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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

Beberapa hal yang dapat diambil oleh penulis sebagai simpulan dalam laporan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Perhotelan adalah bidang usaha yang dalam perjalanan oprasionalnya dapat 

mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh bidang industri lain, seperti 

memproduksi suatu barang dan jasa, memebeli dan menjual kembali suatu 

produk dan juga kegiatan utama yaitu menyediakan jasa pelayanan. 

2. Sebagai industri yang dalam bidang utamanya menyediakan jasa pelayanan 

yang memuaskan para tamu yang datang. Semua staff/karyawan adalah 

produsen atas jasa yang ditawarkan, dan semua karyawan wajib memberikan 

pelayanan yang maksimal terhadap tamu, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

3. Struktur organisasi kepemimpinan dalam Crown Prince Hotel secara 

keseluruhan dipimpin oleh General Manager (GM) yang kemudian 

mendelegasikan sebagian tugas-tugas pengawasan operasional hotel kepada 

para manajer/head of department (HOD) yang membawahi para staff 

operasional dan staff back office. 

4. Purchasing logistic merupakan bagian (section) dari Finance Department 

yang juga saling berkesinambungan dan berkoordinasi dengan section-section 

yang lain di dalam Finance Department. 
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5. Selain itu seorang staff purchasing logistic harus selalu up-to-date dengan 

perkembangan harga sembako terkini dan menjalin komunikasi yang baik 

dengan para supplier. 

6. Staff purchasing logistic wajib melakukan pengecekan stock barang-barang di 

Dry Food Store secara rutin dan teliti agar dapat selalu siap untuk memenuhi 

store request (SR) dari kitchen 

7. Ada beberapa masalah yang kerap muncul untuk menghambat kinerja staff 

purchasing logistic yang dalam penyelesaiannya membutuhkan koordinasi 

dari section lain dalam Finance Department dan juga membutuhkan 

kesabaran dan ketelitian dalam proses penyelesaian masalah tersebut hingga 

tuntas dan tidak merugikan pihak manajemen hotel  

 

3.2 Saran 

Saran ini ditujukan oleh penulis kepada pihak hotel. Crown Prince Hotel 

merupakan salah satu hotel berkualitas tinggi dan unggul dari sekian banyak competitor 

hotel bintang 4 di kota Surabaya. Crown Prince Hotel terkenal dengan promo menu 

buffet yang harganya sangat terjangkau dengan menyediakan beragam menu makanan 

local, continental, dan juga oriental. Selain itu, Crown Prince Hotel juga memiliki 

staff-staff yang berkompeten, disiplin, dan juga berdedikasi tinggi dalam menjalankan 

tanggung jawab operasional serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada para 

tamu. Namun saat melaksanakan kegiatan PKL, penulis menyadari bahwa Crown 

Prince Hotel masih belum memiliki jumlah staff yang memadahi, sehingga banyak 

staff hotel yang kewalahan karena pekerjaannya merangkap beberapa tugas sekaligus. 

Akhirnya banyak staff yang terpaksa harus lembur melebihi jam kerja untuk dapat 

menyelesaiakan pekerjaan mereka. Saran penulis untuk Crown Prince Hotel alangkah 

baiknya bila menambah 1 (satu) personil staff di tiap section departemen yang memiliki 

peran krusial serta memerlukan banyak tenaga tambahan seperti kitchen, restaurant, 

dan back office. Penulis menyarankan penambahan 1 (satu) personil pada tiap section 

departemen juga dengan mempertimbangkan batas budget penggajian staff Crown 
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Prince Hotel yang tidak memungkinkan apabila langsung melakukan penambahan staff 

dalam jumlah banyak.  
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