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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu mata kuliah yang ditujukan 

untuk mahasiswa agar terciptanya kemampuan diri untuk memasuki dunia 

kerja setelah lulus dari bangku kuliah. Mahasiswa dapat menerapkan apa yang 

telah didapat selama menuntut ilmu di bangku kuliah kepada hotel yang 

menjadi tempat Praktik Kerja Lapangan. Adapun, beberapa syarat yang harus 

terpenuhi agar mata kuliah Praktik Kerja Lapangan ini dapat lulus, sehingga 

dapat melanjutkan untuk yudisium. Laporan Pratik Kerja Lapangan 

merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mata kuliah Praktik Kerja 

Lapangan.  

Menurut Endar Sugiarto dan Sri Sulartiningrum (2016:6), hotel adalah 

usaha akomodasi yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas 

penginapan untuk masyarakat umum dengan fasilitas sebagai berikut : 

1. Jasa penginapan 

2. Pelayanan makanan dan minuman 

3. Pelayanan barang bawaan 

4. Pencucian pakaian 

5. Pengguna fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada didalamnya 

Menurut Lawson (2016:6), Hotel adalah sarana tempat tinggal umum 

untuk wisatawan dengan memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia 

makanan dan minuman serta akomodasi dengan syarat pembayaran 

Dari beberapa pendapat para ahli tentang hotel dapat disimpulkan 

bahwa hotel merupakan usaha akomadasi untuk siapapun yang ingin 

menginap atau menikamati fasilitas yang ditawarkan hotel untuk memenuhi 

kebutuhan atau keinginan mereka dengan syarat berbayar.  

Adapun didalam hotel terdapat bagian yang bertugas didepan atau 

dibagian operasional ada pula yang dibagian belakang atau back office. Semua 
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bagian sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran operasional hotel setiap 

harinya. Hanya terdapat perbedaan yaitu bagian depan akan lebih banyak 

bertemu dan berhubungan langsung oleh tamu, sedangkan dibagian back office 

akan lebih banyak berhubungan dengan karyawan dan membantu bagian 

depan dalam menjalankan operasional hotel setiap harinya. 

Food and Beverage Department, Front Office Department, House 

Keeping Department dan Marketing merupakan bagian yang bertugas di 

depan, yang berhubungan langsung dengan tamu. Sedangkan, Finance 

Department, Information System, Human Resouse Department, Purchasing 

Department dan Kitchen merupakan bagian yang bertugas di area belakang. 

Salah satu bagian yang dibutuhkan hotel adalah Purchasing 

Department. Purchasing Department merupakan salah satu bagian dalam 

hotel yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan hotel (pengadaan barang) 

yang kemudian akan disalurkan kepada department yang membutuhkan. 

Purchasing Department merupakan bagian dari  Finance Department. 

Terdapat tiga bagian dalam Purchasing Department, yaitu buyer (pembeliann 

barang), receiving (peneriman barang) dan storekeeper (penyaluran barang 

kepada pemakai). Purchasing Department termasuk dalam bagian Account 

Receivable. 

Menurut Rusdi Akbar (2004) menyatakan bahwa Account Receivable  

meliputi semua hak atau klaim perusahaan pada organisasi lain untuk 

menerima sejumlah kas, barang, atau jasa dimasa yang akan datang sebagai 

akibat kejadian pada masa lalu. 

Sedangkan menurut Smith (2005) mengatakan bahwa Account 

Receivable memiliki artian yang luas sebagai hak atau klaim terhadap pihak 

lain atas uang, barang, dan jasa. Namun, untuk tujuan akutansi, istilah ini 

umumnya diterapkan sebagai klaim yang diharapkan dapat diselesaikan 

melalui penerimaan kas. 

 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Purchasing 

Department dapat dikatakan sebagai Account Receivable karena pada bagian 

ini bertugas menerima barang dari supplier untuk merubah menjadi hak milik 
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hotel, memenuhi kebutuhan hotel dan tidak bertugas untuk membayar kepada 

supplier. 

Beberapa bagian di Purchasing Department yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, maka hal yang akan ditarik sebagai pembahasan semakin 

mendalam adalah bagian receiving. Bagian yang berhubungan langsung 

dengan supplier saat menerima barang untuk memenuhi kebutuhan hotel agar 

sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan oleh pihak hotel. 

Pada bagian receiving terdapat beberapa prosedur untuk menerima 

barang yang dikirim oleh supplier. Mulai dari barang kering, sayur, daging, 

bunga dan barang yang memerlukan suhu tertentu untuk disimpan. Perlu 

adanya ketelitian dan kecepatan ketika menerima barang, karena kualitas 

barang yang diterima harus sesuai dengan apa yang pihak hotel harapkan. 

Kecepatan penerimaan barang juga perlu diperhatikan, sayur dan daging yang 

diterima harus segera dimasukan kedalam store agar kualitasnya terjaga dan 

biasanya supplier akan datang bersamaan sehingga bagian receiving harus 

tanggap untuk melayani satu persatu. 

Prosedur penerimaan barang yang ditetapkan berguna untuk 

keefektifan dan keefisienan saat menerima barang. Terdapat dua perosedur 

penerimaan barang untuk barang yang memiliki store (initem) dan yang tidak 

memiliki store  (exitem). Untuk barang yang meiliki store maka prosedur 

penerimaannya lebih mudah tergantung dengan jenis barangnya. Barang 

datang, bagian receiving mengecek barang mulai dari beratnya, masa 

kadaluarsa, jumlah dan keadaan barang.  

Terdapat beberapa permasalahan kerap terjadi pada bagian ini. Salah 

satunya barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang sudah di order 

sehingga perlu adanya tindakan terhadap supplier agar tidak terjadi kesalahan 

yang sama. 

Penerimaan barang diluar adanya store (ex item) memiliki beberapa 

prosedur dalam penerimaannya karena kualitas barang user yang lebih 

mengetahui. Ketika barang datang maka bagian receiving akan menghubungi 
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user bahwa barangnya datang kemudian user akan mengecek sendiri 

bagaimana kualitas barang yang kirim oleh supplier. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara penerimaan barang in item dan ex item? 

2. Bagaimana cara menangani nota yang salah harga? 

3. Bagaimana cara pengelolaan nota yang diterima pada bagian receiving 

sebelum disalurkan kepada bagian finance ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

1. Sebagai persyaratan yudisium akademik pada Program Diploma III 

Manajemen Perhotelan. 

2. Untuk menyesuaikan ilmu yang telah diterima selama kuliah ke dunia 

kerja sebenarnya. 

3. Untuk mengetahui bagimana Purchasing Department secara sebenarnya 

dalam menjalankan setiap bagiannya. 

4. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama antara pihak hotel dengan 

supplier dalam pengadaan barang. 

5. Untuk mengetahui cara menerima barang yang dikirim oleh supplier. 

 

1.3.2 Manfaat 

Adapun manfaat yang ingin dicapai, yaitu: 

a. Manfaat Bagi Penulis 

1. Mengukur kemampuan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja setelah 

lulus dari bangku kuliah dalam hal soft skill dan hard skill. 

2. Menambah pengalaman bagi mahasiswa agar dapat meningkatkan 

keterampilan yang sudah didapat sehingga dapat menjadi tenaga kerja 

yang berkualitas dan dibutuhkan oleh perusahaan. 
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3. Mengajarkan mahasiswa agar dapat melakukan pekerjaan secara efektif 

dan efisien. 

 

b. Manfaat Bagi Fakultas 

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga 

khususnya Prodi DIII Manejemen Perhotelan. 

2. Menjalin kerjasama antara pihak Universitas Airlangga dengan Bumi 

Surabaya City Resorts dalam memberi ilmu pengetahuan yang diterima 

mahasiswa melalui Praktik Kerja Lapangan. 

 

c. Manfaat Bagi Hotel 

1. Dengan adanya mahasisiwa yang Praktik Kerja Lapangan di hotel akan 

menguntungkan pihak hotel dalam menjalankan operasional hotel sehari-

hari. 

2. Menunjang kerjasama yang baik antara pihak hotel dengan pihak 

universitas. 

