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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis baik 

melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan maka dapat diambil 

kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Dalam menetapkan standar kualitas pelayanan, Hotel Papandayan menetapkan 

empat jenis standar kualitas diantaranya peraturan bagi pelaksana, standar 

fasilitas, standar makanan dan minuman, dan standar pelayanan. Standar 

pelayanan merupakan standar yang berhubungan langsung dengan pengendalian 

kualitas pelayanan. Standar pelayanan tersebut dirumuskan berdasarkan dimensi 

pelayanan tamu berkualitas yang ditetapkan oleh hotel Papandayan, dimensi 

tersebut antara lain adalah Reliability (keandalan), Assurance (kepastian/jaminan), 

Responsiveness (daya tanggap), emphaty (empati) dan Tangible (nyata). 

2. Faktor – faktor yang paling penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

pengendalian kualitas pelayanan pada hotel Papandayan antara lain :  

a. Faktor manusia : dalam faktor ini kesalahan terletak pada karyawan 

yang kurang tanggap, kurang professional dan jumlah personil yang 

masih kurang. 

b. Faktor material : yaitu kurang memadainya fasilitas yang ada pada 

hotel Papandayan. 

c. Faktor Lingkungan : yaitu keadaan fisik bangunan Hotel Papandayan 

dan tata letaknya yang perlu ditinjau ulang untuk diperbaiki. 
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d. Faktor prosedur : yaitu perlunya peninjauan  ulang terhadap penetapan 

kebijakan – kebijakan dalam proses pelayanan yang dilakukan oleh 

hotel Papandayan. 

3. Pelaksanaan pengendalian kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Hotel 

Papandayan memberikan manfaat terhadap proses manajemen kualitas 

perusahaan yang pada akhirnya akan memiliki pengaruh positif terhadap 

produktifitas perusahaan. 

4. Pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas pelayanan pada Hotel Papandayaan 

sampai saat ini masih belum berjalan dengan baik karena masih terdapat masalah 

dalam kegiatan pengendalian kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak 

Hotel. 
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5.2 Saran 

1.  Kegiatan pengendalian kualitas pelayanan Pada Hotel Papandayan belum 

terlaksana dengan baik sehingga perusahaan sebaiknya tetap melaksanakan 

kegiatan pengendalian kualitas pelayanan yang lebih baik dalam usaha melakukan 

perbaikan yang berkesinambungan secara terus menerus dan berfokus pada 

kepuasan pelanggan, karena kebutuhan dan keinginan pelanggan akan kualitas 

akan selalu berubah dari waktu ke waktu sehingga diperlukan perbaikan yang 

berkesinambungan terhadap kualitas agar pihak hotel Papandayan dapat 

menciptakan kepuasan pelanggan serta menciptakan loyalitas pelanggan yang 

pada akhirnya akan berpengaruh terhadap paroduktivitas perusahaan dan hal ini 

bertujuan agar perusahaan dapat terus bersaing dengan hotel –hotel lainnya dalam 

waktu jangka panjang. 

2.   Dalam pelaksanaan pengendalian kualitas pelayanan pada hotel Papandayan 

sebaiknya perusahaan meningkatkan perhatian, mengarahkan serta mengawasi 

penyebab utama penyimpangan berdasarkan urutan prioritas mulai dari yang 

tertinggi sampai dengan yang terendah, sehingga kegiatan pengendalian kualitas 

pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan penyimpangan yang terjadi dapat 

ditekan seminimal mungkin. 

3.      Penulis menyarankan agar seluruh peralatan service yang sudah rusak dan sudah 

lama agar diganti dengan yang baru, selain dapat meningkatkan mutu pelayanan 

juga dapat meningkatkan citra dari Hotel Papandayan itu sendiri. 


