 

membuat pemesanan kamar untuk hotel maupun yang belum. Bagi yang belum 

ditawarkan dan dibuatkan langsung pemesanan ke hotel, dan bagi yang sudah 

diproses untuk menuju ke hotel secepatnya. 

4) Airlines Agency (Perusahaan Penerbangan) 

Perusahaan penerbangan selain sebagai sarana transportasi juga sebagai partner 

dalam pengisian tingkat hunian kamar hotel. Para wisatawan tidak saja 

membutuhkan saran angkutan tapi juga sarana menginap di tempat tujuannya, 

sehingga kadang tamu meminta pihak penerbangan untuk mencarikan tempat 

menginap. Bahkan saat ini pihak penerbangan secara resmi menawarkan paket 

penerbangan langsung dengan penginapan dan makan. 

5) Government (Pemerintah). 

Pemerintah merupakan sumber pendatang tamu yang subur, sebab dari 

pemerintahan sangat sering melakukan perjalanan dinas dan memiliki sumber yang 

sangat banyak seperti BUMN, departemen-departemen dan pemerintah daerah.  

6) Central Reservation System (Sistem Pemesanan Terpusat). 

Ada dua jenis central reservation system yaitu anaffiliate reservation network atau 

sebuah jaringan reservasi untuk hotel yang memiliki mata rantai bisnis seperti Hyatt, 
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Hilton, Intercontinental dan lain-lain. Serta non affiliate reservation network, yaitu 

jaringan reservasi yang tidak terikat pada mata rantai hotel. 

7) Perorangan. 

Perorangan adalah sumber pemesanan kamar yang bersifat bebas, siapa saja dapat 

melakukan pemesanan. Pemesanan kamar ini bisa dilakukan dengan berbagai cara 

mulai dari telepon, e-mail, fax, dan lain sebagainya. Pemesanan kamar yang bersifat 

individu ini membantu dalam peningkatan revenue karena harga yang lebih mahal 

dari pada harga (contract rate) ke travel agent lain. 

8) Booking Engine. 

Pemesanan kamar melalui booking engine terhubung melalui jaringan internet. 

Booking engine ini tergantun pada website hotel untuk memasarkan kamar yang 

akan dijual. 

4. Media Reservasi. 

Menurut Endar Sugiarto (2001 : 55), Media pemesanan kamar adalah alat 

penghantar atau penghubung antara pihak pemesanan kamar dengan pihak hotel. Media 

atau alat penghantar tersebut antara lain : 

1) Telepon. 

Suatu cara pembuatan pemesanan kamar yang paling banyak dipakai karena mudah, 

cepat, dan menghemat waktu. Kelemahan dari sistem ini adalah apabila ada 

kekeliruan pemesanan dan terjadi keluhan tamu, maka buktinya sulit didapatkan 

karena pembicaraan tidak direkam. Sedangkan kelemahan lain adalah apabila ada 

overseas call dan penerima kurang dapat menangkap dialek bahasa sesuai dengan 
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sifat Negara di mana pemesan berasal, maka akan mengalami kesulitan atau salah 

paham dalam pemesanan kamar. 

2) Telex. 

Media reservasi ini biasanya digunakan pada reservasi internasional dan lokal yang 

jaraknya cukup jauh. Perusahaan berskala besar umumnya memiliki pesawat telex. 

3) Fax. 

Media ini merupakan alat elektronik berteknologi canggih yang fungsinya sebagai 

fotokopi jarak jauh, dengan demikian berita yang disampaikan sama persis dengan 

yang diterima. Bedanya dengan telex adalah facsimilie menggunakan kode-kode 

tertentu. Banyak reservasi pada saat ini yang menggunakan media ini. 

4) E-mail. 

Reservasi melalui email juga banyak dilakukan, terutama untuk reservasi tamu 

rombongan dalam jumlah yang besar. Cara ini lebih efektif karena informasi yang 

akan disampaikan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. 

5) Walk in. 

