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BAB III

KESIMPULAN & SARAN

3.1 KESIMPULAN

Banyak hal dan pengalaman yang penulis dapatkan selama melakukan

proses praktik kerja lapangan di lingkungan hotel JW Marriott Surabaya. Hotel

JW Marriott Surabaya merupakan hotel berstandart internasional dan berbintang

lima yang ada di kota Surabaya, yang memiliki fasilitas yang sangat mewah dan

lengkap sesuai dengan standart hotel internasional yang lengkap dengan kolam

renang,meeting room, ballroom, mushola,gym & spa, area parkir yang luas,

business centre, restoran, dan area lobby untuk ruang tunggu.

Hotel JW Mariott Surabaya telah memberikan pelayanan yang sangat

bagus dan prima dari setiap departemen yang ada, tidak terkecuali departemen

Food and beverages. Departemen ini menjadi kunci salah satu dari setiap hotel

untuk menunjang pelayanan baik dari segi pelayanan dan segi makanan. Hotel JW

Marriott Surabaya selalu memberikan kualitas yang terbaik dalam setiap

pelayananya agar tamu yang hadir selalu merasa puas dengan apa yang mereka

terima dan mereka tidak akan segan untuk datang kembali untuk menginap atau

hanya untuk sekedar merasakan masakan yang ada di hotel JW Marriott Surabaya

saja.

Dan jika kita melihat dengan lebih jelas, pertumbuhan industri-industri

hotel di negara-negara maju sangat pesat dan berkembang cepat. Dunia kuliner di

industri hotel memberikan banyak peluang besar bagi mahasiswa yang ingin

mencari tantangan di industri hotel dan memberikan peluang yang cukup terbuka

untuk masa depan. Selain itu di bidang ini perlu adanya kreativitas dan inovasi

yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya, dalam kegiatan pengembangan di

dunia kuliner sangatlah pesat karena membutuhkan kreativitas, keramahan,

ketelitian, dan keinginan yang lebih, agar mendapatkan hasil yang maksimal baik

dalam menjamu tamu yangin house maupun dari luar.
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3.2 SARAN

Agar menjaga kestabilan dan semakin memperbanyak jumlah tamu

restoran maka sebaiknya dilakukan banyaknya promo bagi penggunamember

card di hari-hari tertentu seperti ulang tahun kota Surabaya ataupun hari

pahlawan, dikarenakan adanya diskon khusus untuk para pemegangmember

yang lebih besar dari pada diskon yang didapatkan dari kartu kredit. Dengan cara

demikian penggunamember JW Privilege Card akan semakin sering

mengunjungi restoran di Hotel JW Marriott Surabaya karena penggunamember

akan mendapatkan diskon apresiasi, serta lebih menarik minat penggunamember

agar datang ke hotel JW Marriott Surabaya. Serta dengan adanyamember JW

Privilege ini sangan membantu untuk pencapaian targetrevenue yang di

tentukan sesuaiforecast yang telah ada sebelumnya dan memberikanreview

yang dapat membuatrating restoran di hotel JW Marriott Surabaya semakin

meningkat menurut Tripadvisor dan aplikasi-aplikasi lainnya.
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