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ABSTRAK 


Industri Perhotelan saat ini telah berkernbang dengan pesatnya . Di kota
kota besar seperti Jakarta, Medan ataupun Surabaya, telah banyak berrnunculan hotel 
hotel berbintang. HaJ ini disebabkan karena fungsi utarna hotel adalah rnenyediakan 
sarana akornodasi dan restaurant untuk para tamu yang menginap. Sebagai kota 
industri, Surabaya rnerupakan salah satu kota industri dan untuk tujuan business, oleh 
sebab itu Sheraton Surabaya Hotel & Towers salah satu hotel business berbintang lima 
yang terletak di tengah - tengah kota Surabaya menawarkan sarana akomodasi yang 
bertaraf internasional dengan pelayanan yang memuaskan. Sheraton Surabaya Hotel 
& Towers sebagai salah satu hotel business dikarenakan Jokasinya yang terletak di 
tengah - tengah kota Surabaya, sehingga dekat dengan berbagai kegiatan business 
yang ada di Surabaya. 

Dalam penelitian di Sheraton Surabaya Hotel & Towers, penulis 
melakukan penelitian di dalam strategi pemasaran hotel yang dalam hal ini 
berhubungan dengan Sales & Marketing Department. Penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif, yaitu berdasarkan pengamatan 
manusia beserta aktifitasnya dalam Iingkup tertentu. Artinya penelitian ini bermaksud 
untuk mendeskripsikan secara terperinci strategi pemasaran hotel, yang dalam hal ini 
adalah bagaiamana pengamh penetapan harga khusus untuk kamar hotel pada saat 
quiet periods. Dari data - data yang berhasil dikumpulkan, maka tahap selanjutnya 
adalah penyusunan data dengan rnelalui proses analisa data. Proses analisa data 
tersebut antara lain adalah penyederhanaan data dan penarikan kesimpulan. 

Dalam penetitian ini penulis mengamati strategi pemasaran hotel yang 
ada di Sheraton Surabaya Hotel & Towers yang dalam hal ini adalah penetapan harga 
khusus. Strategi yang digunakan adalah dengan mengadakan Family Weekend 
Package yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat hunian kamarnya pada periode 
sepi yang berpengaruh juga terhadap tingkat pendapatan. Selaill itu Family Weekend 
Package dapat digunakan sebagai a1at untuk bersaing dengan para pesaingnya, yaitu 
hotel - hotel yang lain yang sejenis. Pihak Manajemen Sheraton Surabaya Hotel & 
Towers yang dalam hal ini Sales & Marketing Departme1ll harus dapat melakukan 
promosi yang tepat agar promosi tersebut tidak merugikan dan dapat berhasil menarik 
para tamu hotel agar mau menginap.' Tetapi semua itu juga tidak bisa dilepaskan dari 
kerjasama antara departemen yang satu dengan departemen yang lain, untuk menarik 
para tamu lebih banyak lagi dan tamu merasa nyaman dan aman untuk memilih hotel 
sebagai tempat tinggal sementara. 
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