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BAB 3 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

 

 Berdasarkan pembahasan tentang peranan purchasing dalam pengadaan 

barang oleh setiap outlet yang ada di Garden Palace Hotel yang telah dijelaskan 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pengalaman yang diberikan dari pihak 

hotel khususnya Manager Purchasing di Garden Palace Hotel sangat lah banyak. 

Sehingga pengetahuan tentang purchasing sangatlah banyak dan juga pengalaman 

kerja juga didapat karena Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan. Teori 

yang diterima dari pengalaman mata kuliah Purchasing pun tidak jauh berbeda 

dengan apa yang ada di lapangan. Sehingga kata – kata yang ada di dunia 

perhotelan pun bisa dimengerti dengan mudah. Ilmu yang didapat tentang alur 

pengadaan barang, sistem pembelian, dan standarisasi tiap bahan makanan 

sangatlah berharga. 

 Sudah diketahui bahwa peranan bagian Purchasing di Garden Palace 

Hotel sangatlah berpengaruh, untuk membeli kebutuhan operasional hotel. Segala 

bentuk prosedurnya pun harus tetap dilakukan jika ingin melakukan permintaan 

barang. Karena prosedur itu harus dijalankan dan jangan dilanggar, jika dilanggar 

maka proses pembayaran dan pembeliannya akan berantakan. Lalu betapa 

pentingnya bagian Purchasing untuk menjaga hubungan yang baik kepada 

supplier, supaya supplier tetap bersedia membantu walaupun hotel mengalami 

penurunan keuangan. 

 Kerja dengan jujur, terampil, dan disiplin merupakan syarat yang wajib 

untuk menngerjakan tugas dengan baik dan benar. Supaya kesalahan dalam 

penyimpanan barang maupun pembelian barang tidak terjadi di Garden Palace 

Hotel. 
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3.2 Saran 

 

1. Hubungan baik antar departemen harus selalu dijaga, mengetahui 

bagaimana pentingnya kekompakan setiap departemen dalam 

mensukseskan sebuah perusahaan 

2. Pemberian pengetahuan seputar hotel supaya setiap karyawan mengetahui 

seluk beluk hotel 

3. Penjelasan tugas pada setiap bagian, agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas 

4. Mempelajari departemen lain supaya mengerti bagaimana kerja kerasnya 

dan bagaimana susahnya dalam melakukan pekerjaan. Sehingga tidak 

terjadi hal yang semena – mena. Contoh, dari departemen Marketing 

mencoba menjadi bagian Purchasing supaya tahu bagaimana susahnya 

membeli kebutuhan operasional hotel dan begitu juga sebaliknya. Dengan 

jangka waktu yang singkat saja 

5. Pelatihan sistem Power Pro yang harusnya rutin dilakukan agar tidak 

terjadi kesalahan terus menerus dalam menginput data 

6. Meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Garden Palace 

Hotel 
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