 

d. Manfaat Bagi Pembaca 

1. Memberikan informasi kepada pembaca tentang diskripsi kerja pada 

bagian Purchasing Department di Bumi Surabaya City Resort 

2. Sebagai bahan bacaan untuk mahasiswa DIII Manajemen Perhotelan agar 

mahasiswa dalam mempertimbangkan dengan baik bagian mana yang 

sesuai dan persiapan apa saja yang perlu disiapkan sebelum melakukan 

Praktik Kerja Lapangan. 

3. Memberikan refensi kepada pembaca tentang menangani masalah-masalah 

yang akan terjadi pada bagian Purchasing Department khususnya pada 

bagian receiving. 

 

1.4 Rencana Kegiatan 

1. Objek PKL (Praktik Kerja Lapangan) 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Persiapan

PKL

Pelaksanaan

PKL dan

Penulisan 

Laporan PKL

Penyerahaan

Laporan PKL

Kegiatan

Juni

2018

Juli

2018

Maret

2018

April

2018

Mei

2018

Desember

2017

Januari

2018

Februari

2018

Bidang : Purchasing Department 

Topik : PROSEDUR PENANGANAN RETURN NOTA YANG SALAH 

PADA BAGIAN RECEIVING DI BUMI SURABAYA CITY 

RESORT 

2. Subjek PKL (Praktik Kerja Lapangan) 

“BUMI SURABAYA CITY RESORT” 

Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 106-128, Surabaya 

3. Jadwal PKL (Praktik Kerja Lapangan) 

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Jadwal Kegiatan Praktik Kerja lapangan (PKL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 = Persiapan PKL 

 = Pelaksanaan PKL dan Penulisan Laporan PKL 

 = Penyerahan Laporan PKL 

 

1. Persiapan PKL 

Persiapan PKL ini dilakukan guna mempersiapkan berkas apa saja 

yang diperlukan untuk PKL dan mempersiapkan diri untuk 

menghadapi dunia kerja. Pada bagian ini dilakukan daeri awal 

Desember hingga minggu awal Januari. Adapun berkas yang perlu 

dilampirkan seperti curriculum vitae, surat pengantar dari universitas 

dan berkas wajib dari pihak hotel sebagai tahap awal sebelum 

pelaksanaan interview. Pada waktu yang ditentukan oleh pihak hotel 
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dilaksanakan interview untuk menyeleksi mahasiswa yang akan 

praktik kerja lapangan di Bumi Surabaya City Resort. Setelah tahap 

interview akan di informasikan melalui ketua prodi. Bagi mahasiswa 

yang telah terpilih akan melanjutkan orientasi di hotel secara 

keseluruhan dan pada bidang yang sudah terpilih. 

 

2. Pelaksanaan PKL dan Penulisan Laporan PKL 

Pada bagian ini dimulailah pelaksanaan praktik kerja lapangan selama 

enam bulan di Bumi Surabaya City Resort. Selama mahasiswa praktik 

kerja lapangan di hotel tersebut, mahasiswa diharapkan dapat bekerja 

seperti staff hotel pada umumnya dan mengambil ilmu serta 

pengalaman yang bermanfaat. Enam bulan melaksanakan praktik kerja 

lapangan mahasiswa juga dituntut untuk mengerjakan laporan PKL 

yang akan menjadi syarat utama kelulusan di DIII Manajemen 

Perhotelan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga. Mahasiswa juga 

dituntut untuk mneyelesaikan laporan PKL tepat pada waktunya. 

Adapun tema laporan PKL yang diambil harus sesuai dengan 

department yang sudah mahasiswa tekuni di hotel. Mahasiswa juga 

diharapkan dapat menuangkan apa yang sudah didapat selama praktik 

kerja lapangan di hotel ke dalam laporan PKL. 

 

3. Penyerahan Laporan PKL 

Pada bagian ini diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan laporan 

praktik kerja lapangan tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang 

sudah ditentukan agar dapat lulus sesuai dengan jadwal. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

2.1 Gambaran Umum Tempat Praktik Kerja Lapangan 

2.1.1 Sejarah Singkat Bumi Surabaya City Resort 

Pada mulanya Bumi Surabaya City Resort merupakan sebuah hotel 

dibawah naungan Hyatt Hotels Corporation yang merupakan sebuah 

perusahaan jaringan hotel internasional. Berkantor pusat di Chicago, 

Illinois, Amerika Serikat, Hyatt Hotels Corporation berdiri pada 27 

September 1957 dan saat ini mempunyai lebih dari 650 hotel dan resort 

yang terletak di seluruh dunia. Di Indonesia, Hyatt memiliki 4 hotel yang 

berada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. 

Awalnya Hyatt memiliki 5 hotel di Indonesia yang salah satunya 

adalah hotel Hyatt Bumi Surabaya yang diresmikan oleh menteri 

perhubungan, Roesmin Noerjadin pada tanggal 16 Desember 1979. 

Setelah melalui masa commercial operation, hotel ini mendapat Izin 

Usaha Tetap No.104/PARPOSTEL/1990 pada tanggal 12 Februari 1990, 

yang dikeluarkan oleh ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) atas nama Menteri PARPOSTEL. 

Kemudian sejak tahun 1989, Hyatt Bumi Surabaya berubah nama 

menjadi Hyatt Regency Surabaya dengan logo garis kres yang 

menandakan pelayanan yang diberikan oleh staff Hyatt dari matahari 

terbit hingga terbenam. Sebelum tahun 1989, logo Hyatt Bumi Surabaya 

berbentuk daun semanggi. 

Setelah diadakan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pariwisata, 

Departement Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, hotel ini dinilai layak 

untuk diberikan penghargaan sebagai Hotel Bintang Lima Berlian 

dengan surat keputusan No: Kep 03/PPKH/DIRJEN/XII/1993 tertanggal 

11 Desember 1993. 
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Pada tanggal 1 November 2008 Hyatt Regency Surabaya berubah 

nama menjadi Hotel Bumi Surabaya. Seiring dengan bergantinya nama 

hotel tersebut, secara resmi Hyatt Regency Surabaya berpisah 

manajemen dengan Hyatt Hotels Corporation. Kebijakan untuk tidak lagi 

bergabung dengan grup Hyatt karena adanya ketidakcocokan pada kedua 

belah pihak. PT. Bumiputera Wisata yang mengambil alih manajemen 

hotel ini kemudian melakukan penyesuaian dari berbagai bidang yang 

selama ini dirasa tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Hotel 

Bumi Surabaya pada saat itu memilih untuk fokus melakukan renovasi 

dan pembaruan image dan brand dari sebuah hotel internasional menjadi 

hotel berstandar bintang lima dengan sentuhan nuansa lokal yang kental. 

Tidak hanya pada konsep dasar serta berbagai infrastruktur yang diberi 

nuansa lokal, manajemen hotel ini kemudian juga dijalankan dan diambil 

alih oleh orang lokal. 

Kemudian pada tahun 2013 Hotel Bumi Surabaya kembali 

melakukan perubahan nama menjadi Bumi Surabaya City Resort karena 

menyesuaikan dengan konsep yang diusung yaitu sebuah hotel 

bernuansa resort ditengah kota. Saat ini hotel Bumi Surabaya City 

Resort menjadi salah satu hotel yang dikenal oleh banyak pihak 

memiliki konsep yang menarik terutama dikarenakan suasana tradisional 

yang sangat kental serta menjadi hotel yang asri walaupun lokasinya 

berada ditengah kota. 
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Gambar 2.1 Pintu Masuk Bumi Surabaya City Resort 

Sumber : ajb.bumiputera.com 

 

2.1.2 Visi dan Misi Bumi Surabaya City Resort 

1. Visi 

 To be recognized as the friendliest hotel in town. 

Tujuan utama hotel bumi adalah menjadikan Bumi Surabaya city 

resort sebagai hotel teramah di kota Surabaya karena hotel yang sudah 

diakui sebagai hotel teramah didaerah tersebut maka tamu akan kembali 

lagi. 

2. Misi 

Bumi Surabaya City Resort will deliver a consistent level of product and 

service which is excellent, innovative and customer driven. 

Bumi Surabaya city resort berusaha untuk memberikan 

pelayanan yang konsisten ramahnya sehingga berusaha tidak 

memberikan pelayanan yang lebih buruk dari sebelumnya. Pelayanan 

yang inovatif adalah perubahan pelayanan yang lebih baik dari 

sebelumnya dan pelayanan apapun yang diberikan kepada tamu adalah 
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pelayanan yang mengutamakan tamu selama tidak bertentangan dengan 

nilai moral, agama dan budaya. 

