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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisa data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada produk jasa yang ditawarkan kamar hotel, fasilitas dan pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan sudah baik, hal ini juga diperkuat dari hasil 

observasi peneliti yang juga menilai baik dari kamar, fasilitas dan pelayanan 

Midtown Hotel Surabaya kepada pelanggan. 

2. Pada poin harga (price), Midtown Hotel Surabaya memiliki standar harga 

hotel bintang tiga dan hal tersebut dirasa sudah mampu bersaing dengan para 

competitor. Namun pihak hotel lebih menekankan pada fasilitas dan pelayanan 

mereka terhadap konsumen. 

3. Strategi bauran pemasaran yang digunakan oleh Midtown Hotel Surabaya 

lebih terfokus pada strategi promosi. Hal ini terlihat dari beberapa promosi 

yang telah disebarkan di media massa maupun media social tentang promo 

yang ditawarkan kepada segmentasinya yang memanfaatkan momentum. 

Seperti momen kemerdekaan, momen September ceria dan sebagainya. 

4. Pada tempat (place) lokasi dari Midtown Hotel Surabaya sudah strategis 

karena dekat dengan beberapa lokasi perbelanjaan, ruang public dan 

mudahnya akses transportasi didapatkan. Selain itu desain dan bangunan dari 

hotel itu sendiri sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk kenyamanan para 
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pengunjung dengan harapan para pengunjung bias dating kembali menjadi 

pelanggan tetap dalam menikmati jasa Midtown Hotel Surabaya. 

5. Pada harga (Price), produk dalam hal ini kamar hotel dan fasilitas, serta 

pelayanan menjadi prioritas utama dari pihak hotel untuk menjamin kepuasan 

pelanggan. 

6. Pada poin orang (People), pihak manajemen hotel memiliki komitmen dalam 

memberikan pelayanan yang baik, dan mereka sudah bekerja sesuai dengan 

job description yang sudah tertulis. 

7. Pada sarana fisik (Physical Evidence), kualitas bangunan dan juga desain hotel 

sudah memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Midtown Hotel 

Surabaya. 

8. Dalam proses (Process), pada strategi bauran pemasaran merupakan kinerja 

dari para karyawan hotel sesuai dengan jabatan dan job description masing-

masingnya dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Dan apabila proses 

kinerja dilakukan sesuai dengan tugas masing-masingnya diharapkan akan 

menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Midtown Hotel Surabaya. 

9. Strategi bauran pemasaran dirancang setiap akhir bulan berdasarkan 

pertimbangan strategi yang sudah terlaksana sebelumnya. Dan rancangan 

strategi bauran pemasaran tersebut akan dilakukan pada bulan berikutnya.  

10. Indikator keberhasilan dari strategi bauran pemasaran Midtown Hotel 

Surabaya didasarkan pada Property Management Report (PMR) dan juga rasio 

persentase pendapatan hotel dari hasil penjualan resto dan kamar yang terisi. 
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5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan, berikut ini adalah 

rekomendasi yang dapat diberikan peneliti antara lain: 

1. Dari segi produk (Product), diharapkan rutin dalam perawatan ruang, furniture 

maupun maintenance sarana elektronik seperti AC, televise, lampu, shower 

dan sebagainya guna kenyamanan pengunjung selama menginap di Midtown 

Hotel Surabaya.  

2. Dari segi harga (Price), diharapkan pihak Midtown Hotel mampu 

mengevaluasi lagi dalam penentuan tariff maupun harga makanan di hotel, hal 

ini mengingat bahwa harga juga menjadi salah satu pertimbangan penting 

konsumen dalam membeli atau menggunakan produk jasa 

3. Dari sektor tempat (Place), pihak Hotel diharapkan memberikan tambahan 

fasilitas seperti kolam renang karena di Midtown Hotel Surabaya sendiri 

meski sebagai hotel bintang Tiga tidak ada salahnya kalau Midtown Hotel 

Surabaya memiliki fasilitas kolamrenang. 

4. Dari sektor promosi pihak Hotel diharapkan lebih kreatif lagi dalam menarik 

perhatian calon konsumen atau membuat pelanggan untuk dating kembali ke 

Midtown Hotel Surabaya mengingat banyaknya competitor baru yang muncul 

di wilayah Surabaya. 