Walk in adalah reservasi yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang secara 

langsung datang ke hotel. Yang melakukan cara ini biasanya adalah tamu yang 

sedang melakukan perjalanan dan belum membuat reservasi ke hotel. 

5. Kategori Reservasi. 

Kategori pemesanan kamar adalah kekuatan atau bobot suatu pemesanan kamar 

yang berguna sebagai acuan atau pegangan bagi tamu maupun pihak hotel pada saat 

check in, (Endar Sugiarto, 2001 : 56). 
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Kategori pemesanan kamar ini dibagi dalam empat kelompok, masing-masing 

adalah sebagai berikut : 

1) Confirmed Reservation. 

Confirmed reservation adalah pemesanan kamar yang sudah disetujui oleh 

pihak hotel dengan bukti berupa confirmation letter yang dikirimkan kepada tamu 

yang bersangkutan. Confirmation letter ini harus dibawa oleh tamu pada saat check 

in sebagai bukti untuk memperoleh kamar. 

2) Guaranteed Reservation. 

Guaranteed reservation adalah pemesanan kamar yang sudah dijamin oleh 

tamu yang bersangkutan, pembatalan berlaku hingga check in time, apabila tamu 

tidak datang dan tidak memberi tahu, maka kepada yang bersangkutan dikenakan 

no-show charge selama satu malam. 

3) Advanced Payment Reservation. 

Advance payment reservation adalah pemesanan kamar yang dilakukan 

beberapa waktu sebelumnya, yang mana tamu sudah membayar uang muka 

(advance deposit). 

4) Waiting List Reservation. 

Waiting list reservation adalah pemesanan kamar yang mana hotel tidak 

menjamin tamu memperoleh kamar pada saat check in. Bobot pemesanan kamar ini 

paling rendah diantara kategori pemesanan kamar yang lain, sehingga tidak ada 

tuntutan mendapatkan kamar walaupun tamu sudah berada di receptionist. 
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2.2.2. Tinjauan Tentang Travel Agent (Usaha Perjalanan). 

1. Pengertian Travel Agent (Usaha Perjalanan). 

Menurut Bagyono (2005 : 60) pengertian dari usaha perjalanan dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1) Bersifat komersial, yakni usaha yang dijalankan sepenuhnya bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan. 

2) Mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan. Kegiatan usaha 

perjalanan adalah menjual jasa. Oleh karena itu perusahaan tersebut akan 

mendapatkan imbalan tertentu dari jasa yang dijualnya. 

3) Ditujukan bagi seseorang atau sekelompok orang, artinya bahwa perjalanan 

melaksanakan kegiatan untuk dinikmati oleh perorangan (individu) ataupun 

sekelompok orang (group). 

4) Ditujukan untuk kegiatan perjalanan dengan tujuan utama berwisata. Maksudnya 

bahwa usaha perjalanan melayani kegiatan perjalanan dengan tujuan apapun, 

misalnya bisnis, olahraga, kesehatan dan lain-lain. 

Menurut Yoeti (2003 : 58), adalah suatu perusahaan yang memperoleh 

pendapatan dan keuntungan dengan menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa 

pelayanan yang diberikannya kepada pelanggannya. 

Menurut Foster (2000 : 77), adalah sebuah perusahaan yang menjual 

rancangan perjalanan secara langsung pada masyarakat dan lebih khusus lagi menjual 

transportasi udara, darat, laut, akomodasi penginapan, pelayanan wisata, wisata paket, 

asuransi perjalanan dan produk lainnya yang berhubungan.  
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 Jadi dapat disimpukan travel Agent atau usaha perjalanan juga dapat diartikan 

suatu akomodasi yang menjual jasa perjalanan wisata, informasi, informasi wisata, 

tiket, hotel dan segala hal yang dibutuhkan wisatawan secara umum saat berwisata. 

Travel Agent dilihat dari pangsa pasarnya dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Offline Travel Agent. 

(1)  Local Travel Agent. 

