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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1.Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai 

berikut : 

1. Manager HRD (Human Resource Development) di Jambuluwuk Batu Village 

Resort & Convention Hall mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain 

merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi di bidang 

pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang termasuk di 

dalamnya antara lain perekrutan dan pemilihan kebijakan, penegakan 

kedisiplinan, menangani keluhan, memberikan bimbingan  konseling, 

menangani upah kerja dan persyaratannya, memanajemen kontrak-kontrak, 

memberikan pelatihan serta pengembangan  moril dan motivasi, memberikan 

upaya pengembangan sikap dan moral kerja, meninjau prestasi kinerja, serta 

hal seputar manajemen mutu. 

2. Peran serta Assistant Manager HRD (Human Resource Development) di 

Jambuluwuk Batu Village Resort & Convention Hall  yakni membantu 

kegiatan operasional yang dilakukan Manager HRD (Human Resource 

Development) antara lain tugas yang berhubungan dengan keadministrasian 

Human Resource mulai dari perekapan absensi harian seluruh karyawan, 

pengajuan pembayaran tenaga casual on call, menginput data hasil morning 

briefing, merekap data appraisal atau hasil kinerja karyawan, menginput data 

weekly report dan merekap training report, melakukan pengembangan serta 

mengevaluasi tenaga kerja. Serta mampu menjalin hubungan komunikasi 

yang baik terhadap seluruh karyawan di Jambuluwuk Batu Village Resort and 

Convention Hall. 
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3. Proses perekapan absensi harian seluruh karyawan dilakukan secara online 

pada sistem program “Attendance Management” yang dibuat secara khusus 

oleh PT. ARCS House untuk merekap absensi seluruh karyawan Jambuluwuk 

Hotel & Resort seluruh cabang agar lebih memudahkan pihak departemen 

untuk melakukan perekapan serta pemantauan pada setiap kehadiran 

karyawan setiap harinya. Perekapan absensi mulai dari penentuan jadwal 

kerja, shift kerja, pengambilan cuti, libur, ekstra libur, pengganti hari, izin 

sakit, izin keluar, ataupun keperluan lainnya yang berhubungan dengan 

absensi kehadiran pada karyawan dapat dipantau pada sistem program 

“Attendance Management”. Proses perekapan absensi karyawan seluruh 

departemen harus dilakukan dengan teliti karena hal ini berhubungan dengan 

gaji yang akan mereka (karyawan) terima. 

4. Proses pengajuan pembayaran tenaga casual on call dimulai dari 

pengumpulan absensi yang telah mengetahui dan telah disetujui oleh masing – 

masing head dari departemen tersebut yang kemudian diserahkan oleh setiap 

departemen ke pihak HRD (Human Resource Development) untuk direkap 

dan setelah disetujui oleh pihak HRD (Human Resource Development) proses 

pencairan gaji casual dilakukan oleh departemen FA (Finance & Accounting). 

5. Perekapan data hasil dari morning briefing juga dilakukan setiap hari setelah 

briefing dilaksanakan. Adapun manfaat yang didapat dalam melakukan 

morning briefing antara lain agar pihak HRD (Human Resource Development) 

dan GM (General Manager) mengetahui perkembangan harian pada setiap 

departemen. Pada departemen SM (Sales & Marketing) agar mengetahui 

budget hotel serta mengetahui revenue operational hotel setiap harinya. Pada 

departemen FO (Front Office) agar mengetahui room revenue dan mengetahui 

occupancy hotel competitor yang berada di wilayah Batu dan sekitarnya. Pada 

departemen MM (Material Management) agar pelaporan mengenai 

ketersediaan barang, pengecekan barang, dan penerimaan barang dari supplier 
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dapat tersampaikan dengan baik setiap harinya. Pada departemen TE 

(Technical Engineering) agar dapat dipantau segala aktifitas yang dilakukan 

sehingga apabila terjadi kendala dapat segera dicarikan solusi atas segala 

permasalahan yang terjadi. Pada departemen FBS (Food & Beverage Service) 

agar dapat mengetahui food & beverage revenue setiap harinya, serta promo 

makanan dan minuman yang ditawarkan agar lebih menarik konsumen. Pada 

departemen FBP (Food & Beverage Product) agar mengetahui aktifitas dan 

revenue banquet, revenue breakfast, revenue afternoon tea. Pada departemen 

FA (Finance Accounting) agar mengetahui revenue hotel semua departemen 

setiap harinya, agar pihak hotel mengetahui jumlah hutang dan piutang setiap 

harinya, pengajuan hotel yang belum di transfer serta saldo uang hotel yang 

ada di setiap bank dapat terlaporkan setiap harinya. Pada departemen HK 

(House Keeping) agar hotel mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh 

departemen House Keeping serta apabila terjadi kendala dapat dengan segera 

terlaporkan dan dicarikan solusi yang terbaik atas setiap permasalahan yang 

terjadi. Pada departrmrn HRGA (Human Resource and General Affair) agar 

hotel dapat mengetahui informasi harian yang dikeluarkan oleh departmen 

HRD (Human Resource Development), informasi mengenai staff yang masuk, 

staff yang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), serta kendala yang terjadi di 

depatmen HRGA (Human Resource & General Affair) dapat terlaporkan 

dengan baik. 