2.1.3 Fasilitas Bumi Surabaya City Resort 

1. Lobby Lounge 

Merupakan ruangan pertama yang akan ditemui oleh seluruh 

pengunjung yang datang di hotel ini. Dengan konsep yang menarik, 

perpaduan antara gaya in door yang mewah  dan pemandangan out door 

yang asri. Lobby lounge juga menyediakan berbagai macam makanan 

dan minuman ringan yang lengkap bagi tamu yang berkunjung. Salah 

satu makanan ringan menarik yang disuguhkan lobby lounge adalah 

serabi. Di lobby lounge  ini pengunjung akan menikmati serabi yang 

langsung di buat di hadapan para pengunjung di Stall serabi.         

 

Gambar 2.2 Lobby Lounge Bumi Surabaya City Resort 

Sumber :  www.expedia.co.id/Surabaya-Hotels-Bumi-Surabaya-City-Resort. 

 

2. Restaurant 

Beberapa restoran yang dimiliki oleh hotel Bumi Surabaya City 

Resort diantaranya adalah: 
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a. Arumanis Restaurant 

  Merupakan restoran utama Bumi Surabaya City Resort yang 

menyediakan berbagai makanan  khas indonesia maupun internasional 

dengan buffet style bagi tamu hotel. Restoran ini dapat dikunjungi pada 

pagi hari saat breakfast pukul 06.00 - 10.00 WIB atau biasa disebut 

dengan “Pasar Pagi”, saat lunch pukul 12.00 - 15.00 WIB atau biasa 

disebut “Pasar Senggol”, atau pada saat dinner pukul 18.00 - 22.00 atau 

disebut “Pasar Malam”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Arumanis Resturant 

Sumber : http://bumisurabaya.com 

b. Siti Inggil 

Merupakan restaurant yang berada di luar ruangan dengan konsep 

tradisional dimana tamu bisa memilih makanan yang disukai di masing-

masing food stall dan makanan akan disajikan langsung didepan tamu. 

Jam operasional restoran ini terbagi menjadi tiga, yaitu saat “Pasar 

Pagi”, “Pasar Senggol”, dan “Pasar Malam” sedang berlangsung. 
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Gambar 2.4 Siti Inggil Restaurant 

Sumber : http://bumisurabaya.com 

 

c. Kizahashi 

Merupakan Japanese restaurant yang menyajikan berbagai menu 

masakan Jepang. Jam operasionalnya dibagi menjadi dua, yaitu saat 

“Pasar Senggol” dan “Pasar Malam”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kizahashi Restaurant 

Sumber : http://bumisurabaya.com 

 

d. Delicatessen 

Merupakan cakeshop yang khusus menyajikan berbagai macam 

roti dan kue hasil produk dari kitchen pastry. Jam operasionalnya mulai 

dari pukul 11.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB. 
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Letaknya yang berdampingan dengan lobby lounge membuat 

Delicatessen lebih dikenal banyak orang. Karena memang di lobby 

lounge sendiri banyak pengunjung yang berlalu lalang. 

Menu yang disajikan di Delicatessen pun beraneka ragam, mulai 

dari roti, produk French pastry, gelato hingga jajanan tradisional. Yang 

menarik dari Delicatessen dibandingkan dengan cakeshop lainnya adalah 

adanya stall Serabi yang berdiri di tengah-tengah lobby lounge. Dimana 

pengunjung yang datang akan merasa dibawa ke dalam suasana 

pedesaan yang kental dengan jajanan tradisionalnya. 

Di stall serabi ini pengunjung dapat secara langsung melihat 

pembuatan serabi/leker yang di layani langsung oleh karyawan dengan 

busana tradisional pula.  

Gambar 2.6 Delicatessen 

Sumber : http://bumisurabaya.com 

e. Cascades 

Merupakan restoran outdoor yang menyediakan makanan western. 

Restoran ini memiliki keunggulan yaitu memiliki bagian open kitchen 

yang lokasinya bersebelahan dengan swimming pool dan pemandangan 

yang sangat asri. 
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f. Primavera 

Merupakan retoran yang khusus menyediakan masakan Italia. 

Dengan konsep restoran indoor namun dengan pemandangan outdoor 

yang menarik 

3. Akomodasi 

Bumi Surabaya City Resort memiliki 242 kamar dengan berbagai 

jenis tipe kamar yang menyedikan fasilitas berbeda sesuai dengan tipe 

kamar yang dipesan. Berikut adalah tipe kamar yang dimiliki oleh Bumi 

Surabaya City Resort : 

1. Classic Room 

Kamar yang memiliki luas 42,5 meter persegi. Memiliki fasilitas 

berupa kamar mandi yang terpisah antara shower dan closet,AC dengan 

individual control, safety deposit box, lemari, TV layar datar, welcome 

drink yang disediakan di kamar, serta free Wi-Fi. 

2. Classic Club Room 

Merupakan kamar yang memiliki fasilitas yang hampir sama 

dengan classic room, namun ukuran kamar ini lebih luas. 

3. Classic Suite Room 

Kamar dengan luas 84 meter persegi yang merupakan kamar 

dengan desain yang sengaja dibuat untuk memadukan antara ruang 

istirahat dan ruang bekerja. 

4. Classic Excutive Room 

Kamar dengan luas 125 meter persegi yang lengkap dengan master 

bedroom, living room, dan dining room. 
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5. Classic Penthouse 

  Kamar bernuansa rumah dengan luas total 250 meter persegi dan 

terbagi menjadi dua tingkat, dimana terdapat living room, dining area, 

ruang belajar, dua area kamar tidur, full kitchen dengan seluruh 

fasilitasnya. 

 

6. The Club Lounge 

Merupakan ruangan khusus yang terdapat di lantai 23. The Club 

Lounge menyediakan kamar yang mewah sekaligus menyediakan segala 

fasilitas khusus bagi tamu yang ingin menggunakannya. Beberapa 

fasilitas tersebut adalah check-in khusus, ruangan meeting yang sangat 

rahasia, pelayanan makanan dan minuman 24 jam non-stop, 

pemandangan kota Surabaya yang istimewa, dan masih banyak lagi.  

 

Gambar 2.7 The Club Lounge 

Sumber : http://bumisurabaya.com/room/the-club-lounge/ 

 

4. Function Room  

Tabel 2.1 Nama – nama Function Room di Bumi Surabaya City Resort 
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5. Weddings & Celebrations 

Untuk mengakomodasi berbagai event yang ada, Bumi Surabaya 

City Resort memiliki beberapa lokasi yang bisa dipergunakan, yaitu: 

Nama 

Function 

Room 

Luas Function Room Seat Capacity 

 

Level 

(Main 

Wing) 

Length 

(m) 

Width 

(m) 

Floor 

Area 

(m2) 

Ceiling 

Height 

(m) 

Theater 

Style 

U-

Shape 

Class 

Room 

Cocktail 

Style 

Lunch 

Dinner 

Buffet 

Set-up 

Lunch 

Dinner 

Round 

Table 

Isyana 

Ballroom 

2nd 

floor 
30.85 25 771.25 5 800 180 350 800 770 550 

Isyana 

Room 

2nd 

floor 
30.85 15.85 488.97 5 700 100 200 450 370 300 

Rajasa 

Room 

2nd 

floor 
23.5 9.15 215 5 300 75 180 250 200 150 

Airlangga 

Room 

2nd 

floor 
15.30 15 229.5 2.8 250 70 80 150 130 120 

Gajahmada 

Room 

2nd 

floor 
13.60 7.10 96.56 2.5 100 30 30 75 70 50 

Wijaya 

Room 

2nd 

floor 
11.60 4.90 56.84 2.5 50 15 20 20 20 20 

Tribuana 

Room 

2nd 

floor 
10 5 15 2.5 - - - - - - 

Kahuripan 

Foyer 

2nd 

floor 
22 3.8 168 5 - - - - - - 

Jenggala 

Foyer 

2nd 

floor 
16.8 9.6 161 3 - - - - - - 

Trowulan 

Room 1 

Ground 

Floor 
7.10 9.72 60 2.26 40 25 20 40 30 30 

Trowulan 

Room 2 

Ground 

Floor 
6.92 9.72 60 2.26 40 25 20 40 30 30 

Trowulan 

Room 3 

Ground 

Floor 
9.18 9.72 140 2.26 50 30 30 50 50 50 

The Tavern 
Ground 

Floor 
- - - - 100 - - 150 - - 
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1. Majapahit & Tamansari Garden  

Merupakan taman outdoor yang dapat dipergunakan sebagai tempat 

diselenggarakannya acara ulang tahun, pernikahan, atau acara lainnya. 