Local atau lokal dalam Bahasa Indonesia yang berarti setempat, dalam daerah 

tertentu, bila dipadukan dengan kata Travel Agent maka pengertian Local Travel 

Agent menurut letak hotel yang diajak bekerjasama yaitu Travel Agent yang 

berlokasi di daerah yang sama atau Negara yang sama dengan posisi hotel itu 

berasal. 

(2)  Overseas Travel Agent. 

Overseas atau luar negeri dalam Bahasa Indonesia yang berarti luar negeri, 

seberang lautan, atau seberang benua, bila dipadukan dengan kata travel agent, 

maka pengertian Overseas Travel Agent menurut letak hotel yang diajak 

bekerjasama yaitu travel agent yang berlokasi di daerah yang terpisah lautan, 

Negara, bahkan benua dengan posisi hotel itu berasal. 

2) Online Travel Agent. 

Online Travel Agent adalah salah satu jenis dari travel agent yang melakukan 

kegiatannya melalui online. Jenis travel agent ini menyediakan layanan reservasi 

online (online reservation) merupakan sarana yang dibutuhkan seseorang dalam 

melakukan perjalanan. Tugas Online Travel Agent adalah menjadi perantara yang 

dipercaya dan konsultan bagi perusahaan akomodasi dan maskapai penerbangan dalam 
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promosi secara online dan meningkatkan kunjungan tamu. Online Travel Agent juga 

memberikan kemudahan dari segi reservasi kamar dengan fasilitas online reservation 

form dilengkapi dengan room avaibility yang mudah dipahami dan langsung diproses 

melalui situs tersebut ke hotel atau restoran yang dituju. Secara umum, pihak hotel yang 

bekerjasama dengan perusahaan Online Travel Agent melakukan pembayaran perbulan 

sesuai komisi. 

2. Fungsi dan Peranan Perusahaan Perjalanan. 

Fungsi dan peranan perusahaan perjalanan adalah sebagai berikut : 

1) Sebagai Perantara (Intermediary) 

Perusahaan perjalanan berperan sebagai perantara antara calon wisatawan dengan 

perusahaan-perusahaan industri pariwisata lain seperti perushaan transportasi, 

akomodasi, hiburan dan lain-lain. Apabila dipandang dari kacamata wisatawan 

maka perusahaan perjalanan merupakan. 

(1)  Tempat wisatawan memperoleh informasi tentang segala sesuatu di daerah 

tujuan wisata. 

(2)  Tempat wisatawan meminta bantuan untuk mengurus dokumen perjalanan atau 

perpanjangannya. 

(3)  Tempat wisatawan membeli tiket atau memesan tempat pada perusahaan 

pengangkutan atau kamar hotel. 

(4)  Tempat wisatawan memesan angkutan wisata seperti taksi, bus wisata. 

(5)  Tempat wisatawan membeli karcis masuk ke tempat wisata atau hiburan. 

(6)  Tempat wisatawan meminta bantuan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perjalanan. 
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2) Sebagai Organisator (Organizer). 

Sebagai organisator, perusahaan perjalanan harus mampu : 

(1)  Mempertemukan wisatawan selaku konsumen dan pengusaha industri 

pariwisata sebagai supplier, 

(2)  Mempersiapkan macam-macam tour yang mungkin dapat ditawarkan kepada 

calon wisatawan, 

(3)  Memiliki keahlian dalam mengatur, menggali obyek dan atraksi wisata yang 

mungkin dapat menarik serta disenangi wisatawan. 

3. Klasifikasi dan Jenis Perusahaan Perjalanan. 

Perusahaan perjalanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Agen Perjalanan. 

Kegiatan agen perjalanan meliputi : 

(1)  Menjual tiket dan sarana angkutan. 

(2)  Mengurus dokumen perjalanan. 

(3)  Mengadakan pemesanan sarana wisata seperti akomodasi, restoran dan lain-

lain. 

