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BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1. Simpulan

Kesimpulan yang dapat saya pelajari dari kegiatan PKL selama 4 bulan

di Garden Palace Hotel, antara lain:

1. Purchasing Departement mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

melakukan Pembelian Barang kepada supplier yang di butuhkan oleh

semua departement di Hotel.

2. Purchase Request hingga menjadi Purchase Order dimulai pada saat outlet

membuat Purchase Request. Kemudian Purchase Request dimintakan

persetujuan Departemen Head, General Manajer, dan dilakukan

pengontrolan oleh Cost Control dan pengadaan dana oleh Finance.

Kemudian setelah mendapat persetujuan dari Accounting Manager, maka

Purchase Request dimasukkan ke bagian pembelian untuk dilakukan

pemesanan atas barang yang diminta dan dicetak Purchase Order untuk

diberikan kepada supplier. Kemudian Receiving menerima dan mengecek

barang apakah sudah sesuai Purchase Order atau belum. Jika sudah

sesuai, maka Receiving akan memberitahukan kepada outlet bahwa barang

yang dipesan sudah datang.

3. Penerimaan barang oleh Receivingharus teliti dikarenakan harus sesuai

dengan Market List/Purchase Request yang sudah terbit. Baik dari

segikualitas, kuantitas, hingga harga.

4. Barang yang diterima oleh Receivingdistempel sesuai dengan tanggal

penerimaan barang.

5. Masih adanya supplier yang meminta tukar tanda terima di luar jadwal.

6. Bagian pengadaan barang di Garden Palace Hotel adalah bagian gudang

(store), bagian pembelian dan bagian penerimaan semuanya melaksanakan

tugas serta fungsinya masing-masing sesuai dengan standar pengoperasian

kerja Hotel Garden Palace.
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7. Dalam pembelian barang yang dipesan oleh masing-masing departemen,

Purchasing berpedoman pada Purchase Request (PR), Market List

(ML),Purchase Order dan Penyeleksian supplier.

8. Software yang digunakan dalam Departemen Accounting adalah ”Power

Pro”

3.2 Saran

Pihak Hotel Garden Palace lebih baik dengan terus menggunakan

sistem belanja pasar karena bisa memilih kualitas dan kuantitasnya sesuai

dengan kebutuhan standart hotel.Harga yang diberikan juga lebih murah

walaupun masih terdapat beberapa kekurangan di sistem belanja pasar itu

sendiri.Akan tetapi hotel Garden Palace sangat membutuhkan belanja

pasar yang bisa belanja langsung dan bisa belanja dengan urgent, terutama

banyaknya event yang ada di Hotel Garden Palace Surabaya.
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