 

Gambar 2.8 Majapahit & Tamansari Garden 

Sumber : http://bumisurabaya.com/weddings-celebrations 

 

2. Tamansari Waterfall 

Merupakan bagian dari Tamansari Garden yang menyajikan 

pemandangan air mancur dan cocok dipergunakan untuk prosesi 

pemberkatan pernikahan. 

 

Gambar 2.9 Tamansari Waterfall 

Sumber : http://bumisurabaya.com/weddings-celebrations/ 
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6. Recreational Facilities 

Bumi Surabaya City Resort memiliki berbagai sarana dan pra 

sarana untuk menunjang berbagai aktivitas olah raga dan kesehatan yang 

disebut dengan Club Olympia yang memiliki fasilitas sebagai berikut: 

1. Full health and fitness facilities 

2. Kolam renang 

3. Whirlpools 

4. Cold plunge 

5. Aerobic studio 

6. Tennis courts 

7. Squash courts 

8. Sauna 

9. Massage 

10. Spa 

11. Yoga class 

 

2.2 Diskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan 

2.2.1 Gambaran Purchasing Department 

Purchasing Department merupakan bagian penting dari organisasi 

perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan 

pengelolaan kebutuhan perusahaan. Pada sebagian besar perusahaan, 

biaya kebutuhan perusahaan mempunyai bobot antara 60% sampai 

dengan 80% dalam struktur biaya produksi. Laba terletak dalam biaya-

biaya, maka peran bagian purchasing menjadi sangat besar artinya dalam 

TUGAS AKHIR

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROSEDUR PENANGANAN RETURN... KIKI AVINDA



20 

 

 

kegiatan perusahaan khususnya dalam usaha mencapai target profit yang 

ditetapkan manajemen. 

Purchasing  Department pada Bumi Surabaya City Resort bertugas 

untuk memenuhi kebutuhan hotel yang harus berhubungan dengan 

supplier dan kegiatan ini bertujuan untuk menunjang operasional hotel, 

serta memenuhi kebutuhan tamu.  

Dalam bagian ini terdapat tiga bagian yaitu bagian buyer 

(pembelian barang) , bagian receiving (penerimaan barang dari supplier) 

dan bagian store (penyaluran barang kepada user). Setiap bagian 

memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri namun saling berkaitan dan 

berkaitan dengan Finance karena Purchasing Department termasuk 

dalam bagian Finance. 

2.2.2 Struktur Organisasi di Purchasing Department 

  

 

 

 

 

2.2.3 Job Description Purchasing Department 

Diskripsi kerja secara spesifik setiap bagian-bagian pada Purchasing 

Department sebgai berikut : 

a. Manager 

1. Melakukan training kepada traineer atau staff baru mengenai 

purchasing department. 

  
Purchasing Manager 

   

 

 

   

      
Buyer   Store Keeper   Receiving 

Dry Store 
 

Beverage Sore 
 

General Store 

 

Engginering Store 
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2. Mengontrol kinerja setiap staff dalam menjalankan pekerjaannya. 

3. Melakukan evalusi kinerja kepada staff purchasing. 

4. Menyampaikan informasi terbaru mengenai hal yang berhubungan 

dengan tempat kerja. 

5. Menandatangani PO yang sudah di relese oleh bagian buyer.  

6. Mensosialisasikan pembuatan market list dan PR kepada user. 

7. Mengawasi dan mengontrol persediaan barang didalam store. 

8. Membuat kontrak kerja untuk supplier serta mengsosialisasikannya 

kepada supplier dan staff agar mengurangi kesalahan selama 

operasional. 

9. Menyimpan file kontrak dan menggunakannya sebagai acuan jika 

diperlukan. 

10. Menindaklanjuti kepada user mengenai barang yang slow moving 

item.  

11. Menggantikan staff yang tidak masuk atau cuti untuk menangani 

pelerjaannya. 

12. Memprediksikan harga dipasaran dan bagaimana dampak terhadap 

aktivitas masa depan. 

13. Mengikuti rapat dengan direktur untuk mengetahui perkembangan 

baru mengenai perusahaan. 

14. Bertanggung jawab dalam pengambilan keputasan permasalahan 

yang tidak dapat diputuskan oleh staff. 

b. Buyer 

1. rMelakukan pembeliaan barang atau projek 
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2. Menindaklanjuti PR (purchase request) dan UNF (urgentneeded) 

dari user untuk di jadikan PO (purchase order). 

3. Menerima tawaran harga dari beberapa supplier untuk di tindak 

lanjuti kepada manager dan user. 

4. Melaksanakan negosiasi harga yang sesuai dengan harga, kualitas 

dan pelayanan yang diinginkan oleh pihak hotel. 

5. Menjalankan persetujuan pembeliaan barang yang terkait dengan 

user, general manager dan finance. 

6. Menerbitkan PO (purchase order) dan surat perintah kerja. 

7. Menonitor barang datang seperti kualitas, kesepakatan waktu, 

kesesuaian barang dan pelayanan yang diharapkan. 

8. Melakukan market survey untuk mengetahui harga terbaru 

dipasaran, situasi pasar dan barang-barang terbaru. 

9. Melalukan inspection ke supplier untuk mengetahui kebersihan 

barang yang akan dikirim, serta bertujuan untuk menjaga mitra 

kerja dengan baik. 

10. Mengontrol persedian barang pada store dengan cara 

mengingatkan kepada storekeeper untuk membuat market list. 

c. Receiving 

1. Mempersiapkan penerimaan barang dengan cara menyiapkan PO 

(purchase order) diklasifikasikan berdasarkan warehouse. 

2. Memastikan bahwa PO semua sudah mendapat tanda tangan dari 

purchasing manager. 

3. Menangani penerimaan barang dari supplier. Dengan cara sebagi 

berikut : 

TUGAS AKHIR

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROSEDUR PENANGANAN RETURN... KIKI AVINDA



23 

 

 

- Jika itu adalah makanan segar (fresh) maka  lihat  kondisi 

barang, menimbang berat barang, mencocokan jumlahnya 

dengan yang ada di nota, menandatangai nota jika dirasa 

barang sudah sesuai dan yang terakhir memastikan nota sudah 

ditandatangini oleh store untuk mendapatkan stempel 

penerimaan barang. 

- Jika itu adalah makanan kering maka lihat kondisi barang 

apakah masih bagus atau ada kerusakan, mencocokan jumlah 

barang yang datang dengan yang di nota, menulis masa 

kadarluasanya, menandatangani nota jika sudah sesuai dan 

yang terakhir memastikan nota sudah ditandatangai oleh 

storekeer untuk mendapatkan stempel penerimaan barang. 

- Jika itu adalah barang bukan makanan maka lihat kondisi 

barang apakah masih bagus atau ada yang rusak, mengecek 

barang apakah sudah sesuai dengan yang nota dan yang 

dipesan, mencocokan jumlah barang yang datang dengan yang 

ada di note, menandatangani nota jika sudah sesuai dan yang 

terakhir memastikan nota sudah ditandatangani oleh 

storekeeper untuk mendaparkan stempel penerimaan barang. 

4. Menyesuaikan nota dengan PO, jika terdapat perbedaan secara 

jumlah dan harga antara nota dan PO maka bagian receiving akan 

mengembalikan nota kepada buyer, kecuali jika jumlah lebih 

rendah dari PO. 

5. Memasukkan nota dan PO yang sudah sesuai ke system untuk 

ditindak lanjuti oleh finance. 

d. Storekeeper 

1. Menangani penerimaan barang dari bagian receiving. 
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2. Mengatur penyimpanan barang agar memudahkan ketika akan 

diambil oleh user. 

3. Menangani penegeluran barang . 

4. Memposting ke system barang yang sudah keluar. 

5. Membuat market list untuk pembelian barang yang akan habis atau 

yang dibutuhkan oleh user. 

