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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis 

deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan path analysis antara  public relations 

dengan keputusan menginap maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Gambaran mengenai public relations Hotel Grand Aquila Bandung mendapat 

penilaian cukup baikdari tamu bisnis yang menginap. Penilaian tertinggi diperoleh 

corporate identity materials sedangkan penilaian terendah diperoleh audiovisual 

materials seperti yang dijelaskan di bawah ini: 

a. Secara keseluruhan public relations pada Hotel Grand Aquilan Bandung sudah 

baik, terutama corporate identity materials, dikarenakan para tamu bisnis 

sudah merasakan dan menikmati identitas perusahaan yang dikeluarkan oleh 

Hotel Grand Aquila seperti logo perusahaan, desain bangunan, slogan, seragam 

karyawan, kebersihan dan keamanan, keramahtamahan dan kesopanan 

karyawan serta variasi jenis makanan. 

b. Audiovisual materials mendapatkan penilaian terendah. Walaupun secara 

signifikan berpengaruh secara langsung terhadap keputusan tamu bisnis untuk 

menginap, namun dirasa masih kurang dampaknya. Tamu bisnis mbelum 

merasakan kegiatan Audiovisual materials dengan baik terutama mengenai 

daya tarik profile hotel. 
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2. Gambaran mengenai tingkat keputusan menginap tamu bisnis di Hotel Grand 

Aquila Bandung yang terdiri dari pemilihan produk, pemilihan pemasok, jumlah 

pembelian, waktu menginap, persyaratan pelayanan dan metode pembayaran, 

penilaian tertinggi adalah persyaratan pelayanan. Hal tersebut merupakan hasil 

kerja sama dengan perusahaan dan para tamu bisnis yang memberikan perysaratan 

keinginan dan pihak hotel akan memenuhi keinginan tersebut.  

3. Public relations yang meliputi news, written materials, audiovisual materials, dan 

corporate identity materials memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap 

keputusan tamu bisnis untuk menginap. 

5.2 Rekomendasi 

  Kegiatan public relations merupakan hal yang penting salam suatu hotel, karena 

memiliki bebrapa keuntungan diantaranya adalah sebagai media untuk berhubungan 

dengan tamu yang menjadi sasaran juga mempengaruhi perilaku konsumen yang 

tentunya bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dalam hal ini 

penulis mencoba memberikan saran seperti hal-hal berikut: 

1. Secara keseluruhan Public Relations yang meliputi news, written materials, 

audiovisual materials, dan corporate identity materials sudah dilakukan dengan 

baik dan terbukti mampu mempengaruhi keputusan untuk menginap di Hotel Grand 

Aquila Bandung. Namun hal yang harus diperhatikan pihak hotel lebih adalah 

dengan membuat kegiatan-kegiatan lain yang baru sehingga lebih mampu 

merangkul target sasaran yakni tamu bisnis untuk menginap di Hotel Grand Aquila 

Bandung pada saat mereka melakukan kegiatan bisnis. Berdasarkan hasil penelitan 
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ini ada beberapa hal yang bisa menjadi masukan yakni Hotel Grand Aquila lebih 

harus meningkatkan informasi dan media yang digunakan dalam penyampaian 

news yaitu menggunakan media yang mudah untuk digunakan dan didapatkan, 

meningkatkan kualitas dari media sosial yang digunakan sebagai alat promosi yaitu 

dengan memberikan informasi sejelas-jelasnya dan memberikan jawaban yang baik 

jika ada yang bertanya melalui media sosial tersebut, membuat sebuah profil 

perusahaan yang menarik dan tetap mempertahankan corporate identity materials 

yang dimiliki agar tetap menjadi sebuah ciri khas. 

2. Persepsi tamu bisnis terhadap keputusan menginap secara umum dapat dinilai 

cukup baik, namun untuk mempertahankan bahkan meningkatkan keputusan 

menginap dapat dilakukan dengan terus mengetahui kebutuhan tamu bisnis yang 

berbeda-beda. Keputusan menginap yang mendapatkan nilai terendah adalah waktu 

menginap. Rekomendasi yang diberikan adalah hotel harus memfokuskan untuk 

berkomunikasi dengan baik dalam mengetahui waktu yang diinginkan tamu bisnis 

sehingga akan tepat. 

3. Penelitian ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, salah satunya 

yaitu pada teori-teori pendukung yang digunakan masih kurang lengkap diharapkan 

pada penelitian selanjutnya lebih dikembangkan teori-teori pendukung dan sebagai 

bahan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya di Hotel Grand Aquila Bandung, 

maka para peneliti selanjutnya dapat mengangkat masalah lain seperti loyalitas 

karena Hotel Grand Aquila sudah berdiri sejak tahun 1996 tentunya sudah memiliki 

tamu-tamu loyal yang sering menginap di Hotel Grand Aquila. 


