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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Simpulan 

         Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih dua bulan 

dan melakukan pengamatan kinerja secara langsung di Somerset Surabaya Hotel 

& Serviced Residence di bagian Purchasing Department, maka ada beberapa 

kesimpulan yang telah saya dapatkan dan jelaskan adalah : 

1. Purchasing Department adalah bagian dari Financial Controller Department 

yang bertanggung jawab dan bertugas melakukan pengadaan dan pembelian 

barang atau material yang dibutuhkan untuk operasional hotel. 

2. Purchasing Clerk adalah bagian yang membeli barang general  yang diminta 

oleh user  departemen, sedangkan Purchasing Staff adalah bagian yang 

membuat market list (indirect) dan general store. 

3. Sebelum terjadi proses pengadaan dan pembelian barang ke supplier, user 

harus membuat PR dengan melampirkan spesifikasi barang yang diinginkan 

dan yang telah di approve oleh Manager Department, Financial Controller, 

Residence Manager, dan Purchasing Manager. 

4. Purchasing Department mencari barang dan melakukan  penawaran harga 

kepada supplier masing – masing minimal tiga vendor untuk di bandingkan 

mana harga yang lebih murah dan sesuai dengan budget yang telah ditentukan 

oleh Financial Controller dan President Director. 

5. Setelah mendapatkan persetujuan oleh pihak manajemen Purchasing Clerk 

membuat PO dengan penawaran vendor  yang telah dipilih atau disetujui oleh 

manajemen. 

6. Purchasing Clerk  melakukakan konfirmasi melalui telepon dan mengirimkan 

PO melalui fax untuk memastikan apakah vendor telah terima permintaan 

pembelian, dan memastikan kapan barang tersebut akan dikirim. 
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7. Purchasing Clerk memberikan informasi mengenai posisi barang kepada user 

yang membutuhkan. 

8. Supplier mengirimkan barang ke user melalui Receiving. 

9. Sebelum Receiving menerima barang dari vendor, Receiving menghubungi 

pihak user yang membutuhkan untuk mengecek barang apakah sesuai dengan 

spesifikasi yang diminta oleh user. 

10. Receiving berhak menolak barang yang telah dikirim oleh vendor apabila 

spesifikasi barang dari user dengan barang yang dikirim oleh supplier berbeda. 

11. Apabila barang telah sesuai dengan vendor Receiving mengecek kembali 

barang tersebut dan kemudian memeriksa supporting invoice (surat jalan, 

invoice asli, kwitansi asli dan fotocopy PO). 
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3.2 Saran 

      Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat,maka dapat diambil beberapa saran 

antara lain : 

1) Koordinasi dan komunikasi  sangat diperlukan antara Purchasing Department, 

user dan supplier agar tidak terjadi kesalah pahaman karena barang yang 

diinginkan user tidak sesuai dengan apa yang dikirimkan supplier dan juga 

Purchasing Clerk bisa memberitahu kepada supplier tentang spesifikasi barang 

yang diinginkan oleh user agar tidak terjadi kesalah pahaman untuk kesekian 

kalinya. Dan user departemen bisa membawa contoh barang langsung ke 

Purchasing Department supaya mempermudah proses selanjutnya. 

2) Supplier harus segera memberitahukan kepada Purchasing Clerk jika harga 

yang telah disepakati mengalami kesalahan atau ada kenaikan harga baru, agar 

Purchasing Clerk segera mengganti harga tersebut atau bisa mengganti 

dengan supplier yang lain, yang mempunyai harga yang rendah dari pasaran 

tetapi memiliki good quality dan bergaransi 

3) Supplier harus segera memberitahukan mengenai salesperson yang telah 

berubah  atau terdapat salesperson yang baru. Supaya Purchasing Department 

tidak melakukan kontak untuk menanyakan info harga terbaru maupun 

mencari barang yang sedang dicari. 

4) Setelah supplier mengirimkan barang ke user dan setelah itu mengambil PO 

asli untuk di tukar tanda terima, Purchasing Clerk harus memberitahukan 

jadwal pengambilan PO dilakukan hari apa saja dan jadwal tukar tanda terima 

hari apa saja, agar supplier tidak mengambil PO asli di luar jadwal yang telah 

ditentukan. Karena sangat menggangu produktivitas kinerja Purchasing 

Department. 

5) Purchasing Clerk harus mengetahui posisi dokumen dan proses kemajuan dari 

dokumen tersebut dalam mengajukan approval kepada pihak manajemen dan 

owner. (contoh : quotation comparison form maupun, dan dokumen kontrak 

kerja sama supplier dengan Somerset Hotel. 
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