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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 KESIMPULAN 

 Dapat disimpulkan bahwa kualitas Pelayanan merupakan salah satu 

elemen penting yang menjadi pertimbangan bagi pelanggan dalam melakukan 

pembelian suatu produk. Kualitas pelayanan dapat dikatakan bagus jika sesuai 

atau melampaui harapan pelanggan, dan sebaliknya kualitas pelayanan dikatakan 

buruk jika dibawah harapan dari pelanggan. Santika Service Plus merupakan 

standar pelayanan di Grup Hotel Santika Indonesia untuk bintang 4 sampai 5 yang 

dimana hotel tersebut memiliki Guest Relations Officer.  

Santika Service Plus dipakai untuk melayani tamu-tamu V.I.P dan tamu 

repeater, tamu repeater adalah tamu-tamu yang kembali menginap di Hotel 

Santika Premiere Gubeng. Para tamu yang sudah sering menginap di Hotel 

Santika Premiere Gubeng pasti sudah sangat hafal bahwa mereka akan di layani 

dengan standarisasi tersebut. Jika mereka tidak dilayani dengan standarisasi 

tersebut, mereka akan mengkomplain mengapa mereka tidak dilayani seperti 

biasanya. Dan seorang Guest Relation Officer harus bberpedoman pada 

standarisasi tersebut yang sudah di tentukan oleh pihak Santika Indonesia Hotel 

&Resorts. Pihak pusat memberitahukan kepada Guest Relation Officer dan Front 

Office Manager di Hotel Santika Premiere Gubeng apa saja standarisasi yang 

harus dilakukan dan diterapkan dalam melaksanakan Santika Service Plus. Dan 

para Guest Relation Officer juga bekerja sama dengan departemen Housekeeping, 

Restoran serta Engineering dalam melaksanaan Santika Service Plus agar optimal 

dalam melayani para tamu hotel. 

 

3.2 SARAN 

 Dari hasil Praktik Kerja Lapangan di Hotel Santika Premiere Gubeng 

Surabaya menurut penulis standar pelayanan Santika Service Plus sudah cukup 

bagus, tetapi harus di dukung oleh para staff Guest Relation Officer yang harus 

ramah kepada para tamunya. Mereka tidak boleh mengikuti mood, disaat mood 
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