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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

  

 Untuk mengetahui peran supervisor dalam pembagian kerja karyawan, ada 

beberapa hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Diantaranya, komunikasi 

yang digunakan antara Supervisor dan karyawan, gaya kepemimpinan yang 

diterapkan, kemampuan dan kecakapan karyawan dalam melakukan pekerjaan. 

 Bahwa peran Supervisor dalam pembagian kerja di Concordia Blue Sky 

Premium Lounge sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk semua pihak 

baik untuk karyawan dan perusahaan. Namun dalam kenyataannya masih jauh 

dari sempurna. Komunikasi yang berusaha diterapkan adalah komunikasi dua arah 

secara langsung. Pelaksanaan komunikasi tidak semuanya lancar, terkadang masih 

terjadi kesalah pahaman antara karyawan dengan supervisor. 

 Pelaksanaan peran supervisor dalam pembagian kerja karyawan terhadap 

pihak yang terlibat yaitu karyawan Barista, Front Office dan GSA ( 

Waiter/Waitress ) memang masih terdapat kendala yang bermacam-macam  

karena setiap karyawan memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak mudah untuk 

membentuk suatu pribadi yang sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. 

Supervisor juga harus selalu memberikan motivasi para karyawannya untuk 

bekerja semaksimal mungkin sehingga bisa mengimbangi karyawan satu dengan 

yang lain. Dengan adanya siswa magang juga bisa membantu pekerjaan para 

karyawan sehingga karyawan bisa fokus mengerjakan pekerjaan mereka masing-
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masing dengan semaksimal mungkin dan tetap memberikan pelayanan bagi  

pengunjung yang datang ke Lounge. 

 

4.2  Saran 

  

Dengan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran untuk 

membantu peran supervisor dalam membagi tugas karyawan : 

1. Supervisor Concordia Blue Sky Premium Lounge sebaiknya merekrut 

siswa yang berasal dari sekolah Perhotelan yang sudah terlatih dalam memberikan 

pelayanan dalam bidang Hospitality yang memahami basic-basic dalam dunia 

perhotelan dan jasa. 

2. Pihak Supervisor Concordia Blue Sky Premium Lounge memberikan 

briefing yang bersifat memberikan motivasi karyawan agar semangat bekerja 

karyawan meningkat. 

3. Supervisor seharusnya memberikan training dan pembekalan kepada 

karyawan sebagai upaya meningkatkan kinerja para karyawan. 

4. Karyawan seharusnya mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh 

supervisor karena supervisor juga telah menempatkan posisi kerja karyawan 

berdasarkan keahlian dan bakat para karyawan. 

  


