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MOTTO

“ Your God is Only Allah, Except For Whom There is No Deity”

( Al – Qur’an 20:98)

“ Never Tell Your Self, You Shoud Be Someone Else.

Stand Up Tall and Say I’m Not Afraid”

( One Ok Rock)

“Take Every Chance You Get In Life

Because Some Things Only Happen Once”

( Karen Gibbs)

“ Love Yourself”

(BTS)
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ABSTRAK

Loyalitas merupakan hal penting bagi hotel karena loyalitas dapat
menghasilkan tujuan berupa mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan
pelanggan yang berpotensi, mendorong pembelian ulang, dan menjalin hubungan
dengan pelanggan. Dalam menjalin hubungan dengan pelanggan, hotel perlu
menerapkan Customer Relationship Management ( CRM ) untuk menciptakan
hubungan yang lebih akrab dengan tamu sehingga akan membangun kepercayaan dan
komitmen tamu kepada hotel dan terciptalah loyalitas tamu. Program loyalitas
pelanggan kemudian hadir untuk membangun ikatan antara tamu dengan hotel.
Dalam hal ini The Phoenix Hotel Yogyakarta sebagai salah satu hotel  premium
bagian dari Accor Group memiliki program loyalitas pelanggan untuk menciptakan
loyalitas tamu dengan menawarkan kartu keanggotaan Le Club Accor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada peran pada
membership loyalty program Accor pada loyalitas tamu di The Phoenix Hotel
Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif,
wawancara mendalam ( indepth interview ) dengan karyawan The Phoenix Hotel
Yogyakarta dan tamu anggota Le Club Accor, dan dokumentasi. Penulis
menggunakan 4 kategori untuk mengukur loyalitas anggota Le Club Accor yaitu high
loyalty, latent loyalty, spurious loyalty, dan low loyalty. Dari empat kategori tersebut,
anggota Le Club Accor di Hotel Phoenix termasuk dalam kategori high loyalty karena
menunjukkan bahwa anggota melakukan pembelian ulang di hotel dan memiliki
komitmen kuat terhadap The Phoenix Hotel Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa program Le Club Accor
berperan pada loyalitas tamu di hotel karena dengan menjadi member Le club Accor
member datang kembali ke hotel secara berkala, dengan manfaat – manfaat yang
diberikan Le Club Accor membuat tamu lebih memiliki komitmen kepada hotel,.
Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa pelayanan merupakan faktor utama
loyalitas tamu di hotel yang juga didukung dengan faktor – faktor lain seperti
program loyalty membership, fasilitas hotel, hingga brand hotel. Melihat dari hasil
penelitian yang telah didapatkan, maka penelitian ini menunjukkan bahwa
membership loyalty program Accor dalam hal ini Le Club Accor berperan pada
loyalitas tamu di The Phoenix Hotel Yogyakarta.

Kata Kunci : Loyalitas Pelanggan, Le Club Accor, The Phoenix Hotel Yogyakarta
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pariwisata di dalam dunia industri merupakan sektor yang

sekarang cukup diandalkan apalagi di Indonesia yang merupakan negara

kepulauan terbesar di dunia. Selain wilayahnya yang luas Indonesia juga

didukung oleh keanekaragaman suku bangsa, seni dan budaya, agama, adat

istiadat serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Industri pariwisata atau usaha pariwisata menurut Sri Larasati adalah

“usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan

wisatawan dan penyelenggara pariwisata” (2016:1). Ruang lingkup industri

pariwisata menyangkut berbagai sektor ekonomi. Adapun aspek-aspek yang

tercakup dalam industri pariwisata, dan salah satu bagian yang menjadi

pendongkrak keberhasilan industri pariwisata adalah bidang perhotelan.

Industri pariwisata khususnya di bidang perhotelan merupakan bagian

yang terbesar dalam menyediakan jasa, karena bidang ini diharuskan untuk

selalu memenuhi dan memuaskan keinginan tamu selama tamu menginap

dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Industri perhotelan di

Yogyakarta kini mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun

terakhir,  dimana dapat dijumpai menjamurnya bisnis perhotelan  mulai dari
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hotel non bintang sampai berbintang 5. Hotel merupakan usaha komersial

yang menyediakan fasilitas-fasilitas seperti kamar tidur, restoran, sport centre,

laundry, dan lain-lain.

Menurut Sri Larasati (2016:5) “Hotel adalah suatu bentuk bangunan,
perusahaan, atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa
penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta fasilitas jasa lainnya
dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik
mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya
menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu”.

Salah satu perusahaan perhotelan yang sangat berkembang di

Yogyakarta adalah Accor. Accor adalah perusahaan yang mempunyai nama

besar di kalangan pengusaha hotel sejak tahun 1960-an. Accor pertama kali

berdiri di Perancis dengan menggunakan nama Novotel. Accor selalu

mempunyai inovasi disetiap tahunnya dan mengembangkan perusahaannya

hingga mempunyai anak perusahaan dengan nama yang berbeda untuk setiap

kelasnya, seperti Sofitel, The Sebel, Ibis, Grand Mercure, M Gallery,

Pullman, Novotel dan lain-lain, termasuk The Phoenix Hotel Yogyakarta yang

menjadi salah satu anak perusahaan Accor di bawah payung brand M Gallery

by Sofitel. The Phoenix Hotel Yogyakarta merupakan salah satu hotel tertua

yang ada di Yogyakarta, didirikan dari tahun 1918 The Phoenix Hotel

Yogyakarta masih tetap eksis dikalangan wisatawan baik wisatawan lokal

maupun mancanegara dan tetap mampu bersaing dengan hadirnya hotel –

hotel baru di Yogyakarta.
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Dengan tingkat persaingan bisnis perhotelan  yang semakin ketat,

banyak hotel yang kemudian tidak lagi memfokuskan  aktifitas pemasaran

mereka semata-mata pada pencarian tamu  baru, namun sudah lebih kepada

usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kesetiaan tamu lama atau

yang sudah pernah berkunjung (customer loyalty). Menurut Javalgi (dalam

Ratih, 2010:127) oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mampu

menerapkan keunggulan kompetitifnya masing – masing melalui upaya –

upaya yang kreatif, inovatif, serta efisien, sehingga dapat  menjadi pilihan dari

banyak pelanggan yang  nantinya diharapkan loyal.

