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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Salah satu departemen dalam hotel yang bertugas untuk 

perencanaan, pengelolaan serta pengevaluasian strategi penjualan dan 

pemasaran yaitu Departemen Penjualan dan Pemasaran (Sales & 

Marketing Department). Marketing Department pada Hotel Grand Inna 

Tunjungan memiliki sebuah strategi penjualan yaitu Sales Hunter. 

Terdapat kesalahpahaman dalam pengartian Sales Hunter itu sendiri, 

karena pada mulanya banyak yang menganggap Sales Hunter merupakan 

kegiatan pencarian staf Sales untuk Marketing Department. Padahal yang 

dimaksudkan yaitu Sales hunting the guest, maksudnya adalah Sales 

Hunter ini merupakan kegiatan Sales yang dilakukan secara kolaborasi 

antara sales dari Marketing Department dengan staf Front Office 

Department dan atau Food and Beverage Department. Dalam 

pelaksanaannya, strategi Sales Hunter ini hanya melalui tahapan 

perencanaan dan tahapan pengelolaan saja, untuk tahapan pengevaluasian 

strategi tidak dilakukan. 

Kegiatan Sales Hunter ini tergolong tidak efektif dan menjadi 

beban untuk departemen yang bersangkutan, hal ini dikarenakan akan 

terjadinya penumpukan tugas dan berantakannya jadwal sehingga perlu 

pengaturan ulang jadwal. Sesuai apa yang terjadi pada saat kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan berlangsung, kegiatan Sales Hunter ini sedikit 

menyulitkan para staf dari Front Office Department dan Food and 

Beverage Department untuk benar-benar memahami bagaimana sistemasi 

kerja seorang Sales dikarenakan tidak adanya training sebelumnya. 

Pada bab sebelumnya tidak dijelaskan mengenai tugas dan 

kewajiban sebagai salah satu pelaksana Praktik Kerja Lapangan di Hotel 

Grand Inna Tunjungan, hal ini dikarenakan tidak terdapatnya kegiatan atau 

tugas pokok harian sebagai seorang Trainee di Sales and Marketig
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Department. Pelaksana Praktik Kerja Lapangan di Hotel Grand 

Inna Tunjungan cenderung diikuti oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

yang diposisikan di bagian service, seperti contoh Housekeeping, Kitchen, 

Pastry, dan Pelayan di restoran. 

 

3.2 Saran 

Berdasarkan sedikit pembahasan mengenai strategi Sales Hunter 

yang diterapkan oleh Marketing Department Hotel Grand Inna Tunjungan 

yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap 

menjalankan sebuah strategi perlu dipertimbangkan kelebihan dan 

kekurangannya terlebih dahulu. Sehingga apabila terdapat lebih banyaknya 

perihal dalam kekurangan, ada baiknya strategi tersebut dimatangkan demi 

kebaikan bersama.Karena kegiatan ini dilakukan oleh lintas departemen, 

ada baiknya untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis, baik dari para 

Manajernya juga dari para stafnya.  

Trainee dari tingkat Universitas agar lebih diperhatikan lagi 

mengenai penempatan posisi departemen serta tugas dan 

tanggungjawabnya, sehingga dapat saling mendapatkan manfaat dari pihak 

satu sama lain.
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