6. Menyiapkan dan melakukan inventory setiap satu bulan sekali 

bersama bagian cost control.  

7. Mengkoordinasi dengan purchasing manager masalah par stock 

yang slow moving item. 

2.2.4  Job Description Praktik Kerja Lapangan 

Tabel 2.2 

Job Description Praktik Kerja Lapangan 

Job Description Praktik Kerja Lapangan Bulan Januari 

  Minggu ke Job Description 

Minggu ke-1  - 

Minggu ke-2 - 

Minggu ke-3 Mempelajari cara penerimaan barang 

  

Menghafalkan klasifikasi warehouse yang terdapat pada 

hotel 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa nota 

Minggu ke-4 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  

  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 
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  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

 

Job Description Praktik Kerja Lapangan Bulan Februari 

  

 Minggu ke-1 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  

  warehousenya 

  

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

Minggu ke-2 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  

  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 
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  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

Minggu ke-3 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  

  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

Minggu ke-4 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  

  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

  

Menangani penerimaan barang yang tidak memiliki 

warehouse 

  (ex item) 
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Job Description Praktik Kerja Lapangan Bulan Maret 

    

Minggu ke-1 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  

  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

  

Menangani penerimaan barang yang tidak memiliki 

warehouse 

  (ex item) 

Minggu ke-2 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  

  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

  

Menangani penerimaan barang yang tidak memiliki 

warehouse 

  (ex item) 

Minggu ke-3 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  
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  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi anatar nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

  

Menangani penerimaan barang yang tidak memiliki 

warehouse 

  (ex item) 

Minggu ke-4 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  

  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

  

Menangani penerimaan barang yang tidak memiliki 

warehouse 

  (ex item) 

  

 Job Description Praktik Kerja Lapangan Bulan April 

  

 Minggu ke-1  Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  
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  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

  

Menangani penerimaan barang yang tidak memiliki 

warehouse 

  (ex item) 

Minggu ke-2 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  

  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

  

Menangani penerimaan barang yang tidak memiliki 

warehouse 

  (ex item) 

Minggu ke-3 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  

  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 
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  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

  

Menangani penerimaan barang yang tidak memiliki 

warehouse 

  (ex item) 

Minggu ke-4 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  

  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

  

Menangani penerimaan barang yang tidak memiliki 

warehouse 

  (ex item) 

  

Mengoreksi kelengkapan purchase order dengan nota 

mulai 

  dari nama supplier, alamat, nama barang dan jumlah. 
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Job Description Praktik Kerja Lapangan Bulan Mei 

  Minggu ke-1 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  

  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 

  

Menangani penerimaan barang yang tidak memiliki 

warehouse 

  (ex item) 

  

Mengoreksi kelengkapan purchase order dengan nota 

mulai 

  dari nama supplier, alamat, nama barang dan jumlah. 

Minggu ke-2 Menerima barang datang dan mengklasifikasikan  

  warehousenya 

  Memposting ke system nota dan purchase order yang 

  sudah sesuai 

  

Membuat tanda terima untuk supplier yang tidak 

membawa 

  nota 

  Mengoreksi antara nota dengan purchase order 

  Menjumlah total pengeluaran perbelanjaan setiap 

  warehousenya 

  Menyerahkan receiving report kepada bagian finance 

  Membuat credit form yang digunakan oleh supplier 

  untuk pengembalian barang 

  Memproses kesalahan nota terhadap supplier 
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Menangani penerimaan barang yang tidak memiliki 

warehouse (ex item) 

  

Mengoreksi kelengkapan purchase order dengan nota 

mulai 

  dari nama supplier, alamat, nama barang dan jumlah. 

Minggu ke-3 Mengenal jenis barang-barang pada general store dan 

  engginering store 

  

Membuat store requisition untuk user yang sudah 

mengambil 

  barang 

  Memposting barang apa saja sudah diambil oleh user 

  Menyiapkan barang apa saja yang sudah di order dalam 

  store requisition untuk disiapkan oleh storekeeper 

Minggu ke-4 Mengenal jenis barang-barang pada general store dan 

  engginering store 

  

Membuat store requisition untuk user yang sudah 

mengambil 

  barang 

  Memposting barang apa saja sudah diambil oleh user 

  Menyiapkan barang apa saja yang sudah di order dalam 

  store requisition untuk disiapkan oleh storekeeper 

  

Menghitung jumlang barang beserta quantitynya pada 

general 

  store dan engginering store untuk pelaksanaan inventory 

  pada akhir bulan 

    

 

Job Description Praktik Kerja Lapangan Bulan Juni 

    

Minggu ke-1 Mengenal jenis barang-barang pada general store dan 

  engginering store 

  

Membuat store requisition untuk user yang sudah 

mengambil 

  barang 

  Memposting barang apa saja sudah diambil oleh user 

  Menyiapkan barang apa saja yang sudah di order dalam 

  store requisition untuk disiapkan oleh storekeeper 

  Menata barang - barang yang ada pada store dengan baik 
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  Memberi tulisan nama pada barang yang tidak ada nama 

  untuk memudahkan pencarian barang 

Minggu ke-2 Mengenal jenis barang-barang pada general store dan 

  engginering store 

  

Membuat store requisition untuk user yang sudah 

mengambil 

  barang 

  Memposting barang apa saja sudah diambil oleh user 

  Menyiapkan barang apa saja yang sudah di order dalam 

  store requisition untuk disiapkan oleh storekeeper 

  Menata barang - barang yang ada pada store dengan baik 

  Memberi tulisan nama pada barang yang tidak ada nama 

  untuk memudahkan pencarian barang 

Minggu ke-3 Mengenal jenis barang-barang pada general store dan 

  engginering store 

  

Membuat store requisition untuk user yang sudah 

mengambil 

  barang 

  Memposting barang apa saja sudah diambil oleh user 

  Menyiapkan barang apa saja yang sudah di order dalam 

  store requisition untuk disiapkan oleh storekeeper 

  Menata barang - barang yang ada pada store dengan baik 

  Memberi tulisan nama pada barang yang tidak ada nama 

  untuk memudahkan pencarian barang 

Minggu ke-4 

Membuat store requisition untuk user yang sudah 

mengambil barang. 

  Memposting barang apa saja sudah diambil oleh user 

  Menyiapkan barang apa saja yang sudah di order dalam 

  store requisition untuk disiapkan oleh storekeeper 

  

Menghitung jumlah barang beserta quantitynya pada 

general 

  store dan engginering store untuk pelaksanaan inventory 

  pada akhir bulan 

  Memberi tulisan nama pada barang yang tidak ada nama 

  untuk memudahkan pencarian barang 
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Job Description Praktik Kerja Lapangan Bulan Juli 

  Minggu ke -1  Mengenal jenis barang-barang pada general store dan 

  engginering store 

  

Membuat store requisition untuk user yang sudah 

mengambil 

  barang 

  Memposting barang apa saja sudah diambil oleh user 

  Menyiapkan barang apa saja yang sudah di order dalam 

  store requisition untuk disiapkan oleh storekeeper 

  Menata barang - barang yang ada pada store dengan baik 

  Memberi tulisan nama pada barang yang tidak ada nama 

  untuk memudahkan pencarian barang 

Minggu ke-2 

Membuat store requisition untuk user yang sudah 

mengambil 

  barang 

  Memposting barang apa saja sudah diambil oleh user 

  Menyiapkan barang apa saja yang sudah di order dalam 

  store requisition untuk disiapkan oleh storekeeper 

  Menata barang - barang yang ada pada store dengan baik 

Minggu ke-3 - 

Minggu ke-4 - 

 

2.3 Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan 

2.3.1 Form yang Berhubungan dengan Penenerimaan Barang dalam 

Receiving 

 a. Purchase Order  (PO) 

Purchase order adalah form yang diterbitkan oleh buyer dan sudah 

ditanda tangani oleh purchasing manager, pada form ini berisikan nama 

– nama barang yang sudah dipesan kepada supplier.  

Adapun beberapa tahap untuk terbitnya PO oleh buyer. Untuk barang 

yang memiliki tempat (in item) user atau store keeper hanya membuat 

market list yang berisikan barang apa saja yang diperlukan, kemudian 
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market list di tanda tangani oleh head department, kemudian store 

keeper akan menyetorkan kepada buyer untuk di jadikan purchase order. 

