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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Pelatihan adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan pada setiap 

perusahaan, terutama di hotel. Karena pelatihan untuk sumber daya manusia 

akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan pelanggan. Selain itu perusahaan 

atau hotel tanpa sumber daya manusia yang baik tidak akan berjalan dengan 

maksimal. Karyawan yang sudah mendapatkan berbagai macam pelatihan 

tentunya akan berbeda dengan karyawan yang tidak pernah mengikuti 

pelatihan. Dari sebuah pelatihan moral karyawan pun dapat meningkat, karena 

mereka sudah dibekali ilmu sehingga mereka akan terpacu untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik lagi. Selain itu karyawan juga akan mengetahui 

standart pelayanan hotel. 

Begitu juga karyawan yang telah mengikuti kelas bahasa inggris mereka 

akan percaya diri untuk mempraktekkan secara langsung, tentunya mereka 

juga tidak akan asal dalam pengucapan berbahasa inggris. Karena mereka 

sudah terlatih dalam kelas, dan mereka juga akan tau bagaimana cara 

pengucapan yang baik dan benar. Selain itu mereka juga akan merasa puas 

jika bisa menjawab pertanyaan dari tamu asing yang sedang bertanya. Karena 

mereka tidak akan ragu-ragu lagi dalam menjawab sebuah pertanyaan.  

3.2 Saran 

Bumi Surabaya City Resort sudah mempunyai tim TOD yang sangat baik, 

yang dapat menjalankan semua pelatihan sesuai dengan kebutuhan karyawan. 

Selain itu pihak TOD juga sangat antusias dalam merencanakan kegiatan, 

mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dan selalu melakukan 

pengawasan dan quality control terhadap semua pelatihan yang diberikan, 

baik oleh TOD maupun oleh departemen lain.  

Pelatihan yang diberikan pun sangat lengkap, sehingga karyawan selalu 

siap dan antusias untuk mengikuti setiap kegiatan pelatihan yang akan 

diadakan oleh TOD. Banyak hal penting yang dapat diambil selama OJT dan 
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mengetahui jenis pelatihan apa saja yang harus diadakan secara rutin sesuai 

dengan kebutuhan. Penulis memberikan saran untuk kedepannya kegiatan 

pelatihan english club dapat menjadi yang lebih baik lagi, mungkin menambah 

kelas diluar hotel dan lebih sering untuk langsung praktek ke lapangan agar 

karyawan atau peserta semakin tertantang dan semakin menguji wawasan 

yang sudah dipelajari. Selain itu memberikan kegiatan tambahan diluar 

pelatihan yang sudah ada. Mungkin menambahkan kelas bahasa asing selain 

bahasa inggris untuk kedepannya. Apabila semua karyawan sudah mahir 

dalam berbahasa inggris maka perlu diadakan penambahan bahasa asing 

lainnya agar karyawan dapat menambah wawasan dalam berbahasa. 
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