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MOTTO 

 

Pendidikan adalah salah satu senjata, untuk anda mengubah dunia.” 

-Nelson Mandela- 

 

“A book is a dream, that you hold in your hands.” 

-Neil Gaiman- 

 

“Jibun no yatte iru koto ga suki nara, kitto seikou suru darou.” 

-Artupas- 

 

“Ada 3 kunci untuk meraih keberhasilan dalam cinta maupun karier, yaitu 

keyakinan, kesungguhan, dan kesabaran.” 

-Hitam Putih- 

 

“Ketika kamu memiliki target yang harus segera dicapai, maka selesaikanlah 

sebelum waktu yang menyelesaikannya” 

-Ricko Adhitya Kurniawan- 
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ABSTRAK 

 

 Saat ini industri pariwisata semakin berkembang dan diperhitungkan, 

khusunya jasa akomodasi perhotelan. Untuk menarik wisatawan agar berkunjung 

di suatu hotel, peran dan strategi dari Public Relation sangat penting dalam 

menjalin hubungan kerjasama yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Public Relation Hotel The Jayakarta Yogyakarta 

melakukan komunikasi dalam menjalin hubungan kerjasama baik dengan 

perusahaan lain, media informasi, maupun tamu. Hal ini menjadikan alasan 

peneliti untuk memilih judul “Peranan Public Relation Dalam Membangun Citra 

Perusahaan Hotel The Jayakarta Yogyakarta.” 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan strategi yang 

dilakukan oleh Public Relation dalam membangun citra perusahaan Hotel The 

Jayakarta Yogyakarta. Strategi yang diterapkan Public Relation Hotel The 

Jayakarta Yogyakarta berdasarkan analisis SWOT. 

 Hasil penelitian ini adalah peran dan strategi yang dilakukan oleh Public 

Relation dalam membangun citra perusahaan hotel The Jayakarta Yogyakarta baik 

melalui kerjasama dengan perusahaan lain dan melalui media internet. Sedangkan 

strategi yang diperoleh berdasarkan analisis SWOT, Public Relation Hotel 

menggunakan ciri khas nuansa jawa perusahaan sebagai kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada, membuat program-program 

dengan ciri khas nuansa jawa untuk menghindari ancaman dari pesaing, 

memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan-kelemahan hotel dengan 

meningkatkan pelayanan hotel, dan meminimalisir kelemahan dan ancaman 

dengan cara menambah fasilitas penunjang untuk tamu. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang “Peran Public 

Relation Dalam Membangun Citra Perusahaan Hotel The Jayakarta Yogyakarta” 

cukup berhasil dilakukan. 

Kata kunci: Public Relation, Strategi, SWOT, Komunikasi, Kerjasama, Hotel The  

                  Jayakarta Yogyakarta. 

 

 

 

 

 



xvi 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama   : Ricko Adhitya Kurniawan 

NIM   : 512100189 

Jurusan  : Hospitality 

Judul Skripsi  : PERANAN PUBLIC RELATION DALAM   

     MEMBANGUN CITRA PERUSAHAAN HOTEL  

     THE JAYAKARTA YOGYAKARTA 

 

 Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu Perguruan 

Tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 

dalam naskah ini dan disebutkan di dalam Daftar Pustaka. 

 

Yogyakarta, 30 Maret 2017 

 

Ricko Adhitya Kurniawan 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan 

juga memiliki tempat pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. Beraneka 

ragam budaya dan keindahan alam yang dimiliki Indonesia menjadikan daya 

tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Saat ini pariwisata di 

Indonesia sedang berkembang dengan pesat, sehingga tidak heran di Indonesia 

saat ini banyak masyarakat yang terjun ke dunia pariwisata dikarenakan 

pariwisata adalah bisnis yang menjanjikan. Pariwisata sendiri memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun negara 

Indonesia sendiri. 

 Sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa menjadikan Indonesia 

sebagai negara yang kaya sumber daya alamnya. Tidak hanya kaya akan sumber 

daya alamnya, di Indonesia memiliki beraneka ragam kebudayaan, peninggalan 

situs-situs kuno, serta tempat-tempat wisata yang sangat menarik untuk 

dikunjungi khususnya di Yogyakarta. 

 Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan 

berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Secara 

astronomis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70 33' LS - 8 

12' LS dan 110 00' BT - 110 50' BT yang memiliki luas 3.185,80 km2 ini terdiri 

atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 



2 
 

 
 

kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki 

populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 

perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km2. 

 Komponen fisiografi yang menyusun Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan 

Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 

700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 

80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan 

Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan 

Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter. (jogjaprov.go.id, 

diakses pada 15 juli 2016). 

 Yogyakarta memiliki beraneka ragam destinasi wisata yang potensial 

untuk dikunjungi, sehingga pariwisata merupakan sektor utama bagi 

Yogyakarta. Banyaknya objek, dan daya tarik wisata di Yogyakarta telah 

menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun 

wisatawan nusantara. Pada 2010 tercatat kunjungan wisatawan sebanyak 

1.456.980 orang, dengan rincian 152.843 dari wisatawan mancanegara, dan 

1.304.137 orang dari wisatawan Nusantara. Bentuk wisata di Yogyakarta 

meliputi wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), wisata 

budaya, wisata alam, dan wisata minat khusus. Keanekaragaman upacara 

keagamaan, dan budaya dari berbagai agama serta didukung oleh kreativitas 

seni, dan keramahtamahan masyarakat, membuat Yogyakarta mampu 

menciptakan produk-produk budaya, dan pariwisata yang menjanjikan. 
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 Karena memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan dan letak 

Yogyakarta yang strategis sehingga banyak usaha penyediaan akomodasi yang 

terdapat di Yogyakarta. Yang dimaksud dengan usaha penyediaan akomodasi 

adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi 

dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat 

berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan 

akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata (UU Kepariwisataan 

No. 10 Tahun 2009). Salah satu usaha penyediaan akomodasi yang terdapat di 

Yogyakarta yaitu Hotel. 

 Hotel merupakan usaha akomodasi yang dikelola secara komersial  yang 

menyediakan pelayanan makan, minum, dan fasilitas penunjang lainnya. 

(ilmuhotel.com, diakses pada 5 Mei 2016). 

 Industri perhotelan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang pelayanan dan jasa yang menawarkan berbagai fasilitas kamar untuk 

disewakan kepada tamu yang akan menginap. Hotel juga memberikan kontribusi 

yang besar di dunia pariwisata karena dengan hotel memudahkan wisatawan 

yang berkunjung ke daerahnya untuk mencari penginapan yang memiliki 

fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dari wisatawan. 

 Kesuksesan suatu hotel tergantung dari reputasi hotel dalam memuaskan 

tamunya. Berbagai upaya dilakukan oleh manajemen hotel untuk 

mengembangkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh tamu seperti 

pengembangan fasilitas SPA, restoran, Bar, fasilitas olahraga dan ruang 

pertemuan (meeting room). 
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 Karena tumbuhnya hotel-hotel baru di Yogyakarta, tentunya persaingan 

antar hotel pun akan lebih ketat, oleh sebab itu setiap hotel harus memiliki 

strategi khusus untuk membangun citra hotelnya agar dipercaya oleh masyarakat 

luas dan tamu yang berkunjung. Hotel juga memerlukan promosi agar lebih 

dikenal oleh publik baik melalui media cetak maupun media elektronik serta 

menjaga hubungan baik (good relationship) dengan media tersebut agar 

terjadinya hubungan yang saling menguntungkan. 

 Setiap hotel juga harus memiliki managemen yang baik dan dikelola 

dengan semaksimal mungkin. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas 

sangat diperlukan agar dapat bekerja sesuai dengan yang hotel inginkan. Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dan ide-ide kreatif agar dapat mengembangkan potensi yang ada di hotel 

tersebut. 