Jika bagian kitchen membutuhkan suatu bahan dengann cepat namun 

tidak sempat untuk membuat market list maka bagian kitchen langsung 

info kepada head department untuk meminta dipesankan kepada bagian 

buyer. Market list diberikan menyusul, kemudian diterbitkan PO. Ini 

hanya dilakukan khusus barang in item. 

Sedangkan untuk barang yang tidak memiliki tempat (ex item) user 

harus membuat purchase request (PR) terebih dahulu kemudian PR 

diserahkan ke buyer untuk mencari penawaran harga dari barang yang 

dibutuhkan, setelah memiliki penawan. Pernawaran tersebut akan dia 

ajukan ke user untuk memilih mana penawaran yang disetujui. Setelah 

user memilih maka penawaran tersebut di ajukan kepada finance dan 

general manager untuk meminta persetujuan. Setelah disetujui barulah 

terbit PO untuk barang exitem. Namun jika barang yang dibeli lebih dari 

dua  juta maka setelah PO terbit, user meminta lagi persetujuan dari 

director of finance dan general manager untuk dipertimbangkan. 

Adapun PO terbit juga dari user yang membutuhkan barang cepat. 

Namun user harus membuat urgent needed form (UNF) dengan syarat 

barang yang dibeli harus dibawah lima ratus ribu rupiah. Setelah user 

membuat UNF dengan di setujui oleh head of department. Buyer akan 

langsung menerbitkan PO. 
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Gambar 2.10 Purchase Order 

Sumber : Take data from intern Bumi Surabaya City Resort 

 

b.  Credit Form 

Credit Form adalah form yang digunakan untuk pembelian minuman 

yang memiliki tempat yang dapat digunakan ulang seperti minuman 

soda, air galon dan beer. Form ini digunakan ketika hotel memesan 

minuman tersebut kemudian barang datang dan hotel juga akan 

mengembalikan tempat minum tanpa isi tersebut sesuai dengan jumlah 

yang supplier bawa. Sebagai tanda bahwa yang hotel beli hanya 

minuman saja tanpa membeli tempat. 

Namun, ketika hotel tidak dapat mengembalikan tempat kosong 

sedangkan barang tersebut sudah datang maka hotel tidak perlu membuat 

credit form karena credit form khusus untuk mengembalikan barang. 

Credit form ini memiliki tiga lampiran kertas yaitu asli, copy biru, 

copy merah, dan copy kuning. Ketika bagian receiving sudah mengisi 

berapa saja crat atau botol atau galon yang dikembalikan beserta hargnya 

kemudian akan di tandatangai oleh bagian receiving dan supplier sebagai 
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tanpa kesepakatan jumlah barang yang dikembalikan. Kemudian copy 

biru akan diberikan kepada supplier sebagai bukti pengembalian barang. 

Credit from tidak hanya untuk galon, botol dan crat. Credit form juga 

digunakan untuk mengembalikan barang yang sudah diterima kepada 

supplier dengan alasan tertentu seperti supplier mengirim daging 

kambing, ketika sudah diterima, head of department mengetahui bahwa 

bagian kitchen tidak order barang tersebut maka dikembalikan dengan 

menggunakan tanda bukti credit form.  

Credit form lebih sering digunakan untuk minuman dibandingkan 

pengembalian barang. 

 

Gambar 2.11 Credit Form 

Sumber : Take data from intern Bumi Surabaya City Resort 

 

c.  Receiving Report 

Receiving report adalah laporan dari purchasing department yang 

berisikan barang apa saja yang terah dibeli sesuai dengan klasifikasi  

store serta barang ex item. Receiving report ini digunakan oleh bagian 

receiving untuk melaporkan kepada finance barang apa saja yang sudah 
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datang. Saat memberikan receiving report  kepada finance dengan 

dilampirkan pula purchase order dan nota yang sudah sesuai. Hal ini 

dilakukan untuk bagian cost control mengoreksi setiap nota agar 

pengeluaran hotel dapat terkendalikan dan untuk  membayarkan tagihan 

kepada supplier setiap sebulan sekali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Receiving Report 

Sumber : Take data from intern Bumi Surabaya City Resort 

 

2.3.2 Klasifikasi Warehouse 

a. Butcher  (warehouse 180) 

Butcher adalah suatu bagian dari kitchen yang bertugas untuk 

pengolahan bahan makanan hewani mulai dari penyimpanan, 

pemotongan, pemilihan hingga disalurkan ke main kitchen untuk 

dimasak menjadi suatu makanan yang disajikan oleh tamu. 

Didalam butcher terdapat chiller yang berfungsi untuk menyimpan 

bahan makanan hewani yang telah diterima dari supplier atau yang 
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sudah di potong sesuai kebutuhan agar tetap terjaga kesegaran 

kesegarannya. Chiller dairy ini dikelolah langsung oleh bagian kitchen. 

b. Dairy Store  (warehouse 181) 

Dairy store merupan sebuah chiller besar yang digunakan untuk 

menyimpan bahan makanan segar atau kering namun membutuhkan 

suhu tertentu untuk terjaga isinya agar tidak cepat busuk atau berubah 

rasa. Pada umunya didalam dairy store adalah bahan makanan yang 

berbahan dasar susu atau telur dan ada beberapa yang dari nabati seperti 

bean cake, bean curd, dan juice. Dairy store dikelolah langsung oleh 

bagian kitchen. 

c. Commasary Cold  (warehouse 182) 

Commasary cold adalah bagian dari kitchen yang bertugas untuk 

mengelolah sayur dan buah sebelum disalurkan kepada main kitchen 

untuk dikelolah menjadi suatu masakan.  

Di dalam commasary cold terdapat chiller besar khusus 

penyimpanana sayur yang terlah diterima dari supplier dan penyimpanan 

sayur yang telah dipotong oleh bagian commasary cold. Serta, chiller 

commasary cold ini dikelola langsung oleh oleh bagian kitchen. 

d. Commasary Pastry  (warehouse 186) 

Commsary pastry adalah kitchen khusus bagian pastry untuk 

mengelolah cake atau bread. Di dalam commsary pastry terdapat chiller 

khusus untuk penyimpanan hasil olahan pastry dan bahan – bahan 

mentah yang akan dikelola oleh chef. Biasanya bahan makanan 

commsary pastry seperti degan, nangka, dan kolang kaling akan 

disimpan didalam chiller commsary cold. 
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e. Dry Store  (warehouse 100) 

Dry store adalah store yang berisikan bahan makanan kering yang 

tidak memerlukan suhu tertentu dan dapat bertahan disuhu ruangan. 

Seperti bahan makanan kalengan atau beras, terpung dan bumbu 

masakan. 

Jika bagian kitchen akan mengambil bahan makanan di dry store 

maka harus membuat store requisition terlebih dulu kemudian 

diserahkan kepada storekeeper maka storekeeper akan menyiapkan 

barangnya kemudian di ambil oleh bagian kitchen. Hal ini dilakukan 

karna dry store dikelolah oleh bagian purchasing department. 

f. Beverage Store  (warehouse 200) 

Beverage store adalah store yang menyimpan segala jenis 

minuman yang dibutuhkan oleh setiap bagain di hotel dan tamu. 

Contohnya air mineral, wine dan beer kecuali juice, karena juice masuk 

dalam item dairy store. Cara mengambil barang di beverage store sama 

dengan di dry store karena beverage store dikelola oleh bagian  

purchasing department.  

g. General Store  (warehouse 300) 

General store adalah store yang menyimpan barang barang umum 

yang digunakan oleh semua department. Barang yang disimpan didalam 

store ini adalah barang yang tidak bisa dimakan seperti alat tulis, 

aminities hotel dan alat kebersihkan. Cara mengambil barang di dalam 

general store sama dengan di dry store karena general store dikelola 

langsung oleh bagian purchasing department. 

h. Flower Store  (warehouse 600) 

Flower store adalah sebuah chiller besar yang berada di florist 

yang digunakan untuk menyimpan segala jenis bunga dan daun yang 
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dibukan untuk mempercantik ruangan yang ada dihotel. Di simpan di 

dalam chiller agar tetap terjaga kesegarannya. Chiller ini dikelola 

langsung oleh bagian house keeping. 

i. Engineering Store  (warehouse 800) 

Engineering store adalah store yang menyimpan barang yang 

dibutuhkan oleh bagian  engineering. Cara mengambil barang di dalam 

engineering store sama dengan di dry store karena engineering store 

dikelola langsung oleh bagian purchasing department. 

j. OE Store  (warehouse 900) 

OE store adalah store yang menyimpan barang pecah belah yang 

biasanya digunakan oleh restaurant seperti piring, sendok, garpu dan  

tray. OE store dikelola oleh bagian steward. 

