
65 

 

BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

 Purchasing Department yaitu bagian yang bertugas mengelola pengadaan 

atau pembelian barang-barang kebutuhan operasional hotel, melakukan survey 

barang yang akan dibeli yang nantinya menjadi rekaan hotel. (Larasati, 2016: 133). 

Sama dengan pengertian tersebut, Purchasing Department di Bumi Surabaya City 

Resort bertugas untuk memproses segala pengadaan barang baik dari pemilihan 

vendor, pemberian standar kualitas pada barang atau project, penerimaan barang 

hingga penyimpanan barang pada store. Untuk pembelian barang atau project di 

hotel, Purchasing Department Bumi Surabaya City Resort sebisa mungkin 

memilih vendor dengan barang atau project yang memiliki spesifikasi yang sesuai, 

kualitas terbaik dan harga yang bersaing agar sesuai dengan SOP dari Bumi 

Surabaya City Resort. Dalam hal pengadaan barang, Bumi Surabaya City Resort 

menggunakan sistem indirect purchase yang mendatangkan barang atau 

mengerjakan project terlebih dahulu ke hotel sebelum melakukan pembayaran 

yang akan diproses selama kurang lebih satu sampai tiga bulan. 

 Purchasing Department Bumi Surabaya City Resort juga menangani 

pengeluaran barang dari store melalui section storekeeper. Jika departemen (user) 

ingin mengambil barang dari store, maka user harus membuat SR pada system 

Power Pro dan menambahkan barang-barang yang akan diambil dari store. 

Kemudian harus meminta persetujuan dan tanda tangan dari Department Head 

kemudian memberikan SR kepada storekeeper untuk pengambilan barangnya. 

Setelah barang diterima oleh penerima barang, penerima barang harus 

menandatangani SR sebagai bukti bahwa barang telah diambil yang setelahnya 

akan disimpan oleh storekeeper sebagai arsip store. Lalu storekeeper akan 

memberikan copy SR yang sudah ditandatangani sebagai bukti bahwa barang-
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barang store telah dikeluarkan sesuai dengan yang tercantum di SR dan 

dikeluarkan langsung oleh storekeeper. 

 Mengingat barang-barang yang menjadi persediaan untuk hotel selalu 

diambil oleh user hampir setiap hari, mewajibkan storekeeper untuk terus 

memantau persediaannya agar tidak sampai habis. Oleh karena itu, storekeeper 

wajib membuat market list untuk barang-barang general store dan PR untuk 

barang-barang engineering store. Untuk barang-barang general store, storekeeper 

perlu berpedoman pada banquet weekly summary yaitu daftar event-event yang 

ditangani oleh banquet dalam kurun waktu satu mingguan serta pada par stock 

yang ada di store yang apabila barang-barang tersebut sekiranya akan habis dalam 

waktu dekat. Sedangkan untuk barang-barang engineering, storekeeper cukup 

berpatokan kepada pemenuhan par stock untuk kegiatan operasional sehari-hari 

departemen engineering saja. 

Dalam memproses market list untuk selanjutnya diberikan ke vendor 

hingga vendor mengantarkan barang yang dipesan ke hotel, tidak hanya 

storekeeper yang berperan dalam proses ini. Terdapat section buyer yang bertugas 

untuk mengubah market list dan PR yang telah disetujui oleh yang berwenang 

menyetujui pemesanan barang tersebut menjadi sebuah PO untuk vendor-vendor, 

purchasing manager selaku pengawas juga turut berperan untuk memastikan 

bahwa barang-barang yang dipesan dan akan didatangkan ke hotel telah saving 

cost (prosedur penghematan biaya) serta receiving yang memberi akses kepada 

vendor untuk memberikan barang langsung kepada user atau dimasukkan ke 

dalam store setelah melewati prosedur penerimaan barang.  

Prosedur penerimaan barang yang harus dilewati oleh vendor tidak hanya 

pada section receiving saja, namun penerimaan barang juga dilakukan oleh 

storekeeper dan terdapat beberapa tahapan didalamnya. Pada intinya, tujuan 

penerimaan oleh storekeeper adalah double check untuk kualitas barang karena 

storekeeper yang lebih memahami barang-barang store dibandingkan dengan 

receiving. Prosedur penerimaan barang oleh store dimaksudkan juga untuk 

mengurangi pengiriman barang dengan kualitas yang tidak sesuai oleh vendor-

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGAIR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



67 

 

 

 

vendor Bumi Surabaya City Resort. Apabila hal yang sedemikian itu terjadi, maka 

tindakan yang diambil oleh pihak purchasing Bumi Surabaya City Resort adalah 

melakukan complain terlebih dahulu kepada vendor sebagai bentuk peringatan 

karena pihak vendor telah melakukan kesalahan. Namun jika complain tersebut 

tidak direspon dengan baik, maka pihak purchasing dengan sangat terpaksa harus 

mengganti vendor lain untuk mengirimkan barang dengan spesifikasi yang sesuai 

dengan standar hotel.  

 

3.2 Saran 

 Prosedur yang diterapkan oleh Bumi Surabaya City Resort sebenarnya 

sudah cukup baik. Dari segi internal hotel, didukung dengan system yang telah 

terstandarisasi oleh hotel membuat karyawan dari departemen lain untuk 

memahami prosedur pengambilan barang di store mulai dari pembuatan SR 

hingga barang tersebut dapat digunakan. Dari segi eksternal hotel, pihak 

purchasing masih harus memperbaiki kerjasama yang baik dengan vendor agar 

tidak melakukan kecurangan dengan mengantarkan barang-barang yang tidak 

sesuai standar dan menunda-nunda jadwal pengiriman barang sehingga terjadinya 

status partial issued yang dapat berpengaruh pada market list yang akan dibuat 

berikutnya. Memberikan kepercayaan penuh bahwa barang yang akan 

didatangkan ke hotel adalah barang-barang yang baik juga menjadi salah satu 

faktor penting dalam memperbaiki hubungan kerjasama pihak hotel dengan 

vendor. Membuat perjanjian tertulis yang berisi sanksi-sanksi atas pelanggaran 

yang dilakukan agar kejadian serupa tak terulang kembali bisa juga menjadi salah 

satu alternatif selain pemberian kepercayaan penuh kepada vendor. 
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