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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1. Simpulan 

Dari pembahasan yang sudah ada di Bab II, maka dapat disimpulkan 

bahwa department purchasing merupakan salah satu department yang penting di 

suatu hotel, tidak hanya di suatu hotel saja namun di semua perusahaan bagian 

purchasing merupakan bagian yang penting. Mengapa demikian? Karena bagian 

tersebut memiliki tugas pokok yaitu sebagai “pengadaan” barang dan bahan dari 

semua outlet yang ada di hotel. Di dalam proses pengadaan barang dan bahan, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan barang dan bahan yang 

diinginkan oleh masing-masing outlet. Beberapa hal tersebut adalah mengenai 

merk dari bahan dan barang yang dibutuhkan, pemilihan supplier yang tepat, 

harga yang ditawarkan, dan waktu pengiriman yang tepat. Keempat hal tersebut 

merupakan garis besar dalam proses pengadaan barang dan bahan.  

Di bagian purchasing sendiri, juga memiliki system atau prosedur yang 

harus digunakan oleh bagian purchasing dan semua outlet untuk melakukan 

pengadaan barang, agar proses pengadaan menjadi teratur dan terkontrol secara 

sistematis. Adapun alur pengadaan barang yang dilakukan oleh Four Seasons 

Resort Bali at Jimbaran Bay adalah pihak outlet (yang membutuhkan barang) 

harus membuat purchase request terlebih dahulu kepada bagian purchasing, 

kemudian dibagian purchasing akan dilakukan approvement terlebih dahulu oleh 

director of purchasing, setelah dilakukan approvement maka akan dibuatkan 

purchase order dan langsung dikirim ke supplier yang sudah ditentukan, 

kemudian menindaklanjuti pesanan yang sudah dipesan setelah itu dilakukan 

penerimaan dan pengecekan oleh receiving section dan langsung dikirim ke outlet 

yang membutuhkan.  
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Dibagian purchasing terdapat dua section yaitu storeroom dan receiving. 

Dibagian storeroom, kepala store harus selalu berkoordinasi kepada bagian 

purchasing mengenai persediaan barang-barang supplies yang ada di store dan 

bahan-bahan makanan yang ada di store, guna untuk mengantisipasi barang-

barang yang fast-moving. Adapun kendala yang dialami dibagian storeroom 

adalah masih kurangnya perhatian terhadap barang-barang fast-moving yang 

mengakibatkan terhambatnya operasional di department lain akibat barang yang 

dibutuhkan oleh department tersebut tidak tersedia atau sudah habis. Section 

kedua yang ada di bagian purchasing adalah bagian receiving.  

Dibagian receiving section, akan dilakukan pengecekan dan penerimaan 

barang dan bahan sesuai purchase order yang telah dikirim oleh bagian 

purchasing kepada supplier. Guna dilakukan pengecekan adalah apakah barang 

yang dikirim sudah sesuai dengan purchase order yang ada, mulai dari keadaan 

barang yang dipesan (apakah ada yang rusak atau ada yang cacat), kesesuaian 

harga (apakah sudah cocok dengan purchase order), dan jumlah barang yang 

dipesan. Kalau semua hal tersebut sudah baik dan tidak ada masalah, maka pihak 

receiving akan menghubungi bagian outlet yang bersangkutan.  

Di dalam receiving section, terkadang masih ada  ketidatelitian terhadap 

barang yang diterima, mulai dari bahan yang sudah expired, kaleng-kaleng yang 

penyok, dan jumlah barang yang kadang tidak sesuai dengan purchase order.  

