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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

 Dari observasi yang dilakukan penulis pada hotel Rinjani, maka mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Hotel Rinjani menyadari bahwa kualitas atau mutu merupakan suatu alat untuk 

memperbaiki kesalahan yang terjadi pada proses pelayanan. Proses pelayanan 

yang dilakukan pihak hotel harus mempunyai standar, sehingga diharapkan 

dapat mencegah timbulnya masalah mutu. Selama ini pihak hotel Rinjani telah 

berusaha memberikan layanan bermutu yaitu dengan berdasarkan pada dimensi 

mutu pada bab II, yaitu sebagai berikut : 

1.  Reliability 

Konsistensi kinerja dengan menjaga kebersihan sarana dan prasarana 

hotel. 

2.  Responsiveness, memberikan pelatihan kepada karyawan atas 

kecepatan dan ketepatan karyawan dalam melayani tamu.  

3.   Acces (akses), berusaha agar keberadaan hotel diketahui oleh 

masyarakat dengan memasang iklan di yellow page. 

4.  Courtesy ( kesopanan ), berusaha menjaga sopan santun para karyawan 

jika menghadapi tamu. 

5.  Communication ( komunikasi ), berusaha untuk memberikan informasi 

yang jelas kepada konsumen.  

6.  Security ( keamanan ), berusaha menjaga keamanan hotel, dengan 

penjagaan yang rutin selam 24 jam di sekitar hotel.  
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2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi penulis mencoba menyebarkan 

kuesioner kepada para tamu di hotel Rinjani. Dari 32 kuesioner yang diedarkan 

didapat masalah terbanyak apa yang dialami oleh pihak hotel Rinjani yaitu, 

fasilitas hotel yang belum memadai dan kelambatan office boy dalam melayani 

tamu.  

3.  Berbagai usaha dapat dilakukan perusahaan dalam mengatasi faktor –faktor 

penyebab dari masalah tersebut, misalnya seperti pemberian pengarahan 

kepada pekerja, pemberian bonus pekerja apabila kualitas pekerjaannya baik, 

perbaikan sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai lagi secara rutin. 

 

5.2 Saran 

 Sehubungan dengan kesimpulam yang telah diambil, penulis ingin memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi 

pihak hotel Rinjani dalam usahanya dalam menigkatkan pengendalian kualitas. Adapun 

saran – saran tersebut adalah ; 

1. Untuk masalah kelalaian dan ketidaktelitian karyawan penulis memberikan solusi 

yaitu, memberikan check sheet berupa tabel yang berisikan data kelengkapan 

kamar untuk dilakukan pengecekkan oleh karyawan. 

2. Untuk masalah kelalaian manajer operasional penulis memberikan solusi yaitu, 

memberi pengarahan kepada manajer Opersional tentang pentingnya kualitas 

bagi perusahaan yang akhirnya akan memberikan efek baik. 

3. Untuk masalah karyawan kurang termotivasi, penulis memberikan solusi yaitu, 

memberlakukan sistem bonus dan pemotongan upah yang lebih jelas, dibuat 

secara tertulis tentang pemberian bonus dan pemotongan upah. 

4. Untuk masalah yaitu instruksi kurang jelas, penulis memberikan solusi yaitu 

dengan memberikan instruksi kerja secara tertulis dan terperinci. 
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5. Masalah tidak adanya fasilitas pemanggilan office boy, penulis memberikan 

solusi yaitu pihak hotel membuat suatu media penyambung antara karyawan dan 

tamu berupa bel atau line telepon. 

 

 

 

 

 


