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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

General Store adalah tempat penyimpanan barang-barang kebutuhan 

operasional hotel, barang tersebut adalah guest supplies, room amenities, 

stationary, printing. Di dalam general store terdapat lorong-lorong yang 

berbeda sehingga memudahkan storekeeper dalam pengambilan barang 

yang di request oleh masing-masing department. Dalam barang yang ada di 

general store memiliki nomor-nomor yang berbeda, sehingga memudahkan 

storekeeper saat inventory. Nomor ini urut dari depan hingga akhir. Untuk 

pengambilan dan penyimpanan barang, storekeeper menggunakan metode 

FIFO yaitu First In First Out, adalah barang yang pertama kali masuk 

adalah barang yang keluar pertama kali, apabila tidak menggunakan metode 

FIFO, maka barang tersebut tidak dapat digunakan karena masa nya yang 

terlalu lama. Contohnya yaitu Pen Bumi Surabaya. Apabila tidak keluar 

pertama kali maka pen tersebut tidak dapat digunakan kembali.  

Tugas utama seorang storekeeper adalah menyediakan barang-

barang kebutuhan operasional dan tidak boleh sampai kehabisan. Karena itu 

gunanya store adalah penyedia barang-barang. Apabila barang tersebut 

habis maka storekeeper harus membuat market list, yaitu daftar belanjaan 

yang akan di convert oleh buyer. 

Di dalam general store dalam pengambilan barang harus 

menggunakan store request, yaitu barang-barang yang di request oleh 

masing-masing department. Sebelum ambil di general store maka harus di 

tanda tangani oleh department head.  

Dalam satu bulan sekali, general store mengadakan inventory barang 

yang mana adalah perhitungan barang yang ada di sistem dengan fisik. 

Inventory ini diadakan pada akhir bulan. Saat inventory ini para department 

tidak boleh mengambil barang saat H-1. Karena barang-barang akan 

dihitung manual oleh storekeeper. Saat diadakan inventory, storekeeper 
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didampingi oleh cost control bagian accounting. Dimana cost control harus 

mengetahui barang-barang yang digunakan kebutuhan operasional hotel.  

 

3.2 Saran 

Menurut penulis sistem inventory yang dilakukan di Bumi Surabaya 

sudah sangat bagus, karena melakukan perhitungan barang secara detail dan 

didampingi oleh cost control yang mana adalah menekan biaya yang 

dikeluarkan berlebih. Kemudian sebagai storekeeper harus selalu 

mengetahui barang yang akan habis harus segera dipesan, karena apabila 

habis dan ternyata dari departement membutuhkan barang tersebut tidak 

panik. Jadi selalu menyiapkan barang berlebih.  
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