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ABSTRAK 

Untuk meningkatkan penjualan kamar, berbagai hotel melakukan upaya 

upaya promosi mulai brosur, iklan, serta menjalin kerjasama dengan berbagai 

pihak. Permasalahan yang peneliti ambil tentang bagaimana penjualan, bentuk 

distribusi, serta hubungan kerjasama antara pihak Garden palace Hotel dengan 

pihak traveloka dalam meningkatkan penjualan kamar hotel. 

 Metode peneliti yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif 

yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena 

yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat. Dan penelitian ini bertujuan 

untuk melukiskan sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidan 

tertentu secara faktual dan cermat. 

 Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan Dengan meningkatkan 

pendapatan hotel ,Garden palace hotel Surabaya memilih kerjasama dengan 

Traveloka. Saluran distribusi begitu penting agar dijaga dan dipertahankan dengan 

baik. karena saluran distribusi adalah rangkaian jalur yang membawa produk dari 

produsen ke konsumen. Untuk meningkatkan penjualan kamar agar tetap bisa 

bertahan dalam persaingan bisnis industri hotel maka harus dibentuk kerjasama 

yang baik. Maka dari itu Garden palace melakukan kerjasama dengan Traveloka. 

Memilih Bekerjasama dengan traveloka pihak Garden palace hotel pasti 

mempunyai kriteria kreteria tersendiri. Seperti kami memilih OTA (Traveloka) ini 

karena  pihak traveloka sangat menjamin untuk bookingan hotel. Untuk saat ini 

traveloka adalah salah satu OTA yang menjamin untuk domistik. kebanyakan 

custumer apapun itu selalu memilih traveloka dulu Traveloka juga tidak pernah  

melanggar perjanjian dll.  

Garden Palace hotel juga memilih kerjasama kontrak dengan pihak karena sudah 

disebutkan apa saja yang sudah menjadi perjanjian seperti masa berlaku kontrak, 

contract rate, detail perusahaan yang terlihat, syarat syarat dll. 

Kata kunci : Bentuk kerjasama dan distribusi,Traveloka 
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