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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. Kesimpulan 

Melalui hasil observasi yang di lakukan oleh penulis pada hotel mahkota graha kota 

tasikmalaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Hotel mahkota graha, menyadari bukanlah hal yang mudah untuk menjadikan hotel ini 

menjadi hotel besar seperti saat ini. Maka dari itu hal – hal di bawah ini yang menjadi 

konsentrasi hotel Mahkota Graha untuk meningkatkan kualitas pemasaran jasa, seperti : 

1. Pelaksanaan Bauran Pemasaran Jasa  yang dilaksanakan pada Hotel Mahkota Graha. 

Setiap perusahaan mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Adapun salah satu visi Bauran Pemasaran Jasa Hotel Mahkota Graha adalah sebagai berikut : 

- Tetap exist dalam dunia perhotelan, Hotel Mahkota Graha harus dapat 

memertahankan citranya sebagai hotel No.1 di priangan timur dengan cara 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan baik wisatawan 

maupun pengusaha. 

- Peningkatan mengikuti perkembangan dunia perhotelan, perkembangan yang begitu 

pesat di dunia perhotelan menjadikan motivasi bagi Hotel Mahkota Graha. Dengan 

melakukan pengembangan sistem bauran pemasaran jasa. 
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- Menjadi Hotel No.1 di Priangan Timur, dengan pelaksanaan bauran pemasaran jasa 

Hotel Mahkota Graha diharapkan dapat mencapai misi yaitu menjadi Hotel No.1 di 

Priangan Timur. 

Bauran Pemasaran Jasa sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah 

sebagai berikut : 

- Mempererat jalinan kerja sama dengan relasi yaitu dengan menggunakan metode 

“Gathering”. 

- Mencari informasi untuk menjalin kerja sama dengan relasi bisnis, Hotel Mahkota 

Graha telah mengikuti beberapa keanggotaan organisasi perhotelan  misalnya Hotel 

Mahkota Graha telah menjadi anggota dari organisasi perhotelan yaitu PHRI ( 

Persatuan Hotel republic Indonesia ). 

Adapun faktor – faktor pendukung Pelaksanaan Bauran Pemasaran Jasa Hotel Mahkota 

Graha adalah sebagai berikut : 

- Faktor Internal, diantaranya : 

a. Struktur Organisasi, Hotel Mahkota Graha selalu disesuaikan  kebutuhan dan 

tuntutan bagi kepuasan pelanggan dari segi produk maupun jasa dengan 

memberikan pelayanan misalnya, Room division, food & beverage. 

b. Penempatan personil yang disesuaikan dengan hasil “ assessment “, Hotel 

Mahkota Graha menjadi lebih responsive dalam menjawab informasi dan 

memenuhi kebutuhan pelanggan maupun stake holder lainnya. 
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- Faktor Eksternal, diantaranya : 

a. Hubungan baik dengan relasi bisnis, kemajuan perusahaan dapat diraih salah 

satunya dikarenakan adanya dukungan baik dengan cara mengundang relasi bisnis 

pada acara formal. 

b. Guest Comment & Questioner, dalam pencapaian kepuasan pelanggan salah 

satunya dapat diraih dari pelanggan itu sendiri.  

 Pelaksanaan Produk Jasa ( The Service Product ) yang dilaksanakan Hotel Mahkota 

Graha  

Dalam memenuhi keinginan konsumen Hotel Mahkota Graha menyediakan beberapa 

type kamar, yaitu : 

- Guest Room, misalnya : The last room, Executive room, Execuitve Tripple room,dll. 

- Dalam penetaan harga, harga yang ditawarkan pada setiap kamar hotel Mahkota 

Graha sangat terjangkau. 

- Fasilitas  fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan oleh Hotel Mahkota Graha, 

misalnya : Daily Laundry, Room Service 24 hours, Bussiness center, dan merchandise 

store. 

