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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

   Dapat disimpulkan bahwa Purchasing Department merupakan salah 

satu bagian pada finance yang berfungsi sebagai bagian khusus untuk melakukan 

pembelian dan pengelolaan barang pada perusahaan. Di dalam sebuah bidang 

perhotelan pun pasti terdapat Purchasing Department, yang dapat melakukan 

pengadaan barang dengan kualitas yang sangat baik dan sesuai standard 

internasional. Karena hal itu lah Purchasing Department salah satu bagian yang 

penting perannya dalam bisnis perhotelan.  

   Purchasing Department yang terdapat pada JW Marriott Hotel 

Surabaya sendiri memiliki beberapa tugas. Tugas utamanya yang pasti melakukan 

pengadaan barang hotel, tetapi bukan itu saja tanggung jawab Purchasing 

Department. Setiap hari yang dilakukan oleh staff Purchasing Section adalah 

membuat Purchase Order yang terbagi menjadi dua jenis Purchase Order, yaitu : 

Material Purchase Order dan Food Purchase Order. Material Purchase Order 

terbagi menjadi dua, yaitu : Material Purchase Order biasa dan Capital Expenses. 

Setiap hari Purchasing akan mengirimkan Purchase Order berdasarkan pada 

Requisition Form yang telah di buat oleh setiap outlet. Purchase Order tersebut 

dikirimkan kepada Supplier, Distributor, atau Penjual. Setiap Purchase Order 

yang dikirimkan merupakan tanggung jawab dari Purchasing Department, maka 

dari itu setiap ada Purchase Order yang dikirim, juga harus memperhatikan segala 

data yang terdapat dalam Purchase Order Form tersebut, mulai dari Delivery 

Date, nomor resmi Purchase Order Form, barang yang akan dibeli, Quantity, dan 

juga harga.  

  Selain pengadaan barang, Purchasing Department juga 

bertanggung jawab atas proses penerimaan barang oleh receiving section dan 

pengelolaan barang oleh Store keeper. Mulai dari menerima barang dan 

melakukan controlling kualitas barang dengan quality control hingga barang 

diterima oleh outlet yang bersangkutan. Semua pekerjaan tersebut bertujuan untuk 
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mendukung kelancaran proses operasional hotel agar berjalan dengan sempurna. 

Setiap outlet membutuhkan barang barang yang berguna untuk kelancaran 

pekerjaan mereka dan dapat mendukung perkembangan perusahaan. Suatu 

perusahaan tidak akan bisa beroperasi dengan baik tanpa adanya fungsi dari 

kegiatan pembelian. Jadi, bisa dikatakan, bahwa kegiatan pembelian merupakan 

salah satu fungsi dasar dari sebuah perusahaan. Proses pengadaan barang hanya 

dapat dilaksanakan dengan baik jika didukung adanya perusahaan Supplier, 

Distributor, atau penjual yang punya kemampuan dan komitmen yang memadai. 

Persamaan visi dan misi harus diusahakan agar terjadi keselarasan, hal ini penting 

agar kerja sama yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan saling 

menguntungkan. 

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut Purchasing 

Department memerlukan strategi yang baik agar semua pekerjaan dan operasional 

hotel berjalan dengan baik. Strategi yang pertama adalah dengan mengembangkan 

hubungan jangka panjang dengan supplier yang akan bekerja sama dengan 

pembeli untuk memuaskan konsumen. Selain itu strategi yang berikutnya adalah 

multiple Supplier. Yaitu mencari supplier cadangan atau supplier pembanding 

agar tidak hanya terpaku pada satu supplier saja. Supplier terbeban untuk 

mempertahankan teknologi, keahlian, dan kualitas barang serta kemampuan 

pengiriman.
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3.2 Saran 

   Menurut penulis sistem pembelian dan pengelolaan barang yang 

terdapat pada Purchasing Department sudah cukup bagus dalam menghadapi 

semua outlet dan supplier yang bekerja sama dengan pihak hotel. Terutama pada 

system dan proses yang mendukung dan lebih memudahkan dalam penyelesaian 

semua pekerjaan Purchasing Department ini. Akan lebih baik lagi bila ada 

koordinasi dan kerjasama yang baik antara Purchasing Department dengan semua 

outlet yang membutuhkan Purchasing department. Support yang baik dalam 

pembuatan Requisition Form oleh outlet serta ketepatan waktu dalam proses 

penyetujuan pembelian oleh Department Head akan memperlancar operasional 

hotel dan memperlancar kinerja Finance Team. Sehingga seluruh staff yang 

terlibat pun bertanggung jawab terhadap kesuksesan perusahaan.   
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