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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat tema “BAHASA DAN 

FASILITAS SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PEMASARAN HOTEL DI 

THE TRANS LUXURY HOTEL”. Tema yang penulis angkat ini sangat penting 

diketahui oleh masyarakat atau mahasiswa Universitas Widyatama yang akan bekerja 

atau tertarik dalam bidang perhotelan khususnya marketing department. Untuk itu 

penulis simpulkan bahwa : 

 Untuk mencapai tujuan pemasaran, sebuah hotel tidak hanya memberikan 

pelayanan yang memuaskan tetapi didukung juga oleh fasilitas-fasilitas hotel yang 

lengkap dan dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Selain dapat menarik 

minat calon pelanggan dengan fasilitas yang disediakan, juga memberikan kepuasan 

tersendiri bagi tamu yang menginap di hotel sehingga mereka merasa nyaman dan 

kemudian menginformasikan kepada relasi lain tentang segala fasilitas yang menarik di 

The Trans Luxury Hotel. Oleh karena itu marketing department harus melakukan 

sebuah promosi tentang apa keunggulan yang dimiliki hotel, dan apa saja yang akan 

pelanggan dapatkan apabila menginap di The Trans Luxury Hotel. 

 Melakukan sebuah promosi tidak sekedar berbicara dan memberi informasi yang 

menarik perhatian kepada calon pelanggan, tetapi sebuah promosi harus didasarkan 
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kepada 2 buah alat yang sangat penting, alat tersebut adalah advertising dan sales 

promotion. Advertising dapat dilakukan melalui media masa, televisi, dan radio. 

Advertising bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan yang diarahkan 

kepada masyarakat melalui cara-cara yang persuasive yang bertujuan untuk menjual 

sebuah produk. Sales promotion bertujuan untuk menarik calon pelanggan, dengan cara 

memberi hadiah kepada calon pelanggan ataupun pelanggan lama, juga meningkatkan 

daya pembelian ulang dari konsumen lama, dan menghindarkan konsumen lari ke merk 

lain. Setelah melakukan promosi marketing department melakukan inside selling yang 

bertujuan untuk menjual fasilitas-fasilitas hotel kepada tamu yang menginap di hotel, 

juga melakukan outside selling  yang bertujuan untuk menarik calon pelanggan untuk 

menginap di The Trans Luxury Hotel, dan pada akhirnya melakukan pendataan yang 

bertujuan untuk dijadikan sebuah acuan bagi marketing department untuk memperbaiki 

dan mengembangkan rencana pemasaran yang didasarkan pada data yang terkumpul. 

 Selain melakukan pemasaran, untuk menarik minat calon pelanggan, The Trans 

Luxury Hotel mendidik staff hotel nya untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia 

maupun bahasa asing yang baik dan benar. Dalam melayani pelanggan seorang staff 

hotel harus mampu membangkitkan minat calon pelanggan agar ia membeli produk 

hotel. Oleh karena itu seorang staff hotel harus mengetahui bahasa Indonesia dan bahasa 

asing yang baik untuk menyapa pelanggan, menghadapi pelanggan, memotivasi 

pelanggan, sampai mengatasi keberatan pelanggan.  
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5.2 Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di The Trans Luxury Hotel, 

dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di The Trans Luxury Hotel, 

tanpa mengurangi rasa hormat penulis mencoba untuk memberikan beberapa masukan 

yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi The Trans Luxury Hotel maupun 

bagi Fakultas dan Jurusan Bahasa Jepang Universitas Widyatama. Adapun saran-saran 

yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut. 

5.2.1 Saran Untuk The Trans Luxury Hotel 

1. Staff Hotel 

 Alangkah baiknya apabila seorang staff hotel ketika berada di area hotel 

untuk tetap senyum sehingga memberikan kesan sopan dan ramah 

apabila berpapasan dengan tamu. 

2. Marketing Department  

 Untuk marketing department, alangkah baiknya apabila dapat 

mengimbangi demand berdasarkan trend karena penulis yakin 

konsumen pun akan tertarik pada hal yang sedang trend di masa kini. 

5.2.2 Saran Bagi Fakultas dan Jurusan 

Penulis mengharapkan agar pihak Fakultas atau Jurusan memberikan 

rekomendasi mengenai tempat pelaksanaan praktik kerja dan sosialisasi mengenai cara 

dan langkah-langkah penulisan Tugas Akhir agar mahasiswa dapat menggunakan 

kemampuannya sesuai dengan ilmu yang dipelajari selama menimba ilmu di Universitas 

Widyatama. Selain itu pula agar mahasiswa melaksanakan praktik kerja sesuai dengan 
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bidangnya sehingga saat terjun di dunia kerja yang sesungguhnya telah siap dengan 

pengalaman yang didapatnya selama melaksanakan praktik kerja lapangan. 

 

 