(4)  Menjual paket wisata yang dibuat oleh Biro Perjalanan Umum. 

2) Biro Perjalanan Umum. 

(1)  Mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan perjalanan wisata. 

(2)  Menyelenggarakan usaha perjalanan dalam dan luar negeri. 

(3)  Melayani pemesanan akomodasi restoran dan sarana wisata lain. 

(4)  Mengurus dokumen perjalanan. 

(5)  Menyelenggarakan panduan perjalanan wisata. 
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(6)  Melayani penyelenggaraan konvensi. 

3) Cabang Biro Perjalanan Umum. 

Cabang biro perjalanan umum adalah satuan usaha dari biro perjalanan umum yang 

berkedudukan di tempat yang sama atau tempat lain dan memberikan pelayanan 

sehubungan dengan kegiatan-kegiatan Biro Perjalanan Umum. 

4) Tour Operator. 

Ruang lingkup tour operator : 

(1)  Merencanakan dan menyelenggarakan macam-macam perjalanan wisata seperti 

sightseeing. tours, trips dan excursions, 

(2)  Merencanakan dan menjual paket wisata dalam dan luar negeri, 

(3)  Menyediakan tenaga pramuwisata, tour leader dan tour conductor, 

(4)  Menyediakan atau memberikan fasilitas angkutan boorongan. 

Tour operator menekankan kegiatannya perencanaan, penyelenggaraan 

perjalanan wisata atas inisiatif dan resiko sendiri dengan tujuan mengambi keuntungan 

dari penyelenggaraan perjalanan tersebut. Yang menjadi Tour Operator tidak selalu 

perusahaan-perusahaan tetapi juga maskapai penerbangan dan juga hotel. Tour 

Operator sering disebut juga “Wholesaler” (Pedagang Besar) dan paket wisata yang 

dibuat oleh Tour Operator dapat dijual melalui Agen Penjual Pengecer (Retail Travel 

Agent). 

 

2.2.3. Tinjauan Tentang Tingkat Hunian Kamar. 

Menurut Endar Sugiarto (2002 : 55) menyatakan bahwa tingkat hunian kamar 

adalah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar yang terjual, jika 
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diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual. Tingkat 

hunian kamar yang tinggi sebuah hotel maka akan dapat memberikan keuntungan dan 

penghasilan yang tinggi bagi hotel tersebut. Hal ini dikarenakan kamar sebagai produk 

utama yang memberikan profit margin yang paling tinggi dibandingkan dengan 

produk-produk hotel yang lain seperti laundry, bar, restaurant, room service dan lain 

sebagainya. 

Metode perhitungan tingkat hunian kamar pada sebuah hotel umumnya diukur 

secara presentase yaitu membandingkan jumlah kamar yang terisi dengan jumlah 

kamar yang tersedia pada periode tertentu. Meningkatnya tingkat hunian kamar tidak 

hanya tergantung pada tamu yang datang dan menginap di hotel tersebut, tetapi juga 

dapat dicapai melalui sistem pelayanan yang mengusahakan kepuasan tamu secara 

maksimal untuk memperpanjang waktu tinggalnya, sehingga  menghabiskan 

malamnya lebih lama di hotel tersebut.  

Menurut Darmajati (2006 : 121) yang dimaksud dengan tingkat hunian kamar 

adalah presentase dari kamar-kamar uang terisi atau disewakan kepada tamu yang 

dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang disewakan kepada tamu yang 

dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang disewakan yang diperhitungkan 

dalam jangka waktu, misalnya harian, bulanan atau tahunan. 

Menurut Any (2005 : 44) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat hunian kamar pada suatu hotel yaitu : 

1) Lokasi Hotel. 

