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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

Dapat disimpulkan bahwa room service staff merupakan salah satu 

bagian yang ada pada food and beverage department yang berfungsi untuk 

melayani pesan antar makanan dan minuman dengan waktu operasional 

24jam. Di dalam perusahaan di bidang perhotelan room service menerima 

orderan dari para tamu kamar melalui berbagai outlet yang ada yaitu the 

café, the avenue, citilites, ah yat abalone yang telah dijadikan satu untuk 

pelayanan room service. 

Food and beverage service dibagi menjadi beberapa section, yaitu 

buffet man, coffee and tea girl, room service, cashier, waiter and waiters. 

Buffer man bertugas untuk menjaga area buffet ketika area tersebut kotor 

dan ketika makanan ada yang perlu di refill. Coffee and tea girl bertugas 

sebagai pembawa kopi dan teh keliling ketika kopi atau teh tamu perlu di 

refill. Cashier bertugas sebagai penjualan dan pembayaran jika terjadi 

transaksi dengan tamu. Waiter and waiters bertugas untuk melayani para 

tamu yang sedang makan atau minum di outlet tersebut ketika datang 

hingga tamu itu pergi. 

Permasalahan yang terjadi pada room service bisa karena faktor 

kelalaian pihak room service, keterlambatan waktu datangnya pesanan. 

Kesalahan pada pihak room service disebabkan oleh kurang telitinya para 

staff room service, kesalahan ini dapat menyebabkan complain para tamu. 

Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antar staff 

room service dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi kesalahan pada 

pihak food and beverage product yang menyebabkan pihak room service 

terkena complain oleh tamu. 
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3.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat maka dapat dikemukakan 

beberapa saran untuk Java Paragon Hotel & Residences menurut penulis. 

Perlunya koordinasi antar staff room service, perlunya ketelitian dan 

disiplin waktu yang lebih baik untuk melakukan pelayanan room service 

agar tidak terjadi kesalahan pada tamu. Agar dibentuk tim room service 

lebih banyak lagi sehingga tidak merasa harus bekerja sangat keras sampai 

terjadi complain. Untuk penanganan complain pihak food and beverage 

service sudah cukup baik sehingga para tamu tidak sampai menyebar luas 

masalah-masalah tersebut yang dapat merugikan pihak hotel.  
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