
 

BAB V 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Tinjauan 

Pelaksanaan Kegiatan Public relation Pada The Majesty Hotel and Apartement 

Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan kegitannya beberapa cara yang sering digunakan oleh 

public relation The Majesty Hotel and Apartement adalah sponsorship suatu 

acara, aktivitas sosial, media identitas dan pameran. Adapun kegiatan lainnya 

berupa : 

a) Menggunakan media (advertising) 

Dalam hal ini Public relation juga megurusi masalah promosi atau iklan 

di surat kabar, program yang telah ditetapkan oleh Public relation 

direalisasikan kedalam bentuk iklan dan membuat news letter hotel untuk 

para tamu yang datang berkunjung ke Majesty Hotel and Apartement. 

b) Hubungan masyarakat 

Dalam hal ini Public relation memegang peranan yang sangat penting 

dalam menjaga hubungan dengan berbagai media dan pihak – pihak yang 

terkait dalam perusahan,  menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar 

lingkungan perusahaan dengan melakukan kegiatan – kegiatan sosial 

perusahaan yang secara langsung berpengaruh terhadap pembentukan 

citra perusahaan yang baik di mata masyarakat. 

 



 

2 Dalam pelaksanaan kegiatan promosinya, The Majesty Hotel and 

Apartement mempunyai tujuan sebagai berikut untuk mencapai target yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan, yang terdiri dari target tingkat hunian 

kamar baik Week Day maupun High Season dan target omset pendapatan 

perusahaan dengan segala fasilitas yang ada dalam perusahaan tersebut yang 

berpengaruh langsung terhadap bonus yang diperoleh oleh karyawan. Serta 

menciptakan image perusahaan di depan masyarakat luas, Membina 

hubungan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal, media dan 

membantu marketing dalam penyampaian informasi. 

3. Dalam pelaksanaan kegiatan public relation pada The Majesty Hotel and 

Apartement terdapat berbagai macam faktor pendukung dan penghambat, 

faktor pendukungnya berupa media promosi yang digunakan oleh 

perusahaan diantaranya : media cetak, media luar ruangan dan media 

elektronik. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan public 

relation pada The Majesty Hotel and Apartement adalah belum maksimalnya 

kinerja dari divisi public relation tersebut, tingkat perkembangan tekhnologi 

yang belum maksimal dan keterbatasan dana dalam kegiatan promosi 

tersebut. 

 

 

 

 

 



 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka berikut ini penulis mencoba 

mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan 

pimpinan perusahan dalam melaksanakan kegiatan Public relation : 

1. Mengadakan evaluasi terhadap bauran promosi yang digunakan oleh 

perusahan yaitu Public relation dan media lainnya dan mempelajari dampak 

baik dan buruk dari kelebihan penggunaan media promosi tersebut. 

2. Meningkatkan kualitas karyawan dan standar kerja dan pelayanan yang dan 

mengadakan training kepada karyawan agar dapat memberikan pelayanan 

yang memuaskan kepada konsumen. dan menempatkan orang – orang yang 

ahli dibidangnya. 

3. Memperluas sasaran pemasaran konsumen yaitu dengan mengeluarkan 

baliho ditempat – tempat tertentu, iklan dengan berbagai media massa dan 

media elektronik (internet) dengan tujuan menambah luas jangkauan dan 

sasaran pangsa pasar keberbagai daerah yang telah ditargetkan. 

4. Bekerjasama dengan pihak pelayanan jasa Travel and Tour dalam 

mempromosikan jasa yang terdapat dalam perusahaan sehingga konsumen 

yang menggunakan jasa tour and travel tersebut juga dapat menggunakan 

jasa penginapan di hotel dan apartement perusahaan tersebut dengan 

memberikan paket menginap di The Majesty Hotel and Apartement 

merupakan bagian dari paket dari Tour and Travel tersebut. 

5. Lebih memaksimalkan atau meningkatkan dana promosi Public relation 

pada  perusahaan. 



 

6. Lebih memaksimalkan lagi promosi perusahaan dengan mengikuti bazar 

wisata dan pameran - pameran wisata lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