 Menurut Rachmadie (2011 : 15) Adanya Department Sales Marketing 

sangatlah penting di dalam sebuah hotel karena department tersebut merancang 

dan melaksanakan strategi pemasaran perusahaan yang mendapat persetujuan 

dari managemen puncak demi tercapainya tujuan utama sebuah perusahaan yaitu 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam Department Sales 

Marketing terdapat beberapa divisi dan salah satunya adalah Department Public 

Relation. 

 Hotel di Yogyakarta tumbuh pesat disebabkan karena peningkatan jumlah 

kunjungan wisatawan ke Yogyakarta, dan salah satu hotel yang terdapat di 

Yogyakarta yaitu Hotel The Jayakarta Yogyakarta. 
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 Hotel The Jayakarta Yogyakarta merupakan salah satu hotel bintang empat 

di Yogyakarta yang berjarak tiga kilometer dari Bandara Internasional 

Adisucipto dan sekitar delapan kilometer dari pusat belanja Malioboro, tepatnya 

di Jl. Laksda Adisucipto (Jl. Solo) Km.8 Yogyakarta. Hotel The Jayakarta 

Yogyakarta mulai dibuka pada tahun 1992 dan memiliki 129 kamar, 4 ruang 

pertemuan yang memiliki kapasitas 30-100 orang, restoran, area olahraga, 

pemancingan, billiard, paint ball dan kolam renang. 

 Membangun citra atau image perusahaan tidak mudah, harus dilakukan 

dengan hati-hati dan tepat sasaran supaya tamu yang berkunjung ke hotel 

tersebut merasa nyaman dan puas karena hotel yang ditempatinya memiliki citra 

atau image yang baik. Baik atau buruknya citra atau image suatu perusahaan 

ditentukan oleh Public Relation dari hotel tersebut. 

 Menurut Scholz dalam Oka A. Yoeti (2009 : 2) Public Relation tidak lain 

adalah usaha pembinaan hubungan baik dengan tetangga, atau menjadi seorang 

penduduk kota yang baik, atau menjadi seorang eksekutif yang baik, menjadi 

idola orang banyak. Kata Scholz selanjutnya, 90% dari kegiatan Public Relation 

adalah memelihara hubungan baik itu (good relation), sedang yang 10% lagi 

adalah memperkenalkan aktivitas bisnis yang anda geluti. 

 Peranan Public Relation merupakan strategi terpenting dalam membangun 

citra atau image Hotel The Jayakarta Yogyakarta yang merupakan salah satu 

hotel lama di Yogyakarta. Untuk membangun citra atau image tidaklah mudah, 

karena untuk membangun citra atau image yang baik sebuah perusahaan harus 
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tetap dapat membangun citra positif kepada masyarakat dan juga kepada media-

media yang bekerjasama dalam mempromosikan perusahaan tersebut. 

 Tugas dari Public Relation yaitu harus mempromosikan perusahaannya 

kepada masyarakat tentang perusahaan yang dikelolanya dengan cara melakukan 

komunikasi, karena komunikasi adalah syarat mutlak yang dilakukan oleh 

Public Relation untuk berhubungan langsung dengan masyarakat. Seorang 

Public Relation harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta 

argumen yang kuat agar pesan yang disampaikan dapat dipercaya oleh 

masyarakat. 

 Tidak hanya dengan masyarakat, seorang Public Relation diharapkan 

dapat memperbanyak relasi serta menciptakan hubungan baik kepada 

masyarakat, tamu, dan juga kepada media massa yang memiliki peran penting 

untuk membantu mengoptimalkan citra perusahaan dan potensi-potensi yang 

dimiliki oleh sebuah perusahaan. 

