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BAB 3

SIMPULAN & SARAN

3.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan laporan Praktik Kerja Lapangan di atas

tentang “Peningkatan Kualitas Restaurant Melalui Layanan

Pramusaji Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Profit Di Crown

Prince Hotel Surabaya” dapat diambil kesimpulan :

1. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh

dengan produk, jasa, manusia dan proses yang memenuhi atau

melebihi harapan, sedangkan kualitas layanan sendiri dapat

diketahui dengan cara membandingkan presepsi para konsumen

atas pelayanan yang mereka terima.. Dalam hal ini Hotel Crown

Prince Surabaya telah mengupayakan peningkatan kualitas

reataurant melalui layanan pramusaji dengan menerapkan

SOP(Standart Operasional Procedure)  dengan sangat baik

dalam hal service maupun product, ini dapat dilihat bagaimana

hotel crown dapat membuat banyak konsumen percaya untuk

datang ke restaurant tersebut untuk ukuran hotel baru beberapa

tahun.

2. Masalah yang sering dihadapi pada suatu tempat makan atau

restaurantdalam meningkatkan kualitas restaurant yang paling

utama ialah bagaimana cara seorang pramusaji mengatasi sebuah

complain yang dilakukan oleh konsumen, karena ketidakpuasan

pada suatu kegiatan pelayanan,baik layanan yang dilakukan di

bagian back service ataupun front service. Banyak jenis-jenis

compalin yang sering dihadapi dalam sebuah restaurant biasanya

berkaitan dengan kualitas layanan ataupun makanan minuman,

pramusaji dituntut untuk bisa mengatasi complain yang

dilakukan oleh konsumen dengan baik dan mengembalikan

kepercayaan konsumen
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3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada laporan akhir ini terdapat

beberapa saran dari penulis untuk memecahkan suatu permasalahan

yang telah dihadapi, cara tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pramusaji,

sebaiknya seorang pramusaji harus diberipelatihan

(trainer)sebelum memulai bekerja agar bisa menerapkan SOP (

Standart Oprasional Procedure) yang dimiliki Crown Prince

Hotel Surabaya kepada konsumen.

2. Meningkatkan efisiensi waktu pelayanan dan yang lebih cepat

lagi kepada konsumen, agar konsumen yang berkunjung ke

Avallon restaurant merasa puas dengan pelayanan yang diberikan

oleh pramusaji.

3. Pramuasaji di Avallon restaurant harus meningkatkan rasa saling

peduli kepada sesame para karyawan lainnya, agar bisa saling

bekerja sama dalam meningkatkan kualitas Avallon restaurant

hal ini bertujuan untuk memperlancar kegiatan oprasiaonal

avallon restaurant, karena hal yang paling penting dari semua itu

adalah kepuasan konsumen

4. Mengatur jam kerja yang lebih baik lagi agar pramusaji bisa lebih

efisien lagi dalam melayani konsumen

5. Membua tinovasi-inovasi baru terhadap Avallon restaurant baik

itu inovasi dalam hal service ataupun food and beverage agar

Avallon restaurant bisa semakin dikenal oleh banyak konsumen
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