 Pelaksanaan Harga Jasa ( Pricing Service ) 

Salah satu tujuan penentuan tarif di Hotel Mahkota Graha, yaitu : 

1. Hotel Melakukan penentuan tarif berdasarkan permintaan kualitas produk kamar dan 

jasanya sesuai dengan type kamar yang ditawarkan. 

2. Permintaan ( demand ), Hotel Mahkota Graha melakukan kebijakan penetapan harga 

berdasarkan permintaan tertentu. 
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3. Biaya ( cost ), Hotel Mahkota Graha mengeluarkan biaya – biaya untuk keperluan 

pearawatan, untuk pengembangan fasilitas yang lain, dll. 

 Tempat/Lokasi Pelayanan ( Place Service Location ) 

- Hotel ini memiliki lokasi akses yang strategis, sehingga hotel ini mudah dilihat dan 

lokasinya berada di jalan utama yaitu R.E. Martadinata No.45 

- Hotel ini mempunyai lahan yang luas, sehingga memudahkan untuk kedepannya 

untuk dilakukan perluasan. 

- Hotel ini mempunyai fasilitas parker yang luas. 

 Promosi ( Promotion ) 

Hotel ini melakukan promosi secara rutin, yaitu : 

- Melakukan pemasangan iklan di beberapa media cetak dan elektronik. 

- Melakukan kerja sama dengan beberapa travel agent. 

- Melakukan jumpa pelanggan yang dilakukan oleh public relation hotel tersebut, dan 

- Memberikan discount harga kamar pada event – event tertentu. 

 Orang ( People ) 

- Hotel ini memberikan pelayanan yang baik, cepat dan ramah, teliti dan akurat dalam 

menciptakan kepuasan pelanggan. 

- Pihak hotel selalu menekankan kepada karyawannya untuk menjalin hubungan yang 

baik guna tercapainya kebutuhan – kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan 

harapan meningkatkan mutu pelayanan hotel. 

- Hotel Mahkota Graha dalam mempertahankan kstabilannya kualitas Sumber Daya 

manusia yaitu dengan menggunakan metode “ in have training “ yang dioperasikan di 

dalam setiap departemen. 
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- Hotel Mahkota Graha dalam mengikuti  perkembangannya menerapkan perbaikan 

dalam kualitas jasa, antara lain : 

a. Ketepatan waktu  berkaitan dengan waktu tunggu dan wktu proses. 

b. Akurasi pelayanan  berkaitan dengan reabilitas pelayanan. 

c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 

d. Tanggung jawab berkaitan dengan keluhan dan penerimaan pesanan dari 

pelanggan eksternal, dll. 

 Sarana fisik ( Physical Evidence ) 

Hotel Mahkota Graha mempunyai sarana fasilitas tambahan dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen yaitu, sebagai berikut : 

- Tersedianya brosur dan informasi produk yang ditawarkan serta fasilitas yang ada. 

- Tersedianya brosur paket liburan. 

- Tersedianya ruang tunggu yang nyaman. 

- Tersedianya restaurant dan swimming pool, ruang meeting, dan aula. 

 Prosess ( Process ) 

- Hotel ini memberikan kemudahan bagi konsumen saat reservasi dengan cara 

menghubungi travel agent atau pihak hotel langsung. 

- Pihak hotel menyampaikan pelayanan nya dengan cepat dan mudah. 

 Customer Service 

Pelayanan customer service di hotel Mahkota Graha masih ditanggulangi oleh 

karyawan fo ( front office ), belum ada divisi khusus. 
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2. Faktor – faktor yang menjadi kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Bauran 

Pemasaran Jasa pada Hotel Mahkota Graha. 

Faktor – faktor yang menjadi kendala dan yang mendukung dalam pelaksanaan Bauran 

Pemasaran Jasa yang akan dihadapi pada Hotel Mahkota Graha Tasikmalaya, antara lain : 

a) Produk ( Product ) 

- Jumlah kamar yang disediakan sebisa mungkin mengikuti jumlah 

pengunjung yang datang. 

