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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Simpulan 

  Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya 

serta wawancara yang dilakukan penulis mengenai pelatihan di Savoy Homann 

Bidakara Hotel, maka penulis akan mencoba untuk menari kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan pelatihan pada Savoy Homann Bidakara Hotel diberikan 

kepada seluruh karyawan, baik itu karyawan baru maupun yang sudah 

bekerja. Metode yang digunakan pada pelatihan di Savoy Homann 

Bidakara Hotel adalah on the job training dan off the job training. 

2.  Savoy Homann Bidakara Hotel dalam melaksanakan program pelatihan 

menghadapi hambatan-hambatan, hambatan tersebut diantaranya banyak 

karyawan yang merasa malas dan bosan, adanya beberapa karyawan yng 

beranggapan bahwa pelatihan itu tidak penting, waktu yang terbatas serta 

instruktur yang yang kurang menerapkan materi-materi pelatihan. 

3. Savoy Homann Bidakara Hotel mempunyai beberapa solusi dalam 

melaksanakan program pelatihan, yaitu dengan cara menegur dan 

mengarahkan kayawan (consulting ). 
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 Saran 

        Selama melaksanakan kerja praktek pada Savoy Homann Bidakara Hotel, 

penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat meningkatkan produktifitas 

karyawan dalam pelaksanaan pelatihan karyawan antara lain : 

1. Pelaksanaan pelatihan karyawan di Savoy Homann Bidakara Hotel agar 

dapat lebih ditingkatkan lagi untuk masa yang akan datang, agar karyawan 

dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih beragam dalam 

usaha meningkatkan produktifitas perusahaan. Karena pada saat sekarang 

ini persaingan semakin ketat, maka dari itu karayawan harus lebih terampil 

dalam melayani tamu. 

2. Perlu ditambahkannya beberapa solusi-solusi yang lain seperti 

didatangkan instruktur dari luar supaya karyawan mendapatkan situasi dan 

pengalaman lain yang juga tidak kalah bagusnya dari atasan mereka. Serta 

diadakannya hiburan ringan disela-sela pelatihan agar situasi tidak 

monoton, sehingga suasana pelatihan menjadi menyenangkan dan dapat 

semakan menjalin keakraban dan kerja sama antar karyawan. Yang 

diharapkan dapat menambah semangat karyawan dalam mengikuti 

pelatihan tersebut.  

3. Perlu adanya umpan balik (feed back) dari peserta program pelatihan itu 

sendiri sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi program pelatihan 

yang akan datang. 

 


