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   BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil pembahasan antara program public relations terhadap 

keputusan menginap tamu bisnis di The Papandayan Hotel Bandung, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Yang menginap di The Papandayan Hotel Bandung terdiri dari speeches, 

written materials dan corporate identity materials menghasilkan kriteria 

yang tinggi. Dan sub variabel tertinggi berdasarkan tanggapan tamu adalah 

speeches, hal ini dikarenakan manajemen hotel telah menyiapkan speeches 

dengan baik dan mengutamakan ketepatan informasi yang disampaikan 

namun dari segi kemenarikan masih dianggap kurang maksimal. 

2. Sub variabel tertinggi kedua berdasarkan tanggapan tamu adalah written 

materials, hal ini dikarenakan manajemen hotel telah menyiapkan 

company newsletter dan brochures dengan mengedepankan ketepatan 

informasi yang disampaikan melalui company newsletter dan brochures 

tersebut, namun dari segi kemenarikannya masih dirasa belum maksimal 

dan masih perlu perbaikan sebelum disampaikan kepada para tamu. 

3. Sub variabel terendah berdasarkan tanggapan tamu adalah corporate 

identity materials, hal ini dikarenakan manajemen hotel telah menyiapkan 

business card dan goody bag  semenarik mungkin namun dari segi 
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keistimewaan identitas dirasa belum tersampaikan melalui business card 

dan goody bag yang diberikan kepada para tamu. 

4. Berdasarkan hasil pembahasan dan tanggapan tamu yang menginap di The 

Papandayan Hotel Bandung. Sub variabel speeches mendapatkan skor 

tertinggi hal ini dianggap mempengaruhi keputusan menginap tamu bisnis 

di The Papandayan Hotel Bandung. 

5. Berdasarkan hasil pembahasan dan tanggapan tamu yang menginap di The 

Papandayan Hotel Bandung. Sub variabel written materials mendapatkan 

skor tertinggi kedua hal ini dianggap masih mempengaruhi keputusan 

menginap tamu bisnis di The Papandayan Hotel Bandung 

6. Berdasarkan hasil pembahasan dan tanggapan tamu yang menginap di The 

Papandayan Hotel Bandung. Sub variabel corporate identity materials 

mendapatkan skor terendah namun hal ini masih dianggap mempengaruhi 

keputusan menginap tamu bisnis di The Papandayan Hotel Bandung 

7. Berdasarkan hasil pembahasan dan tanggapan tamu yang menginap di The 

Papandayan Hotel Bandung. Sub variabel speeches, written materials dan 

corporate identity materials menghasilkan skor tinggi dan dianggap 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 

menginap tamu bisnis di The Papandayan Hotel Bandung 

 

5.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka penulis merekomendasikan 

beberapa hal sebagai berikut : 
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1. Sub variabel speeches memiliki penilaian kinerja paling tinggi  

dibandingkan sub variabel yang lainnya. Selain ketepatan informasi yang 

disampaikan melalui speeches The Papandayan Hotel Bandung dinilai 

masih perlu meningkatkan atau memperbaiki kemenarikan melalui 

speeches tersebut. Manajemen hotel disarankan melakukan pelatihan 

public speaking kepada para sales & marketing agar speeches yang 

disampaikan dapat lebih menarik. 

2. Sub variabel written materials memiliki penilaian kinerja tertinggi kedua 

dibandingkan sub variabel yang lainnya. Selain ketepatan informasi yang 

disampaikan melalui company newsletter dan brochures The Papandayan 

Hotel Bandung dinilai masih perlu meningkatkan atau memperbaiki 

kemenarikan melalui company newsletter dan brochures tersebut. 

Manajemen hotel disarankan melakukan pelatihan desain grafis kepada 

para sales & marketing agar company newsletter dan brochures yang 

diberikan kepada tamu dapat lebih menarik. 

3. Sub variabel corporate identity materials memiliki penilaian kinerja 

terendah dibandingkan sub variabel yang lainnya. The Papandayan Hotel 

Bandung dinilai masih perlu meningkatkan atau memperbaiki 

kemenarikan dan keistimewaan identitas yang disampaikan melalui 

business card dan goody bag. Manajemen hotel disarankan melakukan 

pelatihan desain grafis kepada para sales & marketing agar business card 

dan goody bag yang diberikan kepada tamu dapat lebih menarik dan dapat 

memiliki keistimewaan identitas hotel. 
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4. Keputusan menginap tamu yang terdiri dari pemilihan produk, pemilihan 

merek, waktu pembelian, jumlah pembelian dan metode pembayaran 

berada pada kategori tinggi. Namun indikator waktu pembelian memiliki 

penilaian yang paling rendah. Oleh karena itu manajemen The Papandayan 

Hotel perlu membuat strategi promosi yang dapat meningkatkan keputusan 

menginap pada saat weekend, karena tamu bisnis lebih banyak melakukan 

kegiatan saat weekday maka manajemen perlu membuat strategi khusus 

agar okupansi kamar tetap tinggi di hari libur atau weekend dengan cara 

memperkuat strategi untuk mendatangkan tamu dari segmen individu atau 

family, juga manajemen diharapkan dapat membuat paket diskon untuk 

event yang khusus diselenggarakan pada saat weekend demi meningkatkan 

keputusan menginap saat weekend di The Papandayan Hotel Bandung. 

5. Sebagai bahan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya di The 

Papandayan Hotel Bandung. Para calon peneliti lain dapat mengangkat 

faktor lain dari public relations yang dapat mempengaruhi keputusan 

menginap seperti  news, special events, audiovisual materials dan public 

service activities agar dapat meningkatkan keputusan menginap khususnya 

bagi tamu bisnis di The Papandayan Hotel Bandung dan juga dapat 

membantu manajemen hotel mencapai target okupansi yang telah di 

tetapkan yang pada akhirnya akan membuat The Papandayan Hotel 

Bandung semakin maju dan berkembang. 


