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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Simpulan 

5.1.1. Tingkat kepuasan kerja pegawai dibagian Housekeeping pada Hotel 

Kedaton 

 Tingkat kepuasan kerja pegawai dibagian Housekeeping Hotel Kedaton 

memiliki prosentase yang cukup baik yaitu 30,79%. Hal ini membuktikan bahwa 

Hotel kedaton cukup memperhatikan pelayanan kepada pegawainya. Dimana 

harus lebih diperhatikan kebutuhan-kebutuhan pegawai dalam bekerja, sehingga 

secara tidak langsung akan terjamin kepuasan kerja pegawai serta kualitas yang 

baik akan dihasilkan pegawai pada pelayanan eksternal. 

 

5.1.2. Faktor-faktor penghambat serta solusi yang dapat diberikan untuk 

menangani hambatan tersebut dalam kepuasan kerja pegawai di 

bagian Housekeeping pada Hotel Kedaton 

 Apabila dilihat secara langsung dilapangan, perusahaan dinilai kurang 

memperhatikan kebutuhan pegawai yang terus berkembang. Ada beberapa aspek 

yang kurang membuat para pegawai merasa puas dalam bekerja, menurut jawaban 

respoden disimpulkan bahwa lingkungan kerja kurang nyaman, tunjangan yang 

diberikan tidak seberapa dibandingkan kinerja yang dihasilkan para pegawai. 

Kurangnya promosi dan pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain. 

Selain itu dari jawaban responden, dapat dibuktikan dengan hasil data lapangan 

yang didapat oleh penulis. Bahwa promosi dilakukan hanya apabila ada lowongan 

pekerjaan yang kosong, dan pelatihan pegawai yang diberikan bersifat pelatihan 

internal (dalam perusahaan), instruktur pelatihan terkadang dilakukan oleh pihak 

manajer dari masing-masing departemen, kurangnya pengadaan riset SDM. 

Setelah itu diberikan tindakan penyelesaian sehingga tingkat kinerja yang 

dihasilkan sangatlah baik. 

 Solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi faktor-faktor  penghambat 

dalam kepuasan kerja pegawai adalah dengan melakukan survei kepuasan kerja 
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sesuai pada teori-teori yang. Paling penting dari semua solusi yang diberikan 

adalah manajer dan pimpinan turut melibatkan diri. Karena manajer yang 

melaksanakan, pimpinan yang membangkitkan semangat, dan mereka yang 

melakukan perubahan dan memberikan semangat. 

 

5.2. Saran 

 Saran yang ingin disampaikan penulis kepada pihak yang berkait, sebagai 

berikut : 

5.2.1. Bagi Hotel Kedaton Bandung   

 Pegawai merasa nyaman bekerja dengan didukung  kinerja yang cukup 

baik. Selanjutnya disarankan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan 

kebutuhan pegawainya dan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersangkut paut 

dengan Sumber Daya Manusia perusahaan agar lebi baik dengan manajemen yang 

teratur. Agar lebih mengetahui apa yang dirasakan atau menjadi masalah dalam 

pegawai Housekeeping, HRD Hotel Kedaton disarankan mengadakan riset SDM. 

 

 

 


