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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan pengalaman selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

di Singgasana Hotel Surabaya pada Sales Marketing Department bagian, maka 

beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

Ruang lingkup Sales Marketing Department di Singgasana Hotel Surabaya 

terdiri dari: Sales Marketing Manager, Sales Executive dan Sales Admin Untuk 

tercapainya suatu pemasaran maka para pemasar hendaknya menjalankan suatu 

proses yang didalamnya pemasaran bertugas untuk memilih atau menentukan 

pasar yang biasa disebut dengan proses target pemasaran (target marketing 

process) yaitu people, product ,price, performance, promotions. Untuk 

promotions dibagi menjadi 4 cara yaitu dengan cara periklananan (advertising), 

penjualan tatap muka (personal selling), publisitas (publisity), promosi penjualan 

(sales promotion). 

Strategi dan upaya pemasaran yang dilakukan sales and marketing 

department dalam meningkatkan revenue hotel yaitu dengan strategi pemasaran 

melalui e-mail blazt, media social blazt, telemarketing, table top exhibition, sales 

call dan sales blitz. Dari semua strategi yang digunakan, strategi pemasaran 

melalui sales call lebih dianggap efektif dan memiliki prospek. Sales call 

merupakan bentuk promosi komunikasi dua arah dengan berhadapan muka, 

sehingga dapat menyampaikan pesan secara langsung tentang kelebihan ataupun 

kegunaan produk/jasa yang ditawarkan dan dapat menjawab pertanyaan calon 

konsumen pada saat itu juga. Sales call yang dilakukan oleh team sales & 

marketing Singgasana Hotel Surabaya  dibagi menjadi 3 kunjungan dengan cara 

courtesy visit, appointment sales visit, corporate sales mission, Kunjungan sales 

call dengan melakukan cara courtesy visit ini dilakukan dengan adanya 

perjanjian/agenda untuk bertemu dengan bagian akomodasi hotel pada suatu 

perusahaan, upaya ini dilakukan karena kunjungan courtesy visit juga 

mempermudah team sales pada kunjungan selanjutnya, yaitu pada kunjungan 
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appointment sales visit dimana kunjungan ini dapat lebih menguntungkan team 

sales untuk bisa bertemu langsung dengan bagian akomodasi hotel pada 

perusahaan/instansi yang akan dikunjungi, dengan kunjungan ini penawaran yang 

dilakukan oleh team sales akan langsung mengarah dan tepat sasaran.Sedangkan 

pada kunjungan corporate sales mission, menjadi keuntungan tersendiri bagi 

Singgasana Hotel Surabaya, karena pada kunjungan sales call jenis ini 

memberikan potensi tersendiri bagi hotel untuk meraih market yang besar dengan 

mengajak langsung orang-orang penting di perusahaan/instansi besar. Dalam 

memasarkan produk yang ada di Singgasana Hotel Surabaya tim sales marketing 

menggunakan dua macam strategi promosi yaitu promosi secara tidak langsung 

dan promosi secara langsung. Untuk promosi langsung tim Sales Marketing 

memfokuskan menggunakan strategi promosi sales call, untuk promosi secara 

tidak langsung dilakukan melalui sosial media. Upaya Sales Call dilakukan untuk 

meningkatkan revenue Singgasana Hotel Surabaya. Dari semua strategi yang 

digunakan, strategi pemasaran melalui sales call lebih dianggap efektif dan 

memiliki prospek. Sales call adalah kegiatan atau proses mencari pelanggan 

potensial yang dapat dijadikan target dalam melakukan penjualan untuk periode 

tertentu. Sales call adalah interaksi antar individu saling bertemu muka yang 

ditunjukkan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai dan mempertahankan 

hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

tergantung dari susunan strategi perusahaan yang ada diperusahaan tersebut. 

Setiap perusahaan menggunakan sejumlah alat untuk mendapat respon dari 

konsumen terhadap kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam 

memasarkan produk Singgasana Hotel Surabaya melalui proses sales call, team 

sales menemui kendala-kendala. Adapun beberapa kendala yang dihadapi , team 

sales tidak bertemu dengan bagian akomodasi hotel, Bagian akomodasi hotel 

diperusahaan tidak mau menemui dengan alasan yang tidak jelas, calon client 

menganggap harga terlalu mahal dan menawar dengan harga rendah dan calon 

client membandingkan dengan hotel yang sudah bekerjasama dengan 

perusahaan/instansi tersebut 
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3.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan juga pengalaman saat Praktik Kerja 

Lapangan (PKL), saran yang dapat diberikan pada hotel adalah sebagai berikut: 

1. Pada masa mendatang, Singgasana Hotel Surabaya disarankan untuk 

melakukan pengembangan strategi melalui sosial media, karena untuk 

di zaman teknologi yang semakin canggih masyarakat luas saat ini 

lebih memilih menggunakan gadget (sosial media) untuk mencari 

informasi, upaya ini sangat efektif, dari pada menggunakan strategi 

pemasaran media dengan melalui koran. 

2. Pada masa mendatang Singgasana Hotel Surabaya masih menghadapi 

ancaman seperti persaingan yang ketat antar kompetitor. Singgasana 

Hotel Surabaya kedepannya disarankan untuk tetap melakukan 

intensitas promosi yang gencar, dengan cara memberikan informasi-

informasi produk atau promosi yang ada yang up to date ke 

perusahaan, instansi pemerintahan, dan pendidikan, bukan hanya itu 

saja tim Sales Marketing juga memfokuskan bekerja sama dan  pada 

travel agent-travel agent yang ada di Surabaya, agar kedepannya 

Singgasana Hotel Surabaya bisa bersaing dengan para kompetitor 

yang semakin berkembang di Surabaya. 

3. Kelengkapan fasilitas kamar dinilai sudah usang. Artinya jika 

dibandingkan dengan pesaing-pesaing dekat Singgasana Hotel 

Surabaya kelengkapan fasilitas kamar dinilai sudah usang seperti AC, 

bad, dan kamar mandi. Untuk mempermudah penjualan kamar perlu 

dilakukan perawatan berkala AC dan juga merenovasi kamar mandi 

yang sudah terlihat seperti desain lama. 

4. Melakukan evaluasi rutin kepada tim Sales Marketing dan berinovasi 

meningkatkan strategi pemasaran. 
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