5. Diharapkan peningkatan maintenance fasilitas atau sarana dan prasarana hotel, 

sehingga konsumen akan merasa nyaman dalam menggunakan dan 

menikmatinya 

6. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada pihak hotel untuk lebih 

meningkatkan tingkat evaluasi tidak hanya berdasarkan PMR (Property 
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Management Report) saja namun ada indicator keberhasilan lain terkait 

dengan strategi bauran pemasaran yang dimiliki. Hal ini diharapkan agar 

Midtown Hotel Surabaya lebih eksis lagi dalam persaingan jasa hotel bintang 

Tiga di Surabaya. 
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Lampiran 1 

DRAFT WAWANCARA 

Wawancara dengan Bapak Sukamto Selaku General Manager Midtown Hotel 

Surabaya 

1. Apa yang anda pahami tentang strategi pemasaran itu sendiri ?  

2. Apa hotel midtown ini memiliki strategi pemasaran ? 

3. Bagaimana proses perencanaan dari strategi pemasaran yang dipakai hotel 

midtown ini sebelum proses pelaksanaannya? 

4. Siapa yang membantu merumuskan perencanaan strategi pemasaran di 

hotel midtown ini? 
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5. Apa saja yang menjadi proses pertimbangan dalam pembuatan strategi 

pemasaran yang digunakan? 

6. Kapan dari pelaksanaan dari strategi tersebut dan apakah ada tim 

pemasaran sendiri yang akan melakukannya? 

7. Sejauh ini bagaimana dengan pelaksanaan dari strategi yang telah dibuat? 

Adakah indicator keberhasilan atau pencapaian dari strategi tersebut? 

8. Bagaimana bias mengetahui proses  pencapaian dari strategi pemasaran itu 

sendiri dan bagaimana prosesnya? 

9. Apakahada proses evaluasi setelah pelaksanaan strategi pemasaran 

tersebut? Kapan,  siapa dan bagaimana prosesnya? 

10. Apa yang menjadi harapan anda dan khususnya dari Hotel Midtown 

Surabaya ini terkait dengan persaingan pasar yang kian meningkat? 

 

 

 

 

 

Lanjutan Lampiran 1 

Wawancara dengan Bapak Adi Hendra, SE Selaku Marketing Manager Midtown 

Hotel Surabaya 

1. Apa hotel midtown ini memiliki strategi pemasaran ? 

2. Bagaimana proses perencanaan dari strategi pemasaran yang dipakai hotel 

midtown ini sebelum proses pelaksanaannya? 

3. Siapa yang membantu merumuskan perencanaan strategi pemasaran di 

hotel midtown ini? 

4. Apa saja yang menjadi proses pertimbangan dalam pembuatan strategi 

pemasaran yang digunakan? 
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5. Kapan dari pelaksanaan dari strategi tersebut dan apakah ada tim 

pemasaran sendiri yang akan melakukannya? 

6. Sejauh ini bagaimana dengan pelaksanaan dari strategi yang telah dibuat? 

Adakah indicator keberhasilan atau pencapaian dari strategi tersebut? 

7. Bagaimana bias mengetahui proses  pencapaian dari strategi pemasaran itu 

sendiri dan bagaimana prosesnya? 

8. Apakahada proses evaluasi setelah pelaksanaan strategi pemasaran 

tersebut? Kapan,  siapa dan bagaimana prosesnya? 

9. Apa yang menjadi harapan anda dan khususnya dari Hotel Midtown 

Surabaya ini terkait dengan persaingan pasar yang kian meningkat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan lampiran 1 

 

DRAFT PERTANYAAN KONSUMEN (MEMBER MIDTOWN HOTEL) 

 

1. Bagaimana dengan kamar yang dimiliki oleh Hotel Midtown Surabaya 

ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi anda dan sesuai dengan apa yang 

ditawarkan? 