2.3.3 Cara Menerima Barang Yang Memiliki Store (In item) 

Receiving merupakan bagian yang bertugas untuk menerima 

barang yang dikirim oleh supplier. Pada umumnya semua penerimaan 

barang sama caranya. Namun, dalam standart penerimaan barang di 

Bumi Surabaya City Resort memiliki perbedaan secara detail sesuai 

dengan jenis barang yang diterima. Berikut cara penerimaan barang 

sesuai dengan jenisnya : 

a. Butcher (warehouse 180) 

1. Supplier datang membawa barang yang dipesan. Barang yang 

disimpan dalam butcher adalah bahan makanan yang berasal dari 

hewan, seperti daging, ayam, ikan, sosis, nugget,  ikan dan lain-

lain. 

2. Supplier memberikan nota kepada bagian receiving untuk 

mengetahui nama dan jumlah barang yang telah dibawa. 
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3. Barang ditimbang terlebih dahulu dengan disaksikan oleh supplier 

dan bagian receiving. Barang yang ditimbang sudah dikurangi oleh 

tempatnya agar diketahui berat bersihnya. 

4. Bagian receiving mencocokan timbangan dengan nota, jika yang 

ditimbang dengan yang di nota lebih besar yang ditimbangan maka 

jumlah mengikuti di nota. Namun, jika yang nota dengan yang 

ditimbangan lebih kecil yang ditimbangan maka mengikuti yang di 

timbangan. Hal ini dikarenakan bahan makanan hewani datang 

selalu dalam keadaan dingin atau beku maka jika ditimbangan 

jumlahnya lebih besar dari yang dinota, maka lebihnya itu berupa 

esnya. 

5. Ketika menimbang juka melihat barangnya terlihat fresh atau tidak. 

Jika tidak terlihat fresh maka bagaian receiving akan memanggil 

bagian kitchen untuk melihat keadaann barang, apakah mau 

diterima atau tidak. Jika bagain kitchen tidak mau menerima maka 

bagain receiving berhak mengembalikan. 

6. Adapun barang butcher yang tidak perlu ditimbang jika barang 

tersebut sudah dalam kemasan yang sudah tertera berat bersihnya 

dan berat bersama kemasannya dalam bentuk print dan tertera jelas 

dikemasan tersebut. Tinggal menyesuaikan dengan yang ada dinota 

saja. 

7. Menimbang juga tidak boleh terlalu lama karena untuk menjaga 

kesegaran barang hingga masuk ke butcher. 

8. Jika sudah selesai dalam menimbang maka bagian receiving 

menandatangini nota lalu barang dimasukan ke butcher  oleh 

supplier dan yang berjaga di butcher menandatangani nota sebagai 

tanda bahwa barang sudah masuk kedalam butcher. 
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9. Lalu nota dikembalikan ke bagian receiving unruk mendapat 

stempel bahwa pengiriman barang sudah selesai, supplier 

mendapatkan copy nota terakhir untuk bukti pengeriman barang 

dan penagihan kepada finance.  

b. Dairy Store  (warehaouse 181) 

1. Supplier datang membawa barang yang dipesan. Barang yang 

disimpan dalam dairy store adalah bahan makanan yang digunakan 

sehari-hari dengan memerlukan suhu tertentu untuk menyimpannya 

selain sayur dan buah. Dairy store berupa chiller besar. 

2. Supplier memberikan nota kepada bagian receiving untuk 

mengetahui nama dan jumlah barang yang telah dibawa. 

3. Barang dicek bentuk serta kemasan barangnya, sekiranya kondisi 

kemasan sudah rusak maka barang harus dikembalikan. 

4. Kemudian cek jumlah barang yang ada dengan nota dan tulis masa 

penggunaan barang tersebut (expaired date), jika jangkanya terlalu 

dekat maka tanyakan terlebih dahulu kepada bagian kitchen  

apakah mau diterima atau tidak. Jika tidak masalah maka diterima 

namun, jika bermasalah maka barang harus dikembalikan beserta 

nota serta nota diberi keterangan bahwa barang kembali.  

5. Mengecek barang tidak boleh terlalu lama untuk menjaga suhu 

barang hingga masuk ke dalam dairy store. 

6. Jika sudah selesai mengecek maka bagian receiving 

menandatangini nota lalu barang dimasukan ke dairy store  oleh 

supplier dan yang berjaga di dairy store menandatangani nota 

sebagai tanda bahwa barang sudah masuk ke dalam dairystore. 

10. Lalu nota dikembalikan ke bagian receiving unruk mendapat 

stempel bahwa pengiriman barang sudah selesai, supplier 
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mendapatkan copy nota terakhir untuk bukti pengeriman barang 

dan penagihan kepada finance. 

c. Commasary Cold  (warehouse 182) 

1. Supplier datang membawa barang yang dipesan. Barang yang 

disimpan dalam commasary cold adalah semua jenis sayuran dan 

buah – buahan. Tempat penyimpanan sayuran dan buah – buahan 

ini berupa chiller sama seperti dairy store. 

2. Supplier memberikan nota kepada bagian receiving untuk 

mengetahui nama dan jumlah barang yang telah dibawa. 

3. Sayuran dan buah ditimbang terlebih dahulu sambil mengecek 

apakah sayuran dan buah – buahan dalam keadaan segar, bersih 

dan sesuai dengan yang ditulis dinota.  

4. Kemudian jika terdapat sayuran yang tidak segar atau tampak layu 

maka bagian receiving berhak untuk menolak sayuran tersebut. 

Namun jika bagian receiving ragu untuk memastikan kesegaran 

sayur tersebut maka bagian receving akan memanggil bagian 

kitchen untuk melihat langsung kondisi sayur dan memutuskan 

akan diterima atau tidak. 

5. Mengecek sayuran tidak boleh terlalu lama untuk menjaga 

kesegaran sayuran. Pengiriman sayuran dilakukan pukul 8:00 – 

12:00 WIB. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sayur dan buah 

yang masih segar. 

6. Jika sudah selesai menimbang dan menyesuaikan dengan nota 

maka bagian receiving menandatangani nota lalu barang 

dimasukan ke commasary cold  oleh supplier dan yang berjaga di 

commasary cold menandatangani nota sebagai tanda bahwa barang 

sudah masuk ke dalam commasary cold. 
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7. Lalu nota dikembalikan ke bagian receiving unruk mendapat 

stempel bahwa pengiriman barang sudah selesai, supplier 

mendapatkan copy nota terakhir untuk bukti pengeriman barang 

dan penagihan kepada finance.  

d. Commasary Pastry  (warehouse 186) 

1. Supplier datang membawa barang yang dipesan. Barang yang 

disimpan dalam commasary pastry adalah barang yang dibutuhkan 

oleh bagian pastry selain yang ada di dairy store dan commasary 

cold seperti degan, kolang kaling dan cincau. 

2. Supplier memberikan nota kepada bagian receiving untuk 

mengetahui nama dan jumlah barang yang telah dibawa. 

3. Barang  ditimbang terlebih dahulu sambil mengecek kondisi 

barang dan apakah sudah sesuai dengan yang ditulis dinota. 

4. Jika tidak sesuai dengan yang dinota seperti jumlahnya cincau 

dinota 3 kg namun di timbangan hanya 2.8 kg maka nota berhak 

dicoret oleh bagian receiving. 

5. Jika sudah selesai menimbang dan menyesuaikan dengan nota 

maka bagian receiving menandatangani nota lalu barang 

dimasukan ke commasary pastry oleh supplier dan yang berjaga di 

commasary pastry menandatangani nota sebagai tanda bahwa 

barang sudah masuk ke dalam commasary pastry. 

6. Lalu nota dikembalikan ke bagian receiving unruk mendapat 

stempel bahwa pengiriman barang sudah selesai, supplier 

mendapatkan copy nota terakhir untuk bukti pengeriman barang 

dan penagihan kepada finance.  
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e. Dry Store  (warehouse 100) 

1. Supplier datang membawa barang yang dipesan. Barang yang 

disimpan dalam dry store adalah bahan makanan kering yang 

dibutuhkan oleh kitchen seperti gula, beras, sayur kaleng, tepung 

dan lain sebaginya. 