 Oleh karena itu peran dari seorang Public Relation sangatlah penting, 

karena Public Relation adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan. Dan jika 

seorang Public Relation berhasil memiliki hubungan baik dengan pihak-pihak 

yang dapat menguntungkan perusahaan, tentunya citra atau image dari suatu 

perusahaan akan terjaga dengan baik. Karena jika peran seorang Public Relation 

dapat dioptimalkan dengan maksimal tentunya tujuan utama dari sebuah 

perusahaan akan mudah untuk dicapai. 

 Peranan Public Relation dalam membangun citra perusahaan hotel 

dilakukan dengan cara menjalin hubungan yang baik kepada tamu yang 
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berkunjung, masyarakat, intansi pemerintahan, media elektronik, media cetak, 

lembaga pendidikan, serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh 

komponen organisasi hotel dan juga memberikan informasi terkini tentang hotel 

melalui website resmi Hotel. 

 Peran Public Relation dalam mengelola website Hotel The Jayakarta 

Yogyakarta belum maksimal, karena didalam website belum terdapat profil 

lengkap mengenai Hotel The Jayakarta Yogyakarta, sejarah hotel, dan peta 

lokasi hotel yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengunjung 

tentang letak hotel pun belum tertera didalam website. 

 Karena semakin banyak tumbuhnya hotel baru di Yogyakarta, tentunya 

persaingan antar hotel semakin ketat, oleh sebab itu pemasangan baliho di 

lokasi-lokasi yang strategis perlu diterapkan agar jumlah tamu yang menginap 

bertambah. Dengan adanya baliho akan sangat menguntungkan bagi hotel dan 

juga wisatawan yang ingin menginap di Yogyakarta. Dengan adanya baliho akan 

mempermudah wisatawan untuk memilih hotel, dan juga sebagai daya tarik agar 

wisatawan datang untuk menginap. 

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji dan melakukan 

penelitian dengan judul “Peranan Public Relation Dalam Membangun Citra 

Perusahaan Hotel The Jayakarta Yogyakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu : 

1. Bagaimana peran Public Relation dalam suatu perusahaan untuk 

membangun citra atau image yang baik kepada masyarakat maupun tamu 

yang berkunjung? 

2. Apakah Public Relation sudah berperan secara optimal di Hotel The 

Jayakarta Yogyakarta? 

3. Bagaimana strategi membangun citra perusahaan Hotel The Jayakarta 

Yogyakarta? 

 

C. Batasan Masalah 

 Untuk mempermudah didalam memahami skripsi ini, penulis membatasi 

bagaimana Peranan Public Relation Dalam Membangun Citra Perusahaan Hotel 

The Jayakarta Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada peran Public Relation 

untuk membangun citra perusahaan Hotel The Jayakarta Yogyakarta. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan 

masalah, diantaranya : 

1. Untuk mengetahui peran Public Relation yang sudah dilakukan dalam 

membangun citra perusahaan Hotel The Jayakarta Yogyakarta. 
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2. Untuk mengetahui apakah peran dari Public Relation sudah diterapkan 

secara optimal di Hotel The Jayakarta Yogyakarta. 

3. Untuk mengetahui strategi dalam membangun citra perusahaan Hotel 

The Jayakarta Yogyakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat 

memberikan manfaat positif kepada : 

1. Hotel The Jayakarta Yogyakarta 

 Penelitian yang akan dilaksanakan di Hotel The Jayakarta 

Yogyakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi postitif dalam 

membangun Citra atau image Hotel The Jayakarta Yogyakarta. 

2. Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta 

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan di Hotel The Jayakarta 

Yogakarta diharapkan dapat membangun hubungan baik (good will) 

antara Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta dengan Hotel 

The Jayakarta Yogyakarta, serta sebagai referensi bagi seluruh 

mahasiswa di Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta. 

3. Peneliti 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan ilmu komunikasi dari Public 

Relation Hotel The Jayakarta Yogyakarta. 

b. Untuk mempelajari tatacara berkomunikasi dengan baik kepada 

kolega maupun pelanggan. 
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