
43 

BAB 3 

PENUTUP 

3.1.Kesimpulan 

 

Setelah saya selesai melakukan Praktik Kerja Lapangan selama 4 bulan dan pengamatan 

di Hotel Garden Palace Surabaya maka saya mendapati kesimpulkan sebagai berikut 

1. Purchasing Departement mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan 

pembelian barang kepada supllier yang dibutuhkan oleh semua departement lain di 

dalam hotel tersebut. 

2. Proses penukaran tanda terima harus disertai dengan kelengkapan seperti invoice asli 

yang disertai dengan stempel oleh pihak receiving kwitansi beserta materai membawa 

purchase order yang asli dari purchasing 

3. Proses purchase request hingga menjadi purchase order dimulai pada saat outlet 

membuat purchase request. Kemudian purchase request dimintakan persetujuan 

departement head,general manager dan dilakukan oleh bagian cost control dan oleh 

pengadaan oleh bagian finance. Dan kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari 

Financial controller, maka purchase request dimasukan kebagian pembelian untuk 

dilakukan pemesanan atas barang yang diminta cetak purchase order untuk diberikan 

kepada supplier. Kemudian bagian recieving menerima dan mengecek barang apakah 

sudah sesuai dengan purchase order. Jika sudah sesuai makan recieving akan 

memberitahukan kepada outlet bahwa barang yang dipesan sudah datang. 

4. Barang dari supplier harus sesuai antara invoice dengan market list/purchase order 

dan penerimaan barang di recieving. 

5. Barang yang diterima oleh recieving harus distempel dengan tanggal penerimaan 

barang datang tersebut. 

6. Bagian pengadaan barang di Garden Palace Hotel adalah bagian gudang (store), 

bagian pembelian dan bagian penerimaan semuanya melaksakan tugas serta fungsinya 

masing-masing sesuai dengan standar pengoprasian kerja Hotel Garden Palace. 

7. Dalam pembelian barang yang dipesan oleh masing-masing departement purchasing 

berpedoman kepada Purchase Request (PR), Market List (ML), market list store, 

purchase Order dan penyeleksian supplier. 

8. Software atau sistem peng-inputan form-form yang digunakan oleh purchasing agar 

dapat berhubungan dengan cost control, store, receiving dan account payable adalah 

“Power Pro”  
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3.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang dibuat maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk 

Garden Palace Hotel Surabaya menurut penulis antara lain: 

1) Perlunya koordinasi yang lebih baik antara bagian purchasing receiving, cost control 

dan bagian  account payable sehingga kesalahan dalam supplier dapat diminimalisir. 

2) Perlunya ketelitian dan disiplin yang lebih untuk pengecekan barang yang diterima 

dari supplier apakah sama dengan market list/purchase order. 

3) Perlu adanya peremajaan pada sektor SDM dengan merekrut karyawan baru yang 

akan menggantikan karyawan yang akan pensiun. Hal ini penulis sarankan setelah 

melakukan pengamatan selama 4bulan bahwa personel manajemen “lama” kurang 

mampu beradaptasi baik terhadap perubahan sistem baru. 

4) Perlunya penambahan supplier demi kelancaran dalam proses pengadaan barang. 

5) Kerja sama antara Purchasing Receiving,Store,Cost Control,Finance dan Account 

Payable hendaknya terus dijaga dan ditingkatkan dengan lebih baik agar layanan 

pengadaan barang akan kebutuhan hotel sesuai dengan apa yang diharapkan. 

6) Tingkat kebersihan harus lebih diperhatikan lebih baik lagi dan perlu adanya 

perbaikan infrastruktur dalam hotel terutama dibagian sekitar area kitchen  

7) Dari segi fasilitas mungkin perlu adanya penambahan fasilitas pendukung sebagai 

standarisasi hotel bintang 4 yang baik seperti Swimming pool, area parkir yang luas 

dan lain – lain. 

8) Dibutuhkan kesigapan dalam hal pembelian mengingat sering adanya market list 

dadakan. 
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