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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di olah pada bab 

pembahasan, maka didapat disimpulkan persepsi karyawan PO Hotel 

terhadap Sertifikasi Kompetensi yaitu sebagai berikut:  

1. karyawan PO Hotel Semarang yang tersebar dalam ke empat 

departemen, yaitu departemen Front Office, Housekeeping, Food 

and Beverage serta Human Resource mereka mengetahui dan 

memahami akan pentingnya sertifikasi kompetensi untuk menunjang 

kinerja mereka. Dengan kemampuan atau keahlian yang sudah teruji 

sah sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia) maka seluruh responden akan lebih percaya diri didalam 

melakukan pekerjaanya serta dapat melihat sejauh mana kompetensi 

mereka. Banyak responden memberikan saran untuk perusahan PO 

Hotel mengadakan kegiatan sertifikasi bagi seluruh karyawan. 

Semua responden tertarik untuk mengikuti kegiatan sertifikasi 

karena mereka telah memiliki persepsi bahwa sertifikasi kompetensi 

penting untuk dimiliki dalam bekerja.  

2. Karyawan PO Hotel Semarang yang tersebar dalam ke empat 

departemen, yaitu departemen Front Office, Housekeeping, Food 

and Beverage serta Human Resource, tidak memahami dan 

mengetahu mengenai adanya LSP (Lembaga Sertifikassi 

Kompetensi). 

3. Karyawan PO Hotel Semarang yang tersebar dalam ke empat 

departemen, yaitu departemen Front Office, Housekeeping, Food 

and Beverage serta Human Resource tidak mengetahui dan 
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memahami tentang TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang merupakan 

sarana untuk dilakukannya kegiatan sertifikai kompetensi. 

4. karyawan PO Hotel Semarang yang tersebar dalam ke empat 

departemen, yaitu departemen Front Office, Housekeeping, Food 

and Beverage serta Human Resource mengetahui tentang GNIK 

(Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) dari Sosial Media atau 

Internet.  Responden akan turut berpartisipasi jika GNIK (Gerakan 

Nasional Indonesia kompeten) menjadi sebuah keharusan terkait 

posisi pekerjaan tertentu. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil pengolahan data variabel dan hasi dari kesimpuln, 

maka adapun saran sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan 

Hendaknya Perusahaan PO Hotel Semarang membantu untuk  

mengadakan atau memfasilitasi kegiatan  sertifikasi   kompetensi 

kepada seluruh karyawan, terutama karyawan yang menempati 

posisi atau departemen yang di wajibkan untuk memiliki sertifikat 

kompetensi kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013. Perusahan 

memberikan informasi kepada seluruh karyawan PO Hotel mengenai 

LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan TUK (Tempat Uji 

Kompetensi) karena LSP dan TUK merupakan satu kesatuan dari 

Sertifikasi Kompetensi. Peran lingkungan perusahaan atau 

lingkungan sangat penting demi kemajuan perusahaan dan kualitas 

karyawan. 

2. Bagi Karyawan 

Hendaknya Karyawan PO Hotel Semarang meningkatkan rasa ingin 

tahu, kepedulian dan pemikiran yang inisatif untuk mengusahakan 

http://parekraf.go.id/userfiles/PERMEN%20ttg%20STANDAR%20USAHA%20HOTEL.pdf
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pribadi mereka memiliki sertifikasi kompetensi sebagai penunjang 

didalam pekerjaan mereka serta mencari informasi mengenai 

Sertifikasi Kompetensi, LSP (Lembaga Sertfikasi Profesi), TUK 

(Tempat Uji Kompetensi) dan GNIK (Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten) agar mereka memiliki pengatahuan, pemahan yang 

cukup  sehingga dapat menyiapkan diri untuk bersaing dan mampu 

bertahan pada Era Disrupsi saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


