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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1 Kesimpulan 

 
Melalui kerja praktek secara hybird (turun langsung mengerjakan tugas di 

hotel dan secara online). Dengan melakukan kerja praktek ini peneliti mampu 

mengerti dan mengetahui bagaimana sistem kerja yang dalam Pop Hotel 

Diponegoro pada bidang digital marketing. Selama masa kerja praktek dalam 

pengelolaan media sosial serta pembuatan poster dan konten tiktok yang di 

unggah pada instagram resmi Pop Hotel Diponegoro dan akun tikton Pop 

Hotel Diponegoro yaitu @popdiposby. Penulis juga dapat mengerti bagaimana 

proses digital marketing yang dilakukan oleh Pop Hotel Diponegoro melalui 

media sosial sebagai sarana promosi dan untuk dapat mendaptkan kerja sama 

dengan para klien. 

Dalam setiap pembuatan poster ataupun konten yang dirancang, peneliti 

perlu untuk berkoordinasi dulu dengan sales dan juga manager hotel yaitu 

selaku sales Dila Permana dan M Taufiq Akbar. Kemudian pada selanjutnya, 

terkadang penulis membuat poster tambahan sebagai pelengkap poster untuk 

bagiak kiri kanan dan ataupun tengah, karena setiap poster yang diunggah 

berjumalah feed untuk postingan nya, dan bagian kiri kanan nya harus 

memiliki kesamaan dan isi yang berbeda agar selaras dengan bagian tengah 
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poster, tampa mengurangi fungsi dan isi dari penyampaian poster yang di 

unggah. 

Dari hasil kerja praktek yang telah dilakukan penulis dengan melakukan 

banyak aktivitas kerja di Pop Hotel Diponegoro dengan menghubungkan 

antara hasil tem uan dan teori yang digunakan, maka penulis dapat mengetahui 

dan mengerti bahwa dalam proses pembuatan poster dan kontek tiktik di Pop 

Hotel Diponegoro yang telah di ikuti dengan beberapa tahapan yang harus 

dilakukan berassal dari teori-teori yang ada. 

IV.2 Saran 

 
Dari hasil kerja praktek yang dikerjakan penulis, dalam pembuatan poster dan 

konten tiktok serta tugas yang dilakukan sebagai bagian dari marketing 

communication, sudah cukup jelas dalam penentuan topik dan juga tema, 

hingga eksekusi proses unggah ke instagram. Akan tetapi, dari segi pemberian 

tugas ataupun pekerjaan yang luamayan padat seperti pembuatan poster dan 

kontek tiktok yang memiliki jadwal minimaln selisih sehari untuk postingan 

ataupun sehari harus memiliki postingan dan instastory. Besar harapan 

penulis, agar dapat secara maksimal dalam setiap mmengerjakan tugas yang 

berkaitan dengan Pop Hotel Diponegoro. 
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