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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Dari pembahasan yang terdapat di bab dua di atas, telah dijelaskan bahwa 

Sales and Marketing adalah : 

a. Suatu bagian (departemen) yang bertugas untuk memasarkan sekaligus 

sebagai penjual produk yang ada di hotel.  

b. Para staff Sales and Marketing pada Best Western Papilio Hotel 

Surabaya memiliki jobdesk sendiri – sendiri dalam mencari tamu 

untuk hotel. 

c. Sales and Marketing juga bertanggung jawab untuk meningkatkan 

pendapatan hotel. Salah satunya dengan meningkatkan pendapatan dari 

penjualan jasa penggunaan Function Room atau jasa penyelenggaraan 

event.  

d. Sales and Marketing bertugas untuk melakukan sales call ke 

perusahaan yang sesuai dengan jobdesk masing – masing untuk 

memasarkan produk hotel. 

e. Sales and Marketing harus mengetahui seluruh kegiatan atau event 

yang akan dilakukan setiap perusahaan agar dapat melakukan event 

tersebut di Best Western Papilio Hotel. 

f. Prosedur dalam penyelenggaraan event diawali dengan calon klien 

menghubungi sales untuk berdiskusi mengenai ruangan, harga serta set 

up tempat, Dan jika semua memadai antara keinginan tamu klien dan 

sales maka dapat langsung dieksekusi. 

g. Seorang Sales and Marketing bertugas untuk selalu menjalin hubungan 

yang baik meskipun kecewa atau tidaknya tamu tersebut pada saat 

berkunjung di Best Western Papilio Hotel
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3.2 Saran 

 

 

1. Lebih diperbaiki komunikasi antara Department Sales & Marketing, 

Front Office, Accounting dikarenakan ketiga department tersebut 

sangat vital dalam penyambutan tamu check in sampai tamu check out. 

 

2. Ditambah lagi untuk fasilitas lift serta ruang meeting dikarenakan pada 

saat tamu yang berkunjung lebih dari kapasitas sangat sesak dan tidak 

kondusif. Serta perbaikan pada fasilitas yang sudah ada untuk memberi 

kenyamanan tamu yang berkunjung di hotel. 

 

3. Diperlukan tambahan karyawan dikarenakan pada saat ramai – 

ramainya hotel banyak tamu yang berkunjung untuk dilayani dengan 

baik, sering kali ketika ramainya hotel para karyawan yang ada kurang 

menjangkau dengan tamu yang ada. sehingga sangat membutuhkan 

tenaga untuk menjalankan operasional hotel maupun back office hotel. 

 

4. Diperlukan untuk dilakukan kebijakan libur pada hari SABTU 

dikarenakan banyak complain dari karyawan yang lelah bekerja dari 

senin sampai jumat, dari pagi sampai malam apalagi ketika ramainya 

hotel para karyawan yang harus extra keras harus bekerja keras untuk 

menghandle seluruh kegiatan tamu. sehingga diperlukan libur agar tidak 

mempengaruhi produktifitas karyawan dalam melakukan pekerjaan 

mereka serta untuk refreshing agar otak segar kembali pada saat bekerja 

kembali