Lokasi hotel berperan sangat besar dalam keberhasilan menarik minat tamu yang 

datang. Lokasi hotel yang strategis sangat memberikan keuntungan bagi pihak hotel 
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karena pada umumnya tamu mencari hotel yang berlokasi di kawasan tertentu yang 

memiliki daya tarik. Misalnya sebuah hotel yang berlokasi di kawasan wisata, pusat 

perbelanjaan, pusat kota, pusat hiburan, dan memilki aksesibilitas yang tinggi dengan 

tempat-tempat seperti bandara. Bagi hotel, lokasi yang strategis dapat memberikan 

keuntungan berupa posisi tawar yang lebih baik dalam menetapkan harga kamarnya. 

Sehingga dengan lokasi yang strategis membuat tamu lebih lama tinggal. Hal ini dapat 

memberikan kontribusi yang besar bagi tingkat hunian kamar pada hotel tersebut. 

2) Pelayanan Hotel. 

Hotel perlu menetapkan standar pelayanan pada tamu yang datang sehingga 

tamu merasa diperhatikan dan mendapat pelayanan yang istimewa. Standar pelayanan 

harus bersifat unik dank has sehingga dapat memberikan sentuhan yang mengesankan 

bagi para tamu yang menginap di hotel tersebut. 

3) Harga Kamar. 

Pada dasarnya penetapan harga kamar adalah untuk memperoleh keuntungan 

yang maksimal. Namun sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa maka dalam 

penetepan harga kamar harus diimbangi dengan pemberian pelayanan yang berkualitas 

dan fasilitas yang memadai sehingga dapat memberikn kepuasan bagi tamu yang 

datang dan menginap di hotel tersebut. 

Harga kamar hotel satu dengan hotel lainnya adalah berbeda. Harga kamar 

sebuah hotel ditentukan berdasarkan luas dan kualitas kamar, fasilitas, keadaan, dan 

lainnya. Macam-macam harga kamar hotel adalah sebagai berikut. 
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(1)  Harga Dasar (Published Rate). 

Harga dasar kamar adalah harga kamar yang telah ditentukan oleh manajemen 

hotel dan di cetak pada lembaran daftar harga kamar hotel. 

(2)  Harga Paket (Package Rate). 

Harga paket adalah harga sewa kamar dan termasuk makan seperti makan pagi, 

makan siang, makan malam atau sekali makan, misalnya makan pagi dan fasilitas 

lainnya yang diberikan oleh pihak hotel untuk memikat tamunya. 

(3)  Harga Perorangan (Individual Rate). 

Harga perorangan adalah harga kamar ditentukan berdasarkan jumlah tamu yang 

akan menginap pada satu kamar. Harga kamar yang dihuni oleh satu tamu akan 

berbeda dengan harga kamar yang dihuni oleh dua orang tamu. 

(4)  Harga Perusahaan (Company Rate). 

Harga perusahaan adalah harga kamar yang mendapat potongan khusus bila kamar 

tersebut dipesan oleh sebuah perusahaan yang telah mengadakan ikatan perjanjian 

kerja sama antara perusahaan yang memesan kamar dengan pihak hotel. 

(5)  Harga Biro Perjalanan (Travel Agency Rate). 

Biro perjalanan yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak hotel dapat 

memesan kamar untuk para pemakai jasa perusahaan perjalanan dengan harga 

khusus yang ditentukan oleh kedua belah pihak. 

(6)  Harga Perusahaan Penerbangan (Airlines Rate). 

Harga kamar diberikan dengan potongan khusus kepada awak atau karyawan 

perusahaan penerbangan yang telah mengadakan ikatan perjanjian kerja sama 

antara perusahaan tersebut dengan pihak hotel. 
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(7)  Harga Keluarga (Family Rate). 

Harga kamar khusus yang diberikan kepada tamu satu keluarga yang membawa 

anak dibawah umur 12 tahun tidak dikenakan biaya tambahan dengan syarat, si 

anak bersama orang tuanya pada satu tempat tidur. Bila si anak pisah dan orang 

tuanya dengan menggunakan tempat tidur tambahan akan dikenakan biaya 

tambahan. 

(8)  Harga Rombongan (Group Rate). 