6. Perekapan data hasil kinerja karyawan/Form Appraisal, setiap karyawan 

melakukan bimbingan konseling dengan head/supervisor masing-masing 

departemen, kemudian setiap head /supervisor meninjau dan menilai kinerja 

setiap masing–masing karyawan dan kemudian mencatat dan memberikan 

penilaian terhadap setiap kinerja karyawannya. Setelah semua karyawan 

melakukan bimbingan konseling dengan masing-masing head/supervisor 

departemen. Lembar penilaian kinerja karyawan diserahkan kepada pihak 
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HRD (Human Resource Development) untuk diproses lebih lanjut dan 

dikirimkan ke kantor pusat PT.ARCS House yang berada di Jakarta. 

 

3.2.Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang dibuat maka dapat dikemukakan beberapa 

saran untuk Jambuluwuk Batu Village Resort & Convention Hall menurut saya 

antara lain: 

1) Perlunya koordinasi yang lebih baik lagi antara bagian HRGA (Human 

Resource & General Affair), pada devisi HR (Human Resource) dengan 

semua karyawan sehingga kekurangan yang terjadi dalam proses 

pengembangan karakter dalam Sumber Daya Manusia  dapat diminimalisir. 

2) Perlunya ketelitian dan kedisiplinan yang lebih pada saat merekap absensi 

kehadiran karyawan pada setiap departemennya, karena hal ini dapat 

berpengaruh pada sistem penggajian karyawan dan pemberian SP (Surat 

Peringatan) serta ST (Surat Teguran) yang akan diberikan kepada karyawan 

yang melanggar tata tertib absensi. 

3) Perlu adanya peremajaan pada sektor SDM (Sumber Daya Manusia) dengan 

merekrut karyawan baru yang akan menggantikan karyawan yang akan 

pensiun. Hal ini saya sarankan setelah saya melakukan pengamatan selama 3 

bulan di Jambuluwuk Batu Village Resort & Convention Hall bahwa personel 

manajemen “lama” kurang mampu beradaptasi baik terhadap perubahan 

peraturan sistem perusahaan yang baru. 

4) Perlunya penambahan tenaga casual dan tenaga on job training pada semua 

departemen demi kelancaran dalam segala proses operasional internal di 

dalam hotel. 

5) Kerja sama antara departemen HRGA (Human Resource & General Affair) 

dengan seluruh departemen internal di dalam hotel antara lain departemen 

FBP (Food & Beverage Product), FBS (Food & Beverage Service), SM 
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(Sales & Marketing), FA (Finance & Accounting), HK (House Keeping), MM 

(Material Management), TE (Technichal Engineering), FO (Front Office). 

Hendaknya terus dijaga dan ditingkatkan lebih baik agar seluruh kegiatan 

operasional serta kendala yang terjadi pada setiap departemen lebih cepat 

untuk dicarikan solusi terbaiknya. 

6) Tingkat kebersihan harus lebih diperhatikan dan diperbaiki lagi kebersihan 

yang berhubungan langsung dengan pengunjung hotel yang meliputi 

kebersihan seluruh area villa maupun kebersihan pada peralatan penunjang 

kebutuhan hotel, seperti peralatan sholat (mukenah, sarung, sajadah) yang ada 

pada musholla karyawan dan musholla yang ada di sport centre, serta 

kebersihan yang berhubungan langsung dengan karyawan internal dalam 

hotel seperti kebersihan toilet karyawan, kebersihan EDR (Employee Dining 

Room) serta perlu adanya perbaikan infrastruktur bagi karyawan internal 

dalam hotel terutama pada bagian loker karyawan untuk pria maupun wanita, 

perbaikan pada kantin karyawan (Employee Dining Room) agar lebih 

memberikan kesan nyaman bagi karyawan. 

7) Serta dibutuhkan kesigapan dalam hal penanganan segala bentuk 

permasalahan internal yang terjadi di dalam hotel. 

 

 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PERANAN, TUGAS, SERTA... FATHIMAH AZZAHRO’ R. S. D.




