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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

path analysis baik secara deskriptif maupun verifikatif antara analisis keputusan 

menggunakan meeting package melalui program direct marketing pada Golden 

Flower Hotel Bandung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Gambaran mengenai direct marketing Golden Flower Hotel Bandung 

mendapat penilaian yang baik dari tamu bisnis Golden Flower Hotel 

Bandung. Penilaian tertinggi diperoleh oleh direct selling sedangkan 

penilaian terendah diperoleh oleh telemarketing seperti yang dijelaskan di 

bawah ini : 

a. Secara keseluruhan direct marketing pada Golden Flower Hotel 

Bandung sudah baik, terutama direct selling, dikarenakan para tamu 

bisnis telah merasakan kinerja pemasaran sales person dalam 

memberikan kejelasan informasi yang dibutuhkan dengan baik tentang 

meeting package dan dapat mempengaruhi tamu bisnis tersebut 

menggunakan meeting package yang ditawarkan. 

b. Telemarketing mendapatkan penilaian terendah. Walaupun secara 

signifikan berpengaruh secara langsung terhadap keputusan 

menggunakan meeting package di Golden Flower Hotel Bandung, 

namun dirasa masih kurang dampaknya. Dimana tamu bisnis belum 
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merasakan kesan yang baik dalam pemberian jasa Golden Flower 

Hotel Bandung, terutama pada kinerja pemasaran melalui percakapan 

di telepon yang tidak cukup memberikan kesan yang baik. 

2. Gambaran mengenai tingkat keputusan menggunakan meeting package di 

Golden Flower Hotel Bandung yang terdiri dari pemilihan produk, 

pemilihan merek, pemilihan perantara, penentuan waktu, jumlah 

pemesanan, dan metode pembayaran mendapat penilaian yang baik. 

Penilaian tertinggi adalah penentuan waktu. Hal tersebut merupakan hasil 

kerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan para tamu bisnis yang 

senantiasa memberikan jadwal penyelenggaraan meeting perusahaan. 

3. Direct marketing yang terdiri dari direct selling, direct mail dan 

telemarketing memberikan pengaruh yang tinggi terhadap keputusan 

menggunakan meeting package di Golden Flower Hotel Bandung. 

5.2 Rekomendasi 

Program direct marketing merupakan hal yang penting dalam suatu 

perusahaan, karena memiliki beberapa keuntungan diantaranya adalah 

mengurangi biaya pemasaran, memudahkan akses, menarik pelanggan baru, 

menciptakan hubungan baik dengan pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan 

banyak lagi keuntungan yang dapat diperoleh melalui direct marketing. Dalam hal 

ini penulis mencoba memberikan saran seperti hal-hal berikut : 

1. Secara keseluruhan direct marketing di Golden Flower Hotel Bandung 

yang terdiri dari direct selling, direct mail, dan telemarketing sudah 

dilakukan dengan baik dan terbukti mampu mempengaruhi keputusan 
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menggunakan meeting package di Golden Flower Hotel Bandung. Namun 

hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen Golden 

Flower Hotel Bandung adalah memberikan pelatihan mengenai kinerja 

pemasaran melalui percakapan dalam saluran telepon, media internet, serta 

media lain yang tidak dapat berhubungan secara langsung terhadap para 

tamu bisnis. Sehingga para tamu bisnis dapat memberikan kepercayaan 

lebih kepada perusahaan dan terjalin hubungan antara pihak hotel dan para 

tamu bisnisnya. Hal tersebut sejalan dengan perolehan nilai yang terendah 

pada dimensi telemarketing. 

2. Persepsi tamu bisnis terhadap keputusan menggunakan meeting package 

secara umum dapat dinilai cukup baik, namun untuk mempertahankan 

bahkan meningkatkan keputusan menggunakan meeting package dapat 

dilakukan dengan terus mengetahui kebutuhan setiap tamu bisnis yang 

berbeda-beda. Keputusan menggunakan meeting package yang 

mendapatkan nilai terendah terdapat pada pemilihan perantara. 

Rekomendasi yang diberikan adalah hotel harus memfokuskan kepada 

manfaat-manfaat yang lebih mudah dan menarik bagi para tamu bisnis 

dalam memilih perantara, baik melalui sales person ataupun datang secara 

langsung.  

3. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya melakukan 

penelitian dengan survei terhadap tamu bisnis yang menggunakan meeting 

package di Golden Flower Hotel Bandung. Sebagai bahan rekomendasi 

untuk peneliti selanjutnya di Golden Flower Hotel Bandung, dapat 
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diangkat masalah lain seperti diferensiasi produk agar penggunaan meeting 

package terus meningkat sesuai dengan target dan para tamu bisnis pun 

akan terus loyal dengan bebagai macam faktor penunjang seperti lokasi 

dan harga yang relatif murah sehingga Golden Flower Hotel Bandung 

akan semakin maju dan berkembang. 

 


