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TUGAS AKHIR                       PROMOSI HOTEL…             DICKY KURNIAWAN 

ABSTRAK 

Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak tempat wisata favorit 

yang banyak di kunjungi para wisatawan. Dalam hal ini Indonesia mulai berkembang 

dalam sektor pariwisata. Pertumbuhan sektor pariwisata dapat menunjang 

perekenomian Indonesia yang menunjukan suatu perubahan. Pertumbuhan ekonomi 

dalam sektor pariwisata didukung oleh para investor yang melakukan pembangunan 

di bidang akomodasi perhotelan dalam hal ini memuwujudkan pertumbuhan devisa 

Negara semakin stabil. Hotel merupakan industri akomodasi yang mempunyai 

produk-produk unggulan  diantara kamar, ruang metting, dan restaurant serta fasilitas 

penunjang hotel. Untuk meningkatkan penjualan produk dibutuhkan promosi ekfektif  

dari seorang marcomm. Di era modern saat ini media sosial sangat cocok untuk 

melakukan  promosi sebagai media penyalur informasi. Dalam hal ini penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “promosi produk hotel melalui media sosial 

oleh Zoom Hotel Surabaya.” Tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk 

mengetahui promosi produk hotel melalui media sosial agar konsumen tertarik pada 

promosi yang ditawarkan oleh Zoom Hotel.  

Dalam perumusan masalah penulis mengambil tentang bagaimana promosi 

produk hotel melalui media sosial oleh Zoom Hotel. Serta kendala apa saya yang 

dihadapi dalam mempromosikan produk hotel melaui media sosial. Dalam melakukan 

promosi peran dari seorang marcomm sangat penting untuk memperkenal dan 

mempromosikan produk hotel melalui media sosial. Saat ini masyarakat 

menggandrungi media sosial untuk mencari suatu informasi.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

sebagian prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa kata atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamanati, karena itu dalam metode kualitatif 

peneliti mendapatkan suatu penelitian yang datanya sangat efektif, factual dan actual. 

Oleh sebab itu, penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara secara struktur, 

observasi terbuka, dan dokumen pribadi untuk mengetahui kejadian lapangan nyata.  

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisi data yang dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa Marcomm Zoom Hotel Surabaya telah melakukan promosi 

melalui media sosial. Tetapi saat melakukan promosi terjadi suatu kendala yaitu 

seringnya koneksi internet serta signal yang selalu tidak stabil  membuat pekerjaan 

marcoom terkendala saat menggunggah gambar, terjadinya miscommunication antara 

marcomm dengan receptionist dikarenakan tamu diberikan haraga normal tidak 

diberikan harga promo. Adapun cara untuk mengatasi kendala saat promosi yaitu 

memberikan fasilitas sendiri dengan pulsa internet dan serta menjaga komunikasi 

agar tidak terulang lagi miss communication. 
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