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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Penulis telah melaksanakan on the job training selama empat bulan 

pada periode 20 Agustus 2019 hingga 20 Desember 2019 di The 

Residence Bintan. Setelah menyelesaikan on the job training tersebut 

penulis menyimpulkan bahwa : 

1) On the job training merupakan sebuah kesempatan bagi mahasiswa

untuk mengetahui suasana kerja dan operasional hotel khususnya

dibagian food and beverage product.

2) Penulis juga mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan di

bidang perhotelan di bagian pastry.

3) Penulis mendapatkan ilmu lebih banyak serta dapat belajar

berinteraksi dengan tamu dan dapat berkomunikasi dengan tamu

dengan menggunakan bahasa inggris dengan baik dan benar pada

saat di bagian live cooking.

4) Dengan ada nya on the job training ini penulis dapat mengetahui

bebagai resep kue dan roti di The Residence Bintan.

5) Dengan adanya on the job training ini penulis dapat melakukan

pengolahan dan penyajiaan hidangan yang baik dan benar.

6) Selama penulis menjalankan operasional, penulis dapat bekerja

dengan cepat dan sigap serta belajar menghadapi berbagai macam

tamu.

7) Penulis juga dapat belajar bekerja sama dengan staff, dan cara

bekerja untuk bertanggung jawab dan disiplin terhadap tugas yang

diberikan.

7.2 Saran 

Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan untuk kepada pihak-

pihak yang berkaitan, berikut ini adalah saran yang dapat penulis 

sampaikan : 
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1) Untuk pihak hotel, sebaiknya pihak hotel perlu menambahkan 

karyawan agar operasional dapat berjalan dengan lancar, karena 

saat operasional dengan occupancy tinggi pekerjaan tidak bisa 

terselesaikan dengan cepat. 

2) Seharusnya staff memiliki solidaritas dan berempati terhadap 

trainee dan mengingat tujuan trainee datang untuk mencari ilmu. 

3) Sebaiknya pihak hotel dapat memperhatikan jam kerja trainee agar 

tidak selalu overtime lebih dari 4 jam. 

4) Untuk pihak kampus, sebaiknya pihak kampus dapat memberikan 

lebih banyak teori dan praktek agar mahasiswa tidak kaku saat 

terjun ke dunia perhotelan. 

5) Melengkapi sarana dan prasarana untuk melengkapi proses 

pembelajaran mahasisawa dapat berjalan dengan baik 

6) Sebaiknya pihak kampus melakukan monitoring agar mahasiswa 

tidak tertinggal informasi saat mahasiswa melakukan kerja praktek 

diluar batam. 
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