Harga kamar khusus yang diberikan kepada tamu rombongan (group) yang 

berjumlah lebih dari 7 orang atau pemesanan lebih dari 5 kamar. 

(9)  Harga Kamar yang Dgunakan Hanya Beberapa Jam (Day Use Rate/Transite 

Rate). 

Harga kamar yang diberikan secara khusus untuk tamu yang menggunakan kamar 

hanya beberapa jam saja untuk istirahat atau menunggu keberangkatan pesawatnya 

di siang hari. 

(10)  Harga Akhir Minggu (Weekend Rate). 

Harga kamar yang diberikan potongan secara khusus untuk para tamu pada saat 

liburan diakhir minggu. 

(11)  Harga Waktu Tertentu (Seasonal Rate). 

Harga kamar yang diberikan potongan secara khusus pada waktu tertentu, seperti 

pada hari besar : Lebaran, Imlek, Natal dan Tahun Baru. 

4) Promosi. 

Promosi pada dasarnya bertujuan untuk menginformasikan kepada banyak orang 

bahwa ada produk yang ditawarkan untuk dijual. Pernyataan dapat dimengerti bahwa 
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promosi sangat penting artinya dalam menentukan keberhasilan menjual kamar dari 

sebuah hotel melalui media-media promosi agar calon tamu dapat melihat kelebihan 

dan kekurangan dari produk yang ditawarkan oleh sebuah hotel. 

Dalam menjual produk-produknya, sebuah hotel harus memperhatikan kelebihan 

dan kekurangan yang dimiliki agar hotel tersebut dapat mengelolanya menjadi suatu 

kekuatan atau daya tarik bagi tamu. Hal ini bertujuan agar hunian kamar yang dimiliki 

sekurang-kurangnya mampu mencapai target tingkat hunian yang diharapkan untuk 

memberikan keuntungan bagi hotel tersebut. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat hunian kamar adalah presentase dari jumlah 

kamar yang terjual dibagi dengan jumlah total semua kamar yang tersedia. 

 

2.2.4. Tinjauan Tentang Hotel. 

1. Pengertian Hotel. 

Hotel merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam industri 

pariwisata. Terdapat banyak pengertian mengenai hotel yang dilihat berbagai macam 

jenis, adapun beberapa pengertian dan definisi dari sebuah hotel. 

Hotel memiliki definisi sebagai suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara 

komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan makan dan 

minum (Perwani, 2004 : 2) 

Menurut Bagyono (2005 : 63), hotel adalah jenis akomodasi yang dikelola 

secara komersial dan professional, disediakan bagi setiap orang untuk mendapatkan 

pelayanan penginapan, makan dan minum serta pelayanan lainnya. 
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Menurut Dirjen Pariwisata, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang 

mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, 

makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hotel adalah bangunan berkamar 

banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang 

sedang dalam perjalanan, atau bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, 

disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan 

minum. 

Menurut Bartono (2005 : 56),  hotel adalah suatu bagian dan hospitality industry 

suatu establishment yang bergerak dalam bisnis jasa penjualan dan jasa penginapan 

yang di dalamnya termasuk penyediaan makanan dan minuman serta fasilitas lainnya. 

 Jadi dari pengertian di atas dapat disiimpulkan hotel merupakan suatu jenis 

akomodasi yang menjual jasa penginapan serta makan dan minum bagi orang yang 

sedang melakukan bepergian dan dikelola secara komersial. 

2. Klasifikasi Hotel. 

Hotel dapat diklasifikasikan berdasarkan : 

1) Hotel Size. 

Secara umum hotel dapat dikaegorikan berdasarkan jumlah kamar yang 

dimiliki. Pengklasifikasian hotel berdasarkan kategori ini dibagi menjadi empat, 

yaitu : 

(1)  Hotel yang memiliki jumlah kamar lebih dari 150 kamar. 

(2)  Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 150 hingga 299 kamar. 

(3)  Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 300 hingga 600 kamar. 
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(4)  Hotel yang memiliki jumlah kamar lebih dari 600 kamar. 

