
 
Harga Hotel Global Meningkat di Seluruh Wilayah 

 
LONDON, 4 September 2012 (ANTARA/PRNewswire) -- 
 
     Pemulihan di sektor perhotelan meningkat sebesar 4% pada paruh pertama tahun 2012, 
tetapi harga rata-rata tetap pada tingkat di tahun 2005, menurut Hotel Price Index terbaru, 
Hotels.com. 
 
     Untuk pertama kalinya dalam lima tahun, para pelancong rata-rata membayar lebih banyak 
untuk kamar hotel mereka pada enam bulan pertama tahun 2012 di seluruh bagian wilayah di 
dunia, menurut Hotel Price Index[TM] (HPI®) terbaru Hotels.com. Kenaikan 4% secara global, 
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa 
pemulihan ekonomi di industri hotel tengah membaik. 
 
     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120628/540164 ) 
 
     Untuk melihat Siaran Berita Multimedia, silakan klik: 
 
     http://www.multivu.com/mnr/56589-global-hotel-prices-rise-in-all-regions 
 
       Index ini berada pada 108 untuk periode ini yang berarti bahwa meskipun ada peningkatan 
baru, harga hotel pada umumnya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan paruh pertama 
tahun 2007 ketika HPI mencapai puncaknya di 119. 
 
     HPI, yang diluncurkan pada tahun 2004, melihat harga di mana orang benar-benar 
membayar untuk kamar hotel mereka di seluruh dunia. Selama enam bulan pertama tahun 
2012, harga naik di mana-mana dengan tingkat harga di Pasifik naik sebesar 6%, Amerika 
Utara naik sebesar 5% dan Asia naik sebesar 4%, sementara Amerika Latin serta Eropa dan 
Timur Tengah mengalami peningkatan yang lebih lambat, yaitu naik sebesar 1%. 
 
     David Roche, Presiden, Hotels.com, berkata: "Industri hotel bangkit kembali pada paruh 
pertama tahun ini dari sejumlah krisis alam dan politik pada tahun 2011 dan hal itu mendorong 
pertumbuhan dalam sektor ini. Meskipun pada awalnya ini terlihat seperti kabar yang tidak baik 
bagi konsumen, harga hotel masih berada pada tingkat tahun 2005, menunjukan nilai yang 
besar bagi pelancong saat upah dan harga lainnya semakin meningkat."  
 
      Setelah kekacauan yang terjadi di Arab pada musim semi di awal tahun 2011, kepercayaan 
kembali muncul di banyak negara Timur Tengah dan Afrika Utara dan harga hotel meningkat 
secara bersamaan.  
 
     Hal yang sama terjadi di Asia saat Jepang mulai melakukan perjalanan setelah gejolak 
bencana tsunami dan nuklir pada bulan Maret 2011, namun ada faktor lain yang juga turut 
berperan dalam hal ini. Peningkatan secara signifikan dalam jumlah pelancong China ikut 
mendorong tingkat harga yang lebih tinggi dan perluasan oleh maskapai penerbangan berbiaya 
murah seperti Peach Aviation dan Scoot, juga mendorong perjalanan.  
 
     Di AS, meningkatkan perjalanan bisnis yang dipadukan dengan pengeluaran konsumen 
yang lebih tinggi berarti hotel lebih sibuk dengan kebutuhan yang berkurang untuk diskon. Di 



Pasifik, peningkatan sumber daya di Australia berarti bahwa hotel tersebut berkelas dunia, 
terutama di Australia Barat dengan pengunjung bisnis internasional yang bersaing dengan para 
eksekutif pertambangan untuk pemesanan kamar. 
 
     Meskipun harga naik secara keseluruhan di Eropa, hasilnya menunjukkan berbagai 
gambaran. Salah satu daerah di mana harga turun berada di bagian Zona Eropa di mana 
kepercayaan konsumen dan daya beli yang telah menurun menyebabkan kurangnya tempat 
penginapan di berbagai kota besar dan pusat liburan.  
 
     David Roche berkata: "Enam bulan pertama tahun 2012 telah membuktikan awal yang 
menjanjikan untuk sebagian besar hotel. Namun, pada paruh kedua tahun ini, dengan 
perpaduan sinyal ekonomi, akan menarik untuk diamati. Apa yang Hotel Price Index kami 
berikan bagi konsumen adalah panduan yang baik untuk mereka dalam membuat sebagian 
besar anggaran perjalanan mereka, tidak peduli apakah ada pengaruh dari luar yang 
berdampak pada harga.   
 
     Untuk salinan lengkap dari laporan HPI (aktif mulai dari pukul 05:00 BST, 4 September 
2012), grafik dan wawancara video dengan David Roche dari Hotels.com dapat dilihat di:  
 
     http://www.multivu.com/mnr/56589-global-hotel-prices-rise-in-all-regions 
 
     Tentang Hotels.com 
 
     Sebagai bagian dari Expedia, Inc, yang beroperasi di seluruh pasar utama, Hotels.com, LP 
menawarkan hampir 155.000 hotel, B&B dan apartemen di seluruh dunia. Hotels.com, LP yang 
memanfaatkan dari salah satu tim pembangunan hotel terbesar dalam industri yang 
memperoleh harga terbaik bagi pelanggannya, dan ada lebih dari 6,5 juta tinjauan dari para 
pengguna yang telah tinggal di hotel untuk memastikan pelanggan membuat pilihan yang telah 
diinformasikan saat memesan. Pelancong dapat memesan secara online atau dengan 
menghubungi salah satu call centre dengan berbagai bahasa.   
 
     Hotel Price Index, HPI, Hotels.com dan Logo Hotels.com adalah merek dagang terdaftar 
atau merek dagang dari Hotels.com, LP di Amerika Serikat dan / atau negara lain. Semua 
merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing. © 2012 Hotels.com, LP. 
Seluruh Hak terdaftar. 
 
     Sumber: Hotels.com 
 
     Email press@hotels.co.uk or call +44(0)207-019-2428 


