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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan hasil dari penilitian dan melakukan observasi 

mengenai “ Tinjauan Pelaksanaan Pelayanan Pengunjung Pada Hotel Marbella Suites 

Bandung” yang didukung oleh teori dan pembahasan pada bab sebelumnya maka pada bab 

ini penulis akan menyampaikan kesimpulan serta saran diantaranya : 

1. Hotel Marbella Suites Bandung dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan 

lainnya yang sejenis, melaksanakan kualitas pelayanan berdasarkan unsur-unsur 

dimensi kualitas pelayanan jasa yaitu : Reliabilitas, hotel Marbella Suites Bandung 

berupaya melaksanakan kualitas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Excelent service 

selalu berusaha diberikan kepada tamu. Hal ini sebagai salah satu upaya yang 

dilakukan pihak hotel untuk memberikan kepuasan kepada pengunjung, Pelayanan 

akurat, informasi yang lengkap mengenai berbagai fasilitas dan layanan, merupakan 

bagian dari cara hotel untuk memprioritaskan tamu.Daya tanggap, hotel  Marbella 

Suites Bandung memiliki karyawan yang professional di setiap divisinya. 

Perusahaan selalu memperhatikan kapabilitas karyawan dalam melayani tamunnya. 

Mereka dilatih untuk fast respon akan kebutuhan dan keinginan tamu. Adanya 

daftar nomor telepon di setiap kamar dan meja telepon memudahkan baik pihak 

hotel untuk tersambung langsung dengan tamu yang membutuhkan layanan maupun 

tamu sendiri yang mebutuhkan layanan tanpa menggangu privasi mereka dalam 

menikmati pelayanan yang disuguhkan oleh Hotel Marbella suites Bandung. 

Jaminan, hotel Marbella Suites Bandung menjalin komunikasi dengan para 

pelanggan dengan melakukan Follow up dipandu dari “Guest List Commant” yang 

dibuat oleh divisi public relation. Didalamnya terdapat komentar-komentar para 
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tamu seputar pelayanan yang mereka terima. Jika komentarnya positif artinya 

pelayanan yang diterima sudah sesuai dnengan yang diinginkan atau diharapkan 

oleh tamu, tetapi jika negatif artinya pelayanan belum sesuai yang diinginkan oleh 

tamu. Dari Guest List Commant itulah yang dijadikan bahan evaluasi Hotel 

Marbella Suites Bandung untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pelayanannya. Empati, untuk dapat memberikan excellent service tidaklah mudah, 

Hotel Marbella Suites Bandung Harus bisa memberikan pelayanan prima dengan 

memberikan pelayanan personal, seperti; setelah mengantar tamu ke kamar dan 

memastikan kamar sudah dalam keadaan bersih dan rapih, housekeeping 

menanyakan kepada tamu adakah hal lain yang dibutuhkan, menanggapi segala 

keluhan tamu dengan baik dan tulus, selain itu berusaha memberikan solusi secepat 

dan semaksimal dari keluhan-keluhan tersebut. hal tersebut merupakan salah satu 

bentuk empati perusahaan kepada tamu. Bukti Fisik, Marbella Suites Bandung 

memiliki bangunan kokoh diatas tanah yang luas dan subur juga di sekelilingnya 

terdapat pemandangan indah dengan mountain view di pagi hari dan city view di 

malam hari. Perlengkapan hotel yang digunakan juga perlengkapan standarisasi 

hotel bintang lima dengan maintanance yang baik sehingga terawat. Selain itu 

Marbella Suites Bandung juga memperhatikan penampilan karyawannya  

memfasilitasi mereka dengan  Office Loundry agar kebersihan dan kerapihan 

individunya tetap terjaga. 