2) Hotel Target Market. 

Bila hotel dikategorikan berdasarkan pemakai jasa hotel atau hotel target 

market, maka dapat dibedakan berdasarkan : 

(1)  Commercial hotel adalah hotel yang diperuntukkan khusus untuk para 

usahawan dan biasanya berlokasi di pusat perkataan atau area bisnis. 

(2)  Airport hotel adalah hotel yang berdiri di dekat dengan pusat perjalanan. 

(3)  Suite hotel adalah hotel yang memiliki kamar terpisah dengan ruang tamu, 

hotel ini juga biasanya terhindar dari keramaian umum dan hanya menampung 

lebih sedikit tamu disbanding hotel yang lainnya oleh karena itu tarifnya 

tergolong cukup kompetitif. 

(4)  Residential hotel hampir mirip dengan suite hotel karena jenis hotel ini 

memiliki kamar tamu dan dapur yang terpisah dari kamar tidur dan hotel ini 

biasanya disewa untuk waktu yang cukup lama. 

(5)  Resort hotel adalah hotel yang biasanya paling banyak digunakan oleh 

wisatawan yang benar-benar sedang berlibur karena hotel ini biasanya 

memiliki pemandangan yang indah. 

(6)  Bed and breakfast hotel adalah hotel yang juga sering disebut B & B Hotel 

dan yang membedakan hotel ini adalah penyuguhan sampan kepada tamu 

mulai dari sampan yang disebut simple continental breakfast hingga full 

course meal. 
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(7)  Time-share hotel atau bisa disebut kondominium merupakan pengembangan 

usaha perhotelan dalam era modern ini. Hotel ini biasanya memiliki kamar 

tidur, ruang tamu, ruang makan dan dapur. 

(8)  Casino hotel merupakan hotel yang dilengkapi dengan perjudian, memiliki 

kamar yang mewah termasuk makanan dan minuman yang mewah juga. 

(9)  Conference hotel adalah hotel yang dirancang untuk grup yang mengadakan 

pertemuan. 

3) Levels Of Service. 

Cara lain untuk mengkalsifikasikan hotel adalah berdasarkan mutu 

pelayanannya. Terdapat tiga kategori yaitu : 

(1)  World-class service menawarkan pelayanan kelas dunia terutama untuk 

memikat eksekutif kelas tinggi, artis, politisi dan orang kaya raya. 

(2)  Mid-range service menawarkan pelayanan kelas menengah yang biasanya 

diperuntukkan bagi wisatawan pada umumnya. 

(3)  Economy/limited service mengutamakan kebersihan, kenikmatan kamar, dan 

ruang pertemuan yang tergolong murah yang menjadi kebutuhan dasar para 

tamu. 

4) Ownership. 

Jika digolongkan berdasarkan sistem kepemilikan, hotel dibagi menjadi dua, 

yaitu : 

(1)  Independent hotel adalah hotel yang tidak memiliki kerja sama kepemilikan 

atau manajemen dengan hotel lain. 
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(2)  Chain hotel adalah hotel yang terdiri atas beberapa bentuk sesuai dengan 

asosiasi tempat hotel tersebut  bergabung, misalnya parent company, 

managemen contract, franchise and referral group hotez 

 

2.3. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris ysng diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric dengan data, 

(Sugiyono, 2013 : 96).  

Sesuai dengan pernyataan tersebut maka dengan demikian hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Terdapat pengaruh yang nyata dan signifikan secara simultan antara variabel 

offline dan online travel agent terhadap tingkat hunian kamar di Discovery Kartika 

Plaza Bali. 

2. Terdapat pengaruh yang nyata dan signifikan secara parsial antara varibel offline 

travel agent terhadap tingkat hunian kamar di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta. 

3. Terdapat pengaruh yang nyata dan signifikan secara parsial antara variabel online 

travel agent terhadap tingkat hunian kamar di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta. 

 