- Hotel Mahkota Graha dalam melakukan perawatan terkadang masih 

kesulitan dalam memelihara furniture – furniture yang sudaa ada. 

b) Harga Jasa ( Pricing Service ) 

- Dalam penentuan harga terkadang masih menjadi hambatan karena harus 

disesuaikan dengan fasilitas – fasilitas yang ada. 

- Meskipun sudah mendapatkan training, terkadang para karyawan tetap 

saja tidak melakukan tugasnya dengan baik. 

Adapun faktor penghambat, antara lain : 

a. Kurangnya evaluasi terhadap guest comment. 

b. Kurangnya informasi – informasi mengenai hotel. 

c. Kurangnya investor untuk pengembangan fasilitas, dll. 

 

3. Upaya – Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan pada 

pelaksanaan Bauran Pemasaran Jasa pada Hotel Mahkota Graha. 

Hotel Mahkota Graha dalam melakukan upaya – upaya untuk mengatasi hambatan – 

hambatan pada Pelaksanaan Bauran Pemasaran Jasa, antara lain : 
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- Kebutuhan dalam mengikuti perkembangan pasar yang semakin maju. 

- Menyeimbangkan antar fasilitas dan pelayanan agar mencapai target yang 

diinginkan. 

- Menekan biaya yang dikeluarkan dan lebih memaksimalkan potensi yang ada. 

- Menyeleksi secara ketat untum mendatangkan Sumber Daya Manusia yang 

ahli. 

Upaya – upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan pada 

pelaksanaan Bauran Pemasaran Jasa pada Hotel Mahkota Graha, antara lain : 

- Expention Merger, perkembangan suatu perusahaan berkat dukungan 

perusahaan lain yang dapat memberikan motivasi serta pertukaran informasi. 

- Peningkatan dalam pengendalian internal. 

- Tim survey untuk memonitoring pengembangan fasilitas, kebutuhan 

pelanggan untuk pencapaian kepuasannya tidak luput dari faktor teknologi 

serta kelengkapan fasilitas pada perusahaan tersebut. 

 

5.2. Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diambil, penulis ingin memberikan beberapa 

saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak perusahaan 

yakni, Hotel Mahkota Graha Tasikmalaya, dalam usahanya mempertahankan kualitas pemasaran 

jasa. Adapun saran tersebut adalah : 
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 Produk ( product ) 

- Dalam hal produk, bukanlah hal yang mudah untuk mempertahankan sesuatu 

dibandingkan hanya mencapainya. Oleh karena itu Hotel Mahkota Graha harus 

lebih meningkatkan kualitas dari pelayanan hotel yang dilakukan dengan sebaik – 

baiknya. 

- Jumlah kamar yang disediakan harus mampu menampung jumlah konsumen yang 

datang. 

 Harga Jasa ( Pricing ) 

- Hal lain yang harus diperhatikan adalah harga, keseimbangan antara pelayanan yang 

diberikan dengan harga harus diperhatikan agar konsumen merasa pantas dengan apa 

yang telah mereka berikan berdasarkan nominal uang. 

- Memberikan discount atau potongan harga kamar  bagi konsumen, dan dalam event – 

event tertentu. 

 Promosi ( Promotion ) 

- Dalam melakukan promosi, sebaiknya pihak hotel lebih meningkatkan dengan cara 

mengadakan pertemuan dengan relasi – relasi bisnis dan mengikuti pameran 

perhotelan. 

- Lebih meningkatkan promosi di bidang elektronik merupakan jalan yang terbaik guna 

mencapai target dari Hotel. 
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 Sarana Fisik ( Physical Evidence ) 

- Memberikan sarana dan prasarana Hotel yang lebih khas dibandingkan dengan Hotel 

– Hotel lain di wilayah priangan timur. 

- Lebih meningkatkan pelayanan keamanannya. 

 Customer Service 

- Memberikan pelayanan khusus untuk customer service dengan cara membuat tempat 

khusus untuk segala macam bentuk dari pelaksanaan customer service agar konsumen 

merasa apa yang diinginkannya diperhatikan oleh pihak Hotel. 


