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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan semua pemaparan penulis, disini penulis menyimpulkan 

bahwa tugas trainee di Rudi Tour & Travel bermula dari menjadi admin di 

dalam kantor, melakukan promosi atau pemasaran produk travel. Disini 

penulis ditugaskan juga untuk mengelola media sosial berupa Instagram dan 

Fanpage Facebook. Penulis kemudian mulai belajar untuk mengenal 

karakteristik dari wisatawan dan pembuatan paket wisata yang menarik. 

Setelahnya penulis ikut serta dalam operasional perusahaan di 

lapangan secara langsung sebagai asisten tour leader. Penulis juga 

berkesempatan untuk menjadi panitia di kegiatan bertaraf internasional, 

yaitu Kepri Travel Mart II 2019. 

Adapun proyek yang penulis susun menghasilkan sesuatu yang positif, 

yaitu membantu operasional perusahaan dengan adanya pedoman dasar 

tertulis. Pedoman ini membuat staff dapat memahami tugas dasarnya dengan 

baik. Selain itu, adanya bantuan surat – surat juga sangat mendukung 

kegiatan operasional perusahaan. 

 

7.2 Saran 

Penulis memiliki beberapa saran yang dapat disampaikan untuk 

Universitas Internasional Batam diantaranya: 

a. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan kerja praktik dengan terencana 

dan teratur supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman atau 

keterlambatan pelaksanaan kerja praktik. 

b. Menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan perusahaan (tour & 

travel agent atau hotel) supaya mahasiswa tidak ada yang terlambat di 

dalam melaksanakan kerja praktik. 

c. Mengembangkan pembelajaran bahasa asing bagi mahasiswa di 

bidang pariwisata. 
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d. Menambahkan program yang berhubungan dengan tour & guide dan 

program perhotelan untuk menjadi bekal dari pelaksanaan kerja 

praktik. 

 

Penulis memiliki beberapa saran yang dapat disampaikan untuk 

perusahaan atau Rudi Tour & Travel diantaranya: 

a. Mempertahankan kinerja perusahaan yang baik untuk 

mempertahankan kualitas baik pada pelayanan wisatawan (customer). 

b. Terus berkembang dalam meningkatkan kepuasan wisatawan 

(customer) terhadap perusahaan. 

c. Menjaga kepercayaan wisatawan (customer) dengan kinerja yang jujur 

dan maksimal. 
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