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ABSTRAKSI 


"Hotel" berasal dari bahasa Yunani vaitu "HOSTIS" 
yang artinva memberikan perlindungan dan tempat kepada 

umum c1engan mendapatkan imbalan bail< berupa hadiah atau 

LlPah. Sebenarnv8 mas ih banvak pengert ian at:au upah. 

S,"benat-nva masih banvak pengertian lain mengenai hotel,. 
namun yang menjacfi pen\::tert ian secara umum ada1.ah hoh~'.1 

,j2:11am kai tannVi3 s,ebagai perusahaan jasa yang menjadikc:1tl 

fasilitas untuk menginap. berikut makan dan minum. 

Sebagai salah satu sat-ana par'iwisata, Hotel ,juga 
memberi pelavanan berupa penvediaan berbagai jenis makanan 

dan minuman. Pen jualan makanan dan minuman merupakan 

surnl:;er pendapatan ut;:::'Ima bagi restoran, Dapurnya dapat 

..:Hsamakan dengan pabr-ik pada perusahaan manufaktur yang 
menghas i 1. kan bet-baga i produks i da 1am bentuk makanan dan 

minuman yang siap dihidangkan. 

Pastry dan Bakerv mempunyai peranan menghasilkan 

berbagai makanan kue dan roti yang dipesan dari dalam 
hotel sendiri misa1.nya departemen lain yang mengadakan 

meeting atau parsmanan. Selain itu pihak pasterv juga 

menerima pesanan dari luar hotel, misalnya pernikahan, 

l<.;::>nfr~:::-nsi, '.-lisuda dan kegiatan-kegiatan lain. .Jenis kue 
atau pudding yang disediakan setiap harinva berbeda sesuai 

dengan cycle yang berlaku pada hari itu. 

Keberhasi1.an produk sl.~atu perusahaan selain di tl..mjang 

oleh kualitas, yang baik. juga bet-gantung pada aktivitas 
pemasaranya. Perusahaan dituntut menyesuaikan strategi 

pemasaran dengan kondisi yang dihadapi sehingga dengan 

strategi yang tepat pada saat yang tepat, perusahaan 

tersebut diharapkan ~apat mengatasi persaingan, 
rneningkatkan penjualannya, bahkan memero1.eh pangsa pasat

t)aru. 

Komunikasi yang bersifat informatif dan persuasif 

Perusahaan per 1 u menvampa ikan kepada 
masyar-akat bahwa produknva mampu mernenuhi kebutuhan dan 

k(>'>'ing:inan mereka. Salah satu cara untuk rnerebut pangsa
'. 

asar ter.sebl..lt dalah dengan jalan me lakuk.an Dromos.i Y;:~n9 

gencar karena dengan semakin banyaknva oroduksi dilakukan 
bebetapapun bermanfaatnya barang tersebut, tanpa kegiatan 

Drornasi, konsumen tidak akan menyadari kehadirannya bahkan 

kegunaan. Suatu kenyataan bahwasannya tidak ada satu 

perusahaanpun yang mampu bertahan bilamana perusahaan 
t>".·r~,el::)ut t i-::.l"~k mampu menjual dan rnernasarkE~n t.ar'':lng atEiL! 

jasa yang dihasilkan. 
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