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BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai tenaga penjualan pada Hotel

Ciputra World Surabaya melakukan Praktik Kerja Lapangan serta deskripsi dari

bab– bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain:

a. Hotel Ciputra World Surabaya mampu meyakinkan dan

memberikan kepuasan terhadap para tamu yang menginap. Hal ini

bisa dilihat dari rating Hotel Ciputra World Surabaya yang

menempati posisi 7 di Tripadvisor.

b. Aktivitas yang dilakukan oleh pihak marketing hotel adalah dengan

mengadakan even yang dibuat khusus untuk mempromosikan hotel

dengan mengundang beberapa media komunikasi, seperti stasuin

radio, Koran dan majalah dan blogger. Selain itu, di hotel ini juga

terdapat promo tertentu, seperti promo weekend, promo

anniversary dan promo lainnya. Biasanya promo-promo tersebut,

tamu selalu diberikan souvenir. Jadi kesimpulan saya, hotel ini

cukup terbuka untuk media umum dan mau dengan senang hati

menerima tawaran wawancara dan di publikasi ke dalam majalah-

majalah tertentu.
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c. Hotel melakukan penentuan tarif berdasarkan permintaan kualitas

produk kamar dan jasanya sesuai dengan type kamar yang

ditawarkan.

d. Walaupun dalam presentase penjualan tingkat tertinggi di pegang

oleh travel agent Mitra Global Holiday, tetapi sales dan marketing

team memberikan harga terendah pada travel agent Kaha

dikarenakan brand office nya tersedia banyak.

4.2 Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dapat bermanfaat bagi Hotel Ciputra

World Surabaya selaku subyek Praktik Kerja Lapangan (PKL).

a. Selama magang 3 bulan di Hotel Ciputra World Surabaya, saya

mengamati bahwa banyak sekali tamu yang tertarik dengan restoran

yang ada di hotel ini hanya saja untuk sementara untuk restaurant

nya hanya terdapat satu yaitu di lantai 7, alangkah baiknya jika ke

depan nya membukacake shop atau speciality restaurant lainnya.

b. Untuk operasional di bagianlobby drop ground floor masih belum di

fasilitasi dengan tempat duduk sehingga para tamu yang menunggu

taxi atau jemputan harus berdiri.

c. Karena letak tempat Hotel Ciputra World Surabaya yang berada satu

block dengan mall dan apartment alangkah baiknya jika pihak Hotel

menyediakan tempat parkir sendiri sehingga para tamu yang

menginap tidak kesusahan dalam menemukan tempat parkir.

d. Tentang penetapan harga oleh Hotel dibandingkan dengan teori yaitu

beberapa dari teori sudah diterapkan di Hotel Ciputra World

Surabaya seperti pemberian harga bedasarkan survival yaitu

dikaitkan dengan turun naiknya permintaan , berdasarkan seasonal

rate yaitu musiman seperti musim natal,lebaran atau tahun baru.

Akan lebih baik jika team marketing juga masukan teori Modified

American Plan yaitu juga menyediakan harga yang termasuk sarapan

dan makan malam dimana sejauh ini harga hanya berlaku untuk

sarapan pagi padalocal travel agent.
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