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam membuat PO (Purchase Order) dan 

dairy market list pada dasarnya sudah bisa dihadapi oleh pihak purchasing, hanya 

saja hambatan-hambatan tersebut berakibat pada keterlambatan pekerjaan yang 

harusnya diselesaikan dengan tepat waktu. Faktur, surat jalan, dan nota 

merupakan bukti transaksi pembelian yang sangat penting. Dalam memesan 

barang,  purchasing selalu mengutamakan harga, kualitas barang, dan waktu 

pengiriman barang 
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3.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis ambil adalah 

sebagai berikut : 

1. Purchasing deprtment harus dapat dengan cermat dan teliti lagi dalam 

menjalankan tugasnya, serta harus mengikuti aturan dan sistem yang 

berlaku, agar proses penyediaan barang atau pengadaan barang untuk 

department lain tidak menjadi terganggu. Maksud dari lebih teliti lagi 

disini adalah, terkadang bagian purchasing di four seasons, masih lupa 

dalam melakukan follow-up atas barang yang sudah dipesan, sehingga 

pemesanan barang yang harusnya datang sekarang, jadi datang besok, 

akibat kelalaian bagian purchasing yang tidak memfollow-up pihak 

supplier. 

2. Purchasing departmet harus bisa memberitahu atau mempertegaskan 

kepada department lainnya untuk tidak terbiasa membeli barang secara 

mendadak, apalagi barang yang dibeli itu adalah untuk kegiatan 

operasional hotel yang sedang berjalan, serta department lainnya harus 

lebih teliti lagi dalam mempersiapkan kebutuhan mereka yang perlukan, 

agar tidak mendadak dalam pembelian barang.  

3. Purchasing department harus selalu menjadi pengingat bagi department 

lainnya jika stock persediaan barang dari department tersebut sudah mau 

habis.  

4. Purchasing harus selalu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh department lain tentang barang pesanan mereka, serta purchasing dan 

receiving harus lebih bertanggung jawab lagi terhadap barang yang telah 

dipesan oleh department lainnya, agar tidak mengalami kerusakan pada 

barang persediaan tersebut. 

5. Jika supplier mengirim barang dalam jumlah yang tidak sesuai dengan 

yang diminta oleh pihak hotel, sebaiknya supplier berusaha untuk membeli 

kekurangannya di pasar terdekat, agar barang yang diminta oleh hotel 

sesuai dengan jumlahnya. 
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6. Bagian penerima barang sebaiknya mengecek barang keperluan 

operasional hotel, terutama bahan makanan yang dikemas dalam kaleng 

diperiksa secara keseluruhan, agar tidak ada kaleng yang penyok atau 

rusak, sehingga tidak akan merusak kualitas dari makanan kaleng tersebut. 

7. Jika ada bahan makanan yang membutuhkan penanganan secara baik, 

sebaiknya pihak supplier memberitahukan kepada pihak yang meminta 

barang, agar kualitas bahan makanan bisa tetap terjaga dan dilakukan 

dengan penanganan yang sungguh-sungguh. 

8. Bukan hanya penerima barang saja yang harus mengecek barang, tetapi 

bagian yang meminta barang juga harus ikut mengecek barang yang 

dimintanya, supaya tidak terjadi masalah atau kesalahan ketika hendak 

mau dipergunakan. 

9. Penerima barang harus menjaga faktur atau surat jalan yang diberikan oleh 

pihak supplier, supaya ketika penerima barang mau menginput data atau 

memasukkan data barang yang dikirim tidak mengalami masalah dalam 

hal jumlah barang yang diterima dan harga barang. 

10. Barang yang dikirim supplier untuk keperluan operasional hotel harus 

dilihat dari segi kualitas barang yang dikirim  bagus atau tidak, jumlah 

barang yang diminta sesuai atau tidak dan waktu pengirimannya 

membutuhkan waktu yang lama atau tidak. Karena jika kualitas barang 

jelek dan tetap diterima, maka akan ada masalah dengan pihak tamu hotel 

yang nantinya akan membuat penilaian hotel menjadi jelek dimatanya. 

Selain itu harga barang sesuai dengan dipasaran atau lebih mahal, karena 

jika harga barang lebih mahal, makan akan membuat hotel menjadi rugi. 

Sedangkan waktu pengiriman barang harus datang tepat waktu, tidak boleh 

terlambat, terutama untuk supplier yang mengantarkan sayuran ke hotel, 

karena sayuran akan diolah menjadi masakan atau makanan yang nantinya 

akan disajikan untuk tamu hotel. 
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