“sesuai mbak, kebetulan saya memilih kamar splendid fabulous, isi dan 

fasilitasnya sesuai dengan yang ditawarkan. Saya senang karena sesuai, 

karena dulu saya pernah menginap di hotel lain tapi ada beberapa 

fasilitas yang tidak sesuai dan langsung saya complain. Tapi di Midtown 

ini sudah sesuai” 

  

2. Bagaimana penilaian anda tentang harga dikaitkan dengan kamar dan 

fasilitas yang anda terima? 
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“kalo dikatakan murah sih nggak ya mbak, tapi lebih ke harga standar,… 

kecuali lagi kalo kita dapat promo, baru bias dikatakan murah. Tapi kan 

tidak keseluruha nkonsumen mendapatkan promo, kan saya member, jadi 

ada potongan harga dan late checkout bisa, ada ketentuan yang berlaku 

kalau bukan member. Kalo saya sih untuk tipe standar harga Rp.413.000 

dengan fasilitas kamar yang sedemikian juga udah cukup, dan fasilitasnya 

juga sesuai.Untuk harga makanan dari menu yang tersedia juga 

terjangkau dan sama sih kaya waktu dulu saya menginap di hotel yang 

lain harganya standard….” 

 

3. Bagaimana dengan lokasi untuk lokasi Midtown Hotel Surabaya? 

“…gampang kalo disini mbak, kebetulan saya sudah empat kali ini 

menginap di hotel Midtown. Kalo yang pertama kemarin saya bawa mobil 

sendiridan pada waktu anak-anak saya ngajak ke Tunjungan Plaza, itu 

deket sekali… kalo yang sekarang saya gak bawa mobil, saya naik kereta 

dari Tulungagung, jadi saya turun stasiun Gubeng yang dekat dengan 

hotel….” 

 

4. Apa yang anda ketahui tentang promo yang sudah di tawarkan dari pihak 

hotel ini? Dimana anda melihatnya? 

“saya tau promo itu, tapi bukan untuk promo yang personal seperti gratis 

menginap untuk pribadi heheheh. Pernah saya ikut promo yang di 

Instagram, jadi waktu itu saya ada acara kantor, kemudian kami liat ada 

promo untuk makan yang murah bagi yang reservasi untuk 30 pax, nah 

kita dari kantor ada 38 kalo gak salah, jadi kita pesen disini. Tapi dulu 

gak semua bias nginap disini karena kamarnya penuh…” 

 

 

 

5. Bagaimana dengan kinerja dan profesionalitas serta pelayanan karyawan 

di hotel ini? 

“ramah banget mbak, dari pertama yang saya menginap, sampai yang 

keempat ini mereka ramah-ramah dan memberikan penjelasan detail 

meskipun saya sudah tau. Valet parking juga sopan dalam menawarkan 

jasanya, pokoknya enaklah disini dan saya suka…” 
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Lampiran 3 
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JADWAL PENELITIAN  

Kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung dengan alokasi waktu tercantum 

dalam tabel di bawah ini:  

No  Tahap dan Kegiatan 

Penelitian  

Waktu (bulan)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Persiapan penyusuna 

proposal penlitian  

xx xx          

2 Bimbingan penyusunan 

proposal penelitian  

  xx         

3 Seminar proposal 

penelitan  

   xx        

4 pengumpulan data      xx xx xx xx    

5 Pengelolaan dan analisis 

data  

        xx   

6 penyusunan laporan 

hasil penelitian  

         xx  

7 Ujian skripsi            xx 
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Lampiran 6  
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Foto Pertama dengan Bapak Sukamto Selaku General Manager Midtown Hotel 

Surabaya Pada pertama kali kunjungan (Observasi) tepat pada tanggal 10 

Januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 
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Foto Dengan Bapak Sukamto Selaku General Manager Setelah Melakukan 

Wawancara Bersama Marketing Manager Dan Beberapa Staff Pada tanggal 

27 Agustus 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8  

Townhall (yakni sebutan restaurant di Midtown Hotel Surabaya) 
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Lampiran 9 

Midtown Hall Meeting Room yang ada di Midtown Hotel Surabaya ada 5 tempat 

Meeting Room 
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Lampiran 10  

Promo Penjualan Kamar Midtown Hotel Surabaya Dalam Bulan Oktober 2018 

sudah termasuk Breakfast untuk 2 orang, Teh atau Kopi dengan snack di 

Sore hari. 
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Lampiran 11 

Macam-macam jenis kamar yang ada di Midtown Hotel Surabaya 

1. Cool Room For Single Traveller 
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2. Deluxe Fabulous King Room Only atau With Breakfast 

 

3. Super Deluxe Marvelous City View 

Kamar dengan pemandangan kota yang luar biasa dengan ukuran 25 meter 

persegi, tempat tidur King, Free Mini Bar, dan Perawatan kulit Koress 

sebagai amenitis di dalam kamar 
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