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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1  Kesimpulan  

Selama melakukan on the job training atau praktek kerja lapangan 

dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan yang dilaksanakan pada tanggal 20 

Agustus 2019 dan selesai dengan penambahan waktu pada tanggal 25 

Desember 2019 dapat disimpulkan bahwa: 

1) Dengan adanya praktek kerja industri ini dapat melatih kita akan hal yang 

mandiri bekerja keras dan tanggung jawab juga disiplin akan waktu. 

2) Dengan adanya praktek kerja ini dapat melatih kita akan hal yang 

berhubungan dengan tepat waktu, kecepatan dalam bekerja dan mampu 

membuat kita menjadi seseorang yang pekerja keras. 

3) Dengan adanya praktek kerja ini menjadi bertambahnya Ilmu dalam bidang 

yang geluti tersebut dan dapat menjadikan motivasi juga tambahan ilmu untuk 

kedepanya apakah ingin membuka usaha atau bekerja seperti yang sudah 

diperaktekkan. 

4) Dengan adanya praktek kerta ini juga dapat melatih sebuah bahasa dan cara 

kesopanan dalam berbicara dan bersikap terhadap lawan biacara dan dapat 

belajar berbahasa asing dengan secara langsung dengan tamu. 

5) Mengetahui oprasional yang terjadi di setiap kesehariannya di hotel tersebut. 

Dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari hotel tesebut. 

 

7.2  Saran 

Ada beberapa saran yang akan dijelaskan untuk dapat lagi 

diperhatikan dan dapat meningkatkan lagi nilai kerja di hotel tersebut, juga 

dapat membuat hal baru yang lebih baik lagi kedepanya. 

1) Untuk pihak pimpinan di hotel hendaknya memperhatikan kekurangan 

seorang pekerja yang berada disana sehingga tidak memberikan pekerjaan 

yang terlalu menumpuk pada staf yang sedikit. 
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2) Hendaknya memberikan uang saku untuk anak training yang sudah bekerja 

sama dengan staf dengan kurun waktu 4-6 bulan. 

3) Lebih adil lagi jam waktu pulang seorang staf yang sudah ditentukan. 

4) Lebih meningkatkan kebersihan dan loyalitas lagi agar menjadi hotel yang 

sangat baik. 

5) Harus memiliki rasa empati dan simpati kepada sesama pekerja untuk saling 

membantu dan tidak acuh dan membiarkan saja. 

6) Lebih harus memiliki rasa kekeluargaan dan pertemanan yang lebih baik lagi 

agar tidak selalu terjadi pertengkaran dan isu yang tidak di inginkan. 

7) Harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana bagi para pekerja dan anak 

training juga seperti baju yang disediakan untuk bekerja selama anak training 

tersebut bekerja disana dan transportasi yang disediakan bagi anak training dan 

pekerja untuk pengantaran pulang. 

8) Harus lebih memiliki sikap sopan dan baik juga ramah senyum terhadap 

sesama agar menciptakan rasa harmonis dalam hubungan partner kerja. 

9) Penulis memberikan saran untuk kampus agar selalu mengganti barang-barang 

untuk praktek pastry dan kitchen yang sudah berkarat atau merawatnya 

menggunakan air peluntur karat yang berada tray dan besi-besi lain yang 

digunakan di hotel-hotel agar barang-barang tetap terjaga dan tidak perlu 

mengganti dengan yang baru. 

10) memberikan pembelajaran lebih banyak secara praktek dan teori dengan 

menggunakan system yang mudah dipahami dengan mahasiswa agar dapat 

mendapat pengetahuan yang lebih. 

11) Mendatangkan beberapa orang yang baru yang pandai akan bidang pastry 

diluaran sana untuk membuat Susana menjadi lebih semangat dan 

mendapatkan pengalaman dari yang telah diajarkan. 
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