
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan 

melakukan wawancara dan kuesioner pada beberapa hotel-hotel di Bandung 

dengan didasari teori-teori yang dipelajari serta pembahasan yang dilakukan 

pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat melakukan analisis sebagai 

berikut : 

1. Penganggaran biaya promosi yang ditetapkan pada beberapa hotel-hotel di 

Bandung dapat dikatakan telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari : 

 Telah terpenuhinya proses penyusunan anggaran, pengendalian 

kegiatan promosi, syarat-syarat anggaran dan manfaat anggaran 

yang dapat dilihat dari perbandingan jumlah persentase jawaban 

responden yang menyatakan “sangat setuju” sebesar 41.18% dan 

jawaban “setuju” sebesar 42.42% ternyata lebih besar dibandingkan 

dengan jumlah persentase jawaban responden yang menyatakan 

‘”tidak pasti” sebesar 8.82% “tidak setuju” sebesar 4.95% dan 

“sangat tidak setuju” sebesar 0%.  

 Adanya kememadaian pengendalian kegiatan promosi yang dapat 

dilihat dari jumlah persentase jawaban hasil kuesioner yakni sebesar 

84.21%. 

2. Adanya peningkatan efektifitas penjualan yang dapat dilihat dari jawaban 

responden dalam mengisi kuesioner yang diajukan yakni : 

 Telah terpenuhinya  efektifitas peningkatan penjualan, yang dapat 

dilihat dari perbandingan jumlah persentase jawaban responden yang 

menyatakan “sangat setuju” sebesar 41.23% dan jawaban “setuju” 

sebesar 50% ternyata lebih besar dibandingkan dengan jumlah 

persentase jawaban responden yang menyatakan ‘”tidak pasti” 

sebesar 4.385% “tidak setuju” sebesar 0.876% dan “sangat tidak 

setuju” sebesar 0%.  



 

 

 

 

 Mengenai persentase peningkatan efektifitas penjualan pada 

beberapa hotel-hotel di Bandung, dapat dilihat juga bahwa realisasi 

penjualan ke-19 hotel tersebut telah mendekati target anggaran. 

Sedangkan rata-rata penjualan untuk tiga tahun terakhir di beberapa 

hotel-hotel di Bandung dapat dikatakan cukup baik karena secara 

keseluruhan rata-rata peningkatan penjualan hotel mempunyai 

persentase yang cukup tinggi. Dan penyimpangan yang terjadi masih 

dalam tahap wajar dilihat dari perbedaan persentase yang tidak 

terlalu jauh selisih persentasenya. 

3.  Kegiatan promosi yang dilakukan pada beberapa hotel di Bandung telah 

diterapkan dengan baik yakni telah membuat laporan yang berisi hasil 

aktual serta anggaran dengan baik dan benar dan selalu membandingkan 

kinerja aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan agar biaya promosi 

dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengeluarkan biaya promosi 

yang sesungguhnya. Dan apabila terdapat penyimpangan, maka dilakukan 

analisis penyimpangan untuk diketahui sebab-sebabnya, kemudian diambil 

tindakan koreksi dan tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai 

efektivitas dari tindakan koreksi tersebut. Hal ini yang menjadikan adanya 

peningkatan efektifitas penjualan pada beberapa hotel di Bandung. 

 

Berdasarkan hal diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa : 

 Penganggaran biaya promosi berpengaruh dalam meningkatkan efektifitas 

penjualan pada usaha perhotelan di Bandung. Hal ini dapat dilihat dari 

hipotesis yang penulis sudah tetapkan ternyata dapat diterima, yaitu “ 

Penerapan Anggaran Biaya Promosi yang Memadai, Maka akan 

Meningkatkan Efektifitas Penjualan” yang diperoleh dari hasil analisis yaitu 

bahwa Penganggaran Biaya Promosi yang memadai berpengaruh sebanyak 

43.65% terhadap efektifitas penjualan, dimana masih terdapat 56.35% 

faktor lain yang dalam hal ini tidak menjadi objek penelitian. Perhitungan 

statistik yang penulis gunakan yaitu analisis korelasi Rank Spearman, 

dimana dapat didapat nilai rs sebesar 0.660. Maka berdasarkan tabel, arti 



 

 

 

 

derajat korelasi yang dikemukakan oleh Sugiyono adalah terdapatnya 

hubungan yang kuat karena berada diantara 0.60-0.799.  

 Jadi Anggaran Biaya Promosi mempengaruhi peningkatan Efektifitas 

Penjualan Jasa Sewa Kamar  pada beberapa hotel di Bandung. Hal ini 

menyatakan bahwa anggaran biaya promosi mempunyai hubungan yang 

signifikan dalam meningkatkan efektifitas penjualam jasa sewa kamar. 

 

5.2   Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan 

mencoba mengajukan beberapa saran perbaikan yang diharapkan dapat 

digunakan sebagai dasar pertimbangan atau masukan yang berguna. Penulis 

akan memberikan saran-saran untuk perhotelan di Bandung. Saran-saran yang 

penulis dapat kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya setiap tingkat manajemen membuat anggaran biaya promosi 

yang disusun secara memadai untuk jangka waktu satu tahun. Hal ini 

memudahkan untuk dapat mengetahui apa yang harus dicapai (target) 

oleh tiap tingkat manajemen, sehingga prestasi kerjanya dapat diukur. 

2. Sebaiknya antara bawahan dan atasan mempunyai komunikasi yang baik 

agar tercipta hubungan kerja dan penyampaian usulan yang dapat 

meningkatkan perusahaan khususnya perhotelan dalam meningkatkan 

efektifitas penjualan. 

3. Sebaiknya anggaran biaya promosi dibuat berdasarkan periode tahun 

sebelumnya dan fleksibel (dalam arti disesuaikan pada saat kondisi yang 

sedang terjadi) agar budget  yang ditetapkan tidak terlalu rendah dan 

tidak terlalu tinggi sehingga dalam pelaksanaannya memungkinkan tiap 

manajeman dapat mencapai prestasi kerjanya. 

4. Sebaiknya setiap anggaran dianalisis kembali lalu setelah itu dilakukan 

perhitungan agar dapat diketahui bila terdapat penyimpangan. Kemudian 

melakukan koreksi dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi 

sehingga ke depannya hal tersebut dapat dihindari dan juga untuk 

kemajuaan hotel-hotel di Bandung dalam meningkatkan efektifitas 

penjualan. 


