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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ditemukan bahwa 

peran Sales & Marketing Departement Hotel Grand Edge Semarang selain untuk 

memasarkan produk-produk hotel yaitu juga sebagai perancang dan pelaksana 

dari strategi komunikasi pemasaran meeting package Hotel Grand Edge 

Semarang. Adapun strategi komunikasi pemasaran meeting package yang 

dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan yang mengacu pada strategi 

komunikasi pemasaran menurut Philip Kotler, dengan menggunakan 8 bauran 

komunikasi pemasaran yaitu iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, 

hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung, penjualan personal, 

pemasaran interaktif, dan pemasaran dari mulut kemulut.  

Disamping itu dalam penelitian ini ditemukan keunikan pada peran serta 

tugas dan tanggungjawab dari Sales & Marketing Departement Hotel Grand Edge 

yaitu sebagai Customer Relationship Management. Customer Relationship 

Management dapat dilakukan melalui kegiatan hubungan masyarakat dan 

publisitas. Melalui kegitaan hubungan masyarakat dan publisitas, Hotel Grand 

Edge Semarang dapat menciptakan citra positif di masyarakat dan masyarakat 

percaya kualitas yang baik dari sisi pelayanan yang diberikan Hotel Grand Edge 

baik melalui produk meeting package ataupun produk lainnya. Sehingga 

masyarakat tetap loyal produk-produk yang dipasarkan oleh Hotel Grand Edge 

Semarang khususnya produk meeting package. 
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5.2 Saran 

Dari pemaparan kesimpulan di atas dan setelah dilakukannya penelitian ini, ada 

beberapa saran atau masukan bagi pihak Hotel Grand Edge, yaitu : 

a) Dalam strategi komunikasi pemasaran melalui iklan, Hotel Grand Edge 

menggunakan beberapa macam media untuk mengiklankan produk meeting 

package di antaranya billboard, media social dan poster.  Alangkah lebih 

baiknya jika billboard yang terdapat didepan Hotel Grand Edge digantikan 

dengan media Videotron. Hal ini dimaksudkan agar perhatian pengguna jalan 

yang melintasi kawasan Jl. Sultan Agung Semarang lebih tertarik untuk 

melihat iklan yang di pasang di videotron ini. Melalui videotron iklan yang 

ditampilkan juga lebih modern dan lebih kreatif dibandingkan iklan-iklan 

lainnya. Meskipun akan memerlukan biaya yang cukup besar untuk 

membayar pajak iklan melalui videotron. 

b) Harus diperbanyak lagi strategi-strategi komunikasi pemasaran untuk 

peningkatkan pendapatan hotel melalui Meeting Package, tak hanya promosi 

untuk pendapatan kamar saja. Promosi tersebut bisa melalui kegiatan acara-

acara yang melibatkan banyak kolega Hotel Grand Edge Semarang bisa 

disisipkan promosi mengenai meeting package yang dimiliki oleh Hotel Grand 

Edge Semarang. Kolega yang dimaksudkan misalnya  Instansi Pendidikan, 

wholesale, travel agent, dan lain sebagainya.
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