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BAB 3  

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

3.1 Simpulan 

 
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Singgasana Hotel 

Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang digunakan oleh 

Singgasana Hotel Surabaya untuk meningkatkan penjualan Food and Beverage 

Product sesuai dengan jenis strategi pemasaran yang dikemukakan oleh Assauri 

yaitu strategi pemasaran yang terkonsentrasi (concentrated marketing) dimana 

Singgasana Hotel Surabaya menyusun strategi – strategi pemasaran dengan 

mengkhususkan pemasaran dalam menjual produk hotel kedalam beberapa segmen 

pasar dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan diganti 

setiap tiga bulan sekali. 

Demi menunjang keberhasilan strategi pemasaran Food and Beverage 

Product yang telah disusun serta didukung dengan media yang digunakan sebagai 

alat promosi dan pelaksanaan Standard Operation Procedure yang sesuai dengan 

yang ditetapkan oleh Singgasana Hotel Surabaya. Namun, dalam pelaksanaan 

strategi – strategi pemasaran tersebut terdapat kendala – kendala yang timbul. 

Kendala – kendala yang timbul adalah kurang gencarnya dalam pemanfaatan media 

yang digunakan sebagai alat promosi produk yang dijual Singgasana Hotel 

Surabaya dan pelaksanaan Standard Operation Procedure yang tidak sesuai dengan 

 
 
 
 



22  

 
Standard Operation Procedure yang telah ditetapkan oleh Singgasana Hotel 

Surabaya. 

Strategi pemasaran guna meningkatkan Food and Beverage Product yang 

dilaksanakan oleh Singgasana Hotel menggunakan teori Standard Operation 

Procedure yang dikemukakan oleh Ellerenc, tetapi dalam pelaksanaanya masih 

belum sesuai dengan teori tersebut. Ketidaksesuaian tersebut memberikan dampak 

buruk terhadap keberhasilan strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan 

food and beverage product. Masih banyak karyawan hotel yang belum memahami 

pentingnya menjalankan Standard Operation Procedure. Kurang pahamnya 

karyawan terhadap Standard Operation Procedure menyebabkan kecelakaan kerja 

dan mendapatkan komplain tamu, sehingga keberhasilan strategi pemasaran yang 

telah disusun terhambat. 

 
 
 

3.2 Saran 
 

Berdasarkan simpulan dan pengamatan maka saran yang dapat diberikan 

pada hotel adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya diadakan pengawasan dan pengontrolan secara bertahap agar 

SOP yang telah ditetapkan berjalan dengan sesuai. 

2. Sebaiknya meningkatkan komunikasi dan juga kerjasama antar atasan dan 

bawahan agar terjalin secara harmonis dan mengurangi kesalahapahaman.


