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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

Dapat disimpulkan bahwa Sales Marketing mempunyai beberapa strategi 

untuk menjaga loyalitas klien government terhadap penggunaan paket 

meeting di Best Western Papilio Hotel. Diantaranya ialah menjaga 

hubungan baik dengan cara melakukan kunjungan rutin terhadap instansi-

instansi pemerintahan, dimana kunjungan ini telah direncanakan 

sebelumnya dalam bentuk sales plan. Selain kunjungan secara langsung, 

pihak sales marketing juga menjalin hubungan baik dengan government 

dengan cara telemarketingm yang dilakukan setiap harinya. 

 Sales Marketing juga berperan sebagai konsultan terhadap klien, bukan 

semata-mata hanya menjadi order taker. Sebagai konsultan ini yang 

dimaksud adalah konsultan terhadap jadwal meeting yang akan 

dilaksanakan oleh government tersebut. Karena permasalahan yang sering 

terjadi ialah jadwal yang bersamaan antara instansi pemerintah yang satu 

dengan yang lain. Sedangkan hotel memiliki kapasitas yang terbatas. 

Sehingga pihak sales marketing diharapkan mampu memberikan solusi 

terhadap permasalahan tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, biasanya dari 

pihak sales memberikan pilihan untuk salah satu klien mengganti jadwal 

meeting. Dengan digantinya jadwal meeting tersebut, dari pihak kami 

memberikan benefit lebih terhadap klien tersebut. 

 Adapun terkait permasalahan ruang meeting yang tidak kedap suara ketika 

ramai dapat dicegah dengan memperkirakan jumlah peserta, bisa atau 

tidaknya rauangan menampung sejumlah peserta tersebut. Sehingga tidak 

akan melebihi kapasitas ruangan. Selain itu tindakan preventif lainnya yaitu 

tidak meletakkan acara yang ramai dengan meeting formal. Apabila 

memang masih terdengar ramai, maka tim hotel akan menyarankan untuk 

meminimalkan volume dari sound di acara tersebut. 

 Paket meeting di Best Western Papilio Hotel memiliki beberapa pilihan, 

yaitu Fullboard Meeting, Wholeday Meeting, Fullday Meeting, dan Halfday 
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Meeting Package. Paket Meeting tersebut sudah sesuai dengan Standar 

Biaya Umum yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan untuk 

pemerintahan di Indonesia. Sehingga dalam segi harga, paket meeting yang 

disediakan oleh Best Western Papilio Hotel tidak menjadi masalah karena 

sudah sesuai dengan anggaran pemerintahan. 

3.2 Saran 

Menurut penulis dalam upaya sales marketing menjaga loyalitas 

government terhadap paket meeting di Best Western Papilio Hotel sudah 

bagus. Terutama pihak sales marketing yang seringkali menjadi konsultan 

terhadap klien yang umunya memiliki permasalahan jadwal yang 

bersamaan. Maka akan lebih baik lagi apabila pihak hotel memberikan 

reward lebih untuk pihak government yang sering mengadakan event di 

hotel bintang empat ini. Selain itu apabila dimungkinkan, pihak hotel 

menambahkan ruang meeting/ballroom yang lebih besar. Supaya dapat 

menampung kapasitas yang lebih besar lagi, sehingga lebih banyak lagi 

pihak-pihak yang mengadakan meeting di Best Western Papilio Surabaya. 
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