Loyalitas lebih mengacu  pada wujud perilaku untuk melakukan

pembelian secara terus menerus terhadap barang/ jasa dari suatu perusahaan

yang dipilih. Loyalitas adalah “komitmen pelanggan bertahan secara

mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang

produk / jasa terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang”

(Ratih,2010:129). Pelanggan yang loyal akan dengan senang hati

mengungkapkan hal-hal yang positif dan memberikan rekomendasi mengenai

perusahaan kepada orang lain. Memiliki pelanggan yang loyal akan

memberikan keuntungan yang besar bagi hotel karena dapat dipastikan tamu

yang loyal tidak akan mudah berpaling meski banyak hotel baru bermunculan

karena tamu telah percaya akan produk maupun pelayanan yang diberikan.

Demi menciptakan loyalitas tamu, perusahaan perlu menerapkan

hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggannya dengan
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menjalankan strategi Customer Relationship Management (CRM). CRM

merupakan salah satu strategi dalam bidang pemasaran yang saat ini semakin

banyak diimplementasikan oleh  banyak perusahaan, seperti perusahaan

maskapai penerbangan, department store, maupun hotel dengan menawarkan

manfaat finansial  yang ditawarkan pada tamu  yaitu berupa program kartu

keanggotaan (membership loyalty program), hotel mengandalkan pada

penawaran membership loyalty program dengan kompensasi  manfaat tertentu

kepada pelanggan yang tentu akan berpengaruh pada loyalitas  tamu hotel.

Membership loyalty program atau program loyalitas pelanggan adalah

sebuah program promosi yang dirancang perusahaan untuk menciptakan

hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan

dengan para pelanggannya sehingga tercipta pembelian terus menerus

terhadap sebuah produk atau jasa perusahaan. Program ini penting untuk

menciptakan loyalitas pada tamu dan menjaga agar tamu tidak mudah tergiur

dengan hotel –hotel lain yang juga akan berdampak kestabilan nilai penjualan,

maupun keuntungan hotel. Menawarkan kartu keanggotaan terbukti efektif di

berbagai perusahaan. Dengan menjadi member, pelanggan akan mendapatkan

banyak keuntungan dan penawaran menarik yang tersedia.

Accor Hotels memiliki dua jenis program utama loyalty membership

Accor, yaitu Le Club Accor dan Accor Plus. Dalam penelitian ini, penulis

hanya akan membahas peran loyalty membership program Le Club Accor,

karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, Le Club Accor
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merupakan program loyalitas yang unik karena ini adalah program loyalitas

gratis namun anggotanya akan mendapatkan manfaat – manfaat dengan

menjadi anggota Le Club Accor melalui poin yang dikumpulkan. Untuk itu,

dalam penelitian ini penulis menentukan dimensi variabel membership loyalty

program Accor pada sistem poin yang diterapkan Le Club Accor. Dengan

begitu Accor hotels berharap melalui program loyalitas pelanggannya yaitu Le

Club Accor, para pelanggan  menjadi lebih loyal kepada perusahaan dan

merekomendasikan produknya ke orang lain. Membership loyalty program ini

telah diterapkan pada seluruh hotel Accor, Program loyalitas Le Club Accor

dirancang untuk menyediakan penginapan yang unik dan pelayanan yang

berkualitas bagi tamu.

Berdasarkan uraian  latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk

meneliti lebih dalam mengenai Peran Membership Loyalty Program Accor

Pada Loyalitas Tamu Di The Phoenix Hotel Yogyakarta.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah dalam penilitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana peran Membership Loyalty

Program Accor pada loyalitas tamu di The Phoenix Hotel Yogyakarta ?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Peran

Membership Loyalty Program Accor Pada Loyalitas Tamu di The Phoenix

Hotel Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

maupun manfaat kepada pembaca, diantaranya ialah :

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini dilakukan supaya mengerti adanya peran pada program

membership loyalty accor pada loyalitas tamu hotel melalui banyak

manfaat yang diberikan pada tamu yang tentu akan berpengaruh pada

loyalitas tamu hotel.

2. Manfaat bagi akademis

a. Sebagai bahan untuk menambah wawasan maupun pengetahuan

mahasiswa tentang dunia industri hospitality pada saat ini.

b. Sebagai bahan perbandingan dari teori akademis dan segala

kemungkinan yang terjadi di tempat penelitian.

3. Manfaat bagi perusahaan

a. Membantu perusahaan ( hotel ) untuk mengetahui seberapa besar

peran dari adanya program membership loyalty program le club accor

terhadap loyalitas tamu.
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b. Sebagai masukan bagi karyawan maupun manajemen hotel untuk

meningkatkan kualitas pelayanan maupun mutu hotel.
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