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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat tema “PEMASARAN 

HOTEL DENGAN MENGGUNAKAN E-COMMERCE MARKETING DI 

HOTEL GOLDEN FLOWER BANDUNG”. Tema yang penulis angkat ini sangat 

penting diketahui oleh masyarakat atau mahasiswa Universitas Widyatama yang akan 

bekerja atau tertarik dalam bidang perhotelan khususnya e-Commerce marketing 

department. Untuk itu penulis simpulkan bahwa : 

 Untuk mencapai tujuan pemasaran, Staff e-Commerce Marketing bertanggung 

jawab untuk memaksimalkan keuntungan hotel dengan cara mengembangkan 

program untuk meningkatkan pemesanan hotel dan menghasilkan keuntungan dari 

penggunaan fasilitas akomodasi, meeting, dan leisure. Staff e-Commerce Marketing 

harus terus memantau perkembangan tentang faktor-faktor yang dapat merubah 

perkembangan industri hotel dan harus mengetahui tentang kebutuhan dan perilaku 

tamu-tamu hotel. Staff e-Commerce Marketing juga bertanggung jawab dalam 

mengkoordinasi aktifitas pemasaran dan promosi hotel untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan, bekerja sama dengan pegawai hotel lainnya untuk memastikan pelanggan 

puas dengan fasilitas dan pelayanan hotel. 

 Berikut adalah peran dan tanggung jawab Staff e-Commere Marketing : 



33 
 

 Research 

Pelanggan memilih hotel dari beberapa alasan seperti lokasi, akses menuju 

jalan raya, akses menuju bandara, fasilitas meeting, reputasi tentang 

kenyamanan, ataupun harga. Staff e-Commerce Marketing harus dapat 

mengenali faktor-faktor yang membentuk pesona hotel kepada pelanggan. 

Dengan mengawasi ulasan pelanggan di website atau OTA, Staff e-Commerce 

Marketing dapat mengenali kekuatan dan kelemahan dari hotel. Berbicara 

langsung dengan tamu hotel ataupun saat follow-up call pun dapat menjadi 

sumber informasi. Selain itu, Staff e-Commerce Marketing juga harus dapat 

mengawasi tren-tren yang dapat mempengaruhi hotel, seperti naiknya 

permintaan untuk akomodasi meeting, harga bahan bakar, ataupun turunnya 

jumlah turis di kota dimana Hotel itu berada. 

 Awareness 

Staff e-Commerce Marketing harus memastikan bahwa pencarian di search 

engine di internet untuk hotel tidak sulit. Website milik hotel harus terus 

diperbaharui dalam hal informasi tamu, fasilitas, tarif kamar, lokasi, penunjuk 

jalan menuju landmark tertentu, dan informasi secara rinci untuk fasilitas 

meeting. Selain itu mempublikasikan hotel di OTA untuk menambah target 

audiens hotel. Bekerjasama dengan tempat rapat lainnya untuk menawarkan 

koleganya akomodasi atau ruang meeting juga dapat menambah akses ke 

pelanggan potensial lainnya 

 Promotion 
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Mengembangkan promosi adalah bagian yang sangat penting dari pemasaran 

hotel. Staff e-Commerce Marketing harus meningkatkan tingkat pemesanan 

hotel pada saat pemesan sedang rendah. Menjalankan event-event spesial 

seperti Gourmet Weekends atau menawarkan promosi pendorong seperti gratis 

akomodasi untuk 1 malam bila menginap lebih dari beberapa waktu dapat 

menarik perhatian pelanggan. Bila sedang tidak ada event, Staff e-Commerce 

Marketing dapat menawarkan conference room kepada pebisnis local untuk 

penggunaan jangka pendek. 

 Customer Relationship 

Untuk membangun keuntungan yang stabil dan memastikan pendapatan yang 

didapat dari pelanggan tetap terus tinggi, Staff e-Commerce Marketing harus 

membangun hubungan yang erat dengan para pelanggan. Program yang 

menghadiahkan pelanggan tetap sesuatu akan menguntungkan untuk hotel dan 

juga pelanggan. Dengan cara menargetkan kepada tamu individu ataupun 

pelanggan bisnis yang membutuhkan ruang untuk meeting secara berkala, 

hotel dapat mendapatkan keuntungan dari pelanggan tetap untuk jangka 

panjang. 

 Liaison 

Staff e-Commerce Marketing akan bekerja sama dengan departemen lain di 

dalam hotel. Dengan cara mengulas pemesanan kamar di masa mendatang 

dengan bagian reservasi, Staff e-Commerce Marketing dapat membuat event 

di saat hotel sedang tidak terlalu penuh. Staff e-Commerce Marketing juga 
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dapat mempublikasikan di internet hasil dari survey kepuasan pelanggan dan 

ulasan pelanggan dengan bekerja sama dengan bagian customer service 

5.2 Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Golden Flower Hotel 

Bandung, dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Golden 

Flower Hotel Bandung, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mencoba untuk 

memberikan beberapa masukan yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat 

bagi Golden Flower Hotel Bandung maupun bagi Fakultas dan Jurusan Bahasa 

Jepang Universitas Widyatama. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan 

adalah sebagai berikut. 

5.2.1 Saran Untuk Golden Flower Hotel Bandung 

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. 

 Pelajari Bahasa Inggris dasar, salah satu keluhan umum turis asing 

adalah ketidakmampuan staff hotel untuk memahami Bahasa Inggris 

dasar. 

2. E-Commerce Marketing Department  

 Untuk e-Commerce marketing department, alangkah baiknya apabila 

setiap pelanggan yang telah menginap disarankan untuk mengisi 
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ulasan untuk pihak Golden Flower Hotel Bandung di website milik 

hotel. 

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 bidangnya sehingga saat terjun di dunia kerja yang sesungguhnya 

telah siap dengan pengalaman yang didapatnya selama melaksanakan praktik kerja 

lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