2. Dalam pelaksanaan kualitas pelayannya Hotel Marbella Suites Bandung mengalami 

hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Hambatan dari 

faktor internal antara lain; kurangnya kemampuan karyawan front office dalam 

berkomunikasi dalam bahasa asing sebagai penunjang kelancaran aktifitas, 

kurangnya persiapan bagian front office dalam menyiapkan list kamar tamu yang 

menyelenggarakan event dan menyewa kamar dalam jumlah yang banyak, masih 

terdapatnya karyawan yang kurang ramah dan kurang memiliki product knowledge 
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yang baik dalam menghadapi keluhan-keluhan tamu, kurangnya kreatifitas Public 

relation dalam membuat promo-promo hotel, dapat dilihat dari flyer yang tidak ada 

perubahahan selama tiga tahun terakhir. Sedangkan dari faktor eksternal perusahan 

hambatannya antara lain; Lokasi hotel yang berada di dalam kompleks Dago Resort 

membuat tamu kadang mengalami kesulitan pada saat akan hunting ataupun check 

in, dan akses jalan menuju hotel rusak sehingga perjalanan terasa kurang nyaman.   

3. Solusi yang dilakukan oleh Hotel Marbella Suites Bandung untuk hambatan yang 

dialami antara lain sebagai berikut ; 

a. Bagian HRD (Human Resources Development) kini lebih selektif dalam 

memilih karyawan yang akan akan bekerja di Hotel Marbella Suites Bandung 

terutama di bagian oprasional. 

b. Hotel Marbella Suites Bandung kini lebih meningatkan lagi komunikasi 

birokrasi maupun antar divisi untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat 

dan kooperatif. 

c. Pihak manajemen atau supervisor divisi langsung menegur kepada karyawan 

yang kurang ramah atau kurang akurat dalam menyampaikan informasi kepada 

tamu. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian maka 

diajuan beberapa saran  yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan dalam menunjang 

keberhasilan, kemajuan ataupun ekspansi usahanya serta dapat memecahkan masalah yang 

tengah dihadapi oleh Hotel Marbella Suites Bandung untuk mencapai visi misi perusahaan. 

Adapun saran-saran yang dapat  dikemukakan antara lain : 

1. Perusahaan hendaknya mengefektifkan kembali kegiatan perkumpulan karyawan 

dan atasan  seperti kegiatan pengajian, peringatan hari besar nasional, travelling 

karyawan atau kegiatan amal sebagai salah satu cara untuk menigkatkan ikatan 
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emosional agar karyawan merasa lebih nyaman bekerja di Hotel Marbella Suites 

Bandung.  

2. Perusahaan sebaiknya mendatangkan guru yang berpengalaman dan capable untuk 

mengajarkan karyawan dalam bahasa asing terutama bahasa Inggris yang sering 

digunakan tamu turis yang berkunjung ke Hotel Marbella Suites Bandung. 

3. Supervisor  atau karyawan yang sudah lebih lama bekerja sebaiknya tidak bosan 

untuk membimbing dan mengingatkan karyawan baru untuk selalu bersikap ramah 

kepada pengunjung hotel. 

4. Sebaiknya Hotel Marbella Suites Bandung untuk melakukan peninjauan kembali 

mengenai job description dari tiap posisi agar karyawan bisa bekerja secara optimal, 

salah satunya dengan memisahkan jabatan Public Relation dengan General Affair 

Secretary. 

5. Jika memiliki anggaran atau keuntungan lebih sebaiknya Hotel Marbella Suites 

Bandung memperbaiki akses jalan menuju hotel agar terkesan sangat 

memperhatikan kenyamanan tamu dimulai  dari hal kecil yaitu jalan menuju hotel. 

6. Untuk peneliti selanjutnya disarankan apabila melakukakan penelitian di bidang 

pelayanan jasa untuk lebih menyeluruh, detail dan peka terhadap fenomena yang 

terjadi baik pada saat persiapan, pelaksanaan ataupun setelah pelaksanaan pelayanan 

tersebut berlangsung. 

 

 

 

 


