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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Dengan adanya program magang yang diterapkan di Universitas 

Internasional Batam sangat mendukung para mahasiswa/mahasiswi untuk 

dapat menerapkan ilmunya dan kreatifitasnya pada dunia kerja yang 

sebenanya. Praktek kerja industri ini dapat menciptakan tenaga kerja yang 

profesional, pengalaman, dan siap terjun langsung kedunia kerja nantinya. 

Kerja praktek atau on-the-job training sangat berguna dan bermanfaat untuk 

pengembangan diri dalam bekerja maupun bersosialisasi dimana didapatkan 

ketika sedang menjalankan dunia kerja yang sebenarnya. Selama 4 bulan 

penulis melaksanakan kerja praktek, dapat penulis simpulkan bahwa ilmu 

yang didapatkan sangat banyak yang tidak bisa didapatkan dengan teori di 

kampus serta membantu penulis untuk mengetahui kebenaran cara sistem 

bekerja di dalam industri perhotelan. 

Melalui praktek kerja industri ini membuat penulis menjadi tahu 

bagaimana cara gerak-gerik yang sopan ketika sedang melayani tamu, 

tersenyum dan berkomunikasi dengan intonasi berbicara yang pelan dan 

lembut kepada tamu, mengetahui standar berpakaian industrian pehotelan 

yang harus diketahui dalam bekerja dan mengetahui standar fasilitas wajib 

pada hotel bintang empat. Dari hasil praktek kerja industri ini juga membantu 

penulis untuk dapat bekerja dengan baik lincah, cepat dan tepat waktu. 

7.2 Saran 

Hasil pelaksanaan empat bulan kerja praktek ini mendorong penulis 

untuk memberikan beberapa masukan atau saran untuk hotel yang dapat 

dijadikan pertimbangan, yaitu: 

1. Meningkatkan komunikasi yang lebih baik antara karyawan agar

mengurangi terjadinya kesalahpahaman antar departemen.

2. Meningkatkan lagi suasana kerja yang kompak dan kekeluargaan

supaya lebih harmonis.
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3. Menyusun dan mengsortir data-data pada laci meja departemen front 

office agar lebih rapi dan bersih. 

4. Menambahkan pewangi ruangan pada departemen front office agar 

suasana kerja menjadi lebih adem dan segar. 

5. Memperbaiki warna tembok ruangan back office front office agar 

lebih terang dan tidak gelap. 

6. Hotel diharapkan dapat mempertahankan kerjasamanya dengan pihak 

kampus agar dapat memberi kesempatan kepada 

mahasiswa/mahasiswi lainnya untuk bekerja praktek. 

7. Mempertahankan serta meningkatkan pelayanan kepada tamu agar 

meminimalisir komplain dari tamu 

8. Menambah staf khususnya pada departemen housekeeping agar 

proses bekerja menjadi lebih cepat 
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