2. Supplier memberikan nota kepada bagian receiving untuk 

mengetahui nama dan jumlah barang yang telah dibawa. 

3. Barang dicek bentuk serta kemasan barangnya, sekiranya kondisi 

kemasan sudah rusak maka barang harus dikembalikan. 

4. Kemudian cek jumlah barang yang ada dengan nota dan tulis masa 

penggunaan barang tersebut (expaired date), jika jangkanya terlalu 

dekat maka tanyakan terlebih dahulu kepada store keeper  apakah 

mau diterima atau tidak. Jika tidak masalah maka diterima namun, 

jika bermasalah maka barang harus dikembalikan beserta nota serta 

nota diberi keterangan bahwa barang kembali.  

5. Jika terdapat barang tidak ada tulisan beratnya berapa maka perlu 

ditimbang untuk memastikan jumlahnya. 

6. Jika sudah selesai mengecek maka bagian receiving 

menandatangini nota lalu barang dimasukan ke dry store  oleh 

supplier dan store keeper menandatangani nota sebagai tanda 

bahwa barang sudah masuk ke dalam dry store. 

7. Lalu nota dikembalikan ke bagian receiving unruk mendapat 

stempel bahwa pengiriman barang sudah selesai, supplier 

mendapatkan copy nota terakhir untuk bukti pengeriman barang 

dan penagihan kepada finance.  
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f. Beverage Store  (warehouse 200) 

1. Supplier memberikan nota kepada bagian receiving untuk 

mengetahui nama dan jumlah barang yang telah dibawa. 

2. Barang dicek bentuk serta kemasan barangnya, sekiranya kondisi 

kemasan sudah rusak maka barang harus dikembalikan. 

3. Kemudian cek jumlah barang yang ada dengan nota dan tulis masa 

penggunaan barang tersebut (expaired date), jika jangkanya terlalu 

dekat maka tanyakan terlebih dahulu kepada bagian store keeper 

apakah mau diterima atau tidak. Jika tidak masalah maka diterima 

namun, jika bermasalah maka barang harus dikembalikan beserta 

nota serta nota diberi keterangan bahwa barang kembali. 

4. Khusus minuman yang memiliki tempat yang dapat di isi ulang 

maka perlu menggunakan credit form sebagai tanda jika hotel 

hanya membeli minumannya saja tanpa membeli tempatnya.   

Contoh : hotel memesan air minum galon sebanyak 50 galon. 

Besoknya supplier mengirim 50 air minum galon, lalu store keeper 

harus memberikan 50 galon kosong kepada supplier. Kemudian 

ditulis dalam credit form 50 galon kosong, menandakan bahwa 

hotel sudah mengembalikan galon kosong sesuai dengan pesanan 

dan hotel hanya membeli airnya saja. 

5. Jika sudah selesai pengecekan maka bagian receiving 

menandatangini nota lalu barang dimasukan ke beverage store  

oleh supplier dan store keeper menandatangani nota sebagai tanda 

bahwa barang sudah masuk ke dalam beverage store 

6. Lalu nota dikembalikan ke bagian receiving unruk mendapat 

stempel bahwa pengiriman barang sudah selesai, supplier 

mendapatkan copy nota terakhir untuk bukti pengeriman barang 

dan penagihan kepada finance.  
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g. General Store  (warehouse 300) 

1. Supplier datang membawa barang yang dipesan. Barang yang 

disimpan dalam general store adalah barang – barang bukan 

makanan yang hampir semua department menggunakannya, 

termasuk alat tulis dan barang yang dibutuhkan oleh house 

keeping. 

2. Supplier memberikan nota kepada bagian receiving untuk 

mengetahui nama dan jumlah barang yang telah dibawa. 

3. Barang dicek bentuk serta kemasan barangnya, sekiranya kondisi 

kemasan sudah rusak maka barang harus dikembalikan. 

4. Kemudian cek jumlah barang yang ada dengan yang di nota. 

Sesuaikan nama barang dan jumlah barang ayng dikirim dan yang 

ada dinota.  

5. Jika terjadi perbedaan maka bagian receiving ikut mengantar 

kedalam store untuk menanyakan barang yang dikirim sudah benar 

atau salah. Yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh bagian store 

keeper. 

6. Jika sudah selesai mengecek maka bagian receiving 

menandatangini nota lalu barang dimasukan ke general store  oleh 

supplier dan store keeper menandatangani nota sebagai tanda 

bahwa barang sudah masuk ke dalam general store. 

7. Lalu nota dikembalikan ke bagian receiving unruk mendapat 

stempel bahwa pengiriman barang sudah selesai, supplier 

mendapatkan copy nota terakhir untuk bukti pengeriman barang 

dan penagihan kepada finance.  
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h. Flower Store  (warehouse 600) 

1. Supplier datang membawa barang yang dipesan. Barang yang 

disimpan dalam flower store adalah segala jenis bunga, daun dan 

barang – barang yang digunakan untuk mempercantik ruangan 

dengan adanya tumbuhan. 

2. Supplier memberikan nota kepada bagian receiving untuk 

mengetahui nama dan jumlah barang yang telah dibawa. 

3. Bagian receiving akan mengecek kesegaran bunga dan jumlahnya. 

4. Khusus barang – barang florist ini akan dicek secara detail oleh 

bagian florist ketika barang sudah dibawa masuk ke dalam flower 

store. 

5. Jika sudah selesai mengecek maka bagian receiving 

menandatangini nota lalu barang dimasukan ke flower store  oleh 

supplier dan store keeper menandatangani nota sebagai tanda 

bahwa barang sudah masuk ke dalam flower store. 

6. Jika sudah ditandatangani oleh bagian florist maka supplier akan 

membawa satu copy dari nota untuk dibawa ke bagian receiving 

untuk mendapatkan stempel bahwa barang sudah diterima. 

7. Khusus nota flower store tidak langsung di bagian receiving karna 

nota perlu tanda tangan dari head department terlebih dahulu. 

i. Engineering Store  (warehouse 800) 

1. Supplier datang membawa barang yang dipesan. Barang yang 

disimpan dalam engineering store adalah barang – barang yang 

digunakan oleh bagian engineering. 

2. Supplier memberikan nota kepada bagian receiving untuk 

mengetahui nama dan jumlah barang yang telah dibawa. 
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3. Barang dicek bentuk serta kemasan barangnya, sekiranya kondisi 

kemasan sudah rusak maka barang harus dikembalikan. 

4. Kemudian cek jumlah barang yang ada dengan yang di nota. 

Sesuaikan nama barang dan jumlah barang yang dikirim dan yang 

ada dinota.  

5. Jika terjadi perbedaan maka bagian receiving ikut mengantar 

kedalam store untuk menanyakan barang yang dikirim sudah benar 

atau salah. Yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh bagian store 

keeper. 

6. Jika sudah selesai mengecek maka bagian receiving 

menandatangini nota lalu barang dimasukan ke engineering store  

oleh supplier dan store keeper menandatangani nota sebagai tanda 

bahwa barang sudah masuk ke dalam engineering store. 

7. Lalu nota dikembalikan ke bagian receiving unruk mendapat 

stempel bahwa pengiriman barang sudah selesai, supplier 

mendapatkan copy nota terakhir untuk bukti pengeriman barang 

dan penagihan kepada finance.  

j. OE Store  (warehouse 900) 

1. Supplier datang membawa barang yang dipesan. Barang yang 

disimpan dalam OE store adalah barang – barang pecah belah yang 

di gunakan oleh restaurant hotel seperti plate, bowl, spoon dan 

yang lainnya.  

2. Lalu, supplier memasukan barang ke purchasing office dan nota 

atau surat jalan di tanda tangani oleh bagian receiving tanpa harus 

supplier memasukan ke dalam store. Supplier juga langsung 

mendapatkan stempel tanda terima. 
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3. Kemudian, bagian receiving akan mengecek barang tersebut dari 

keseuaian barang dengan yang di nota dan jumlahnya. Jika ada 

barang rusak atau pecah maka akan dikembalikan kepada supplier. 

4. Jika sudah sesuai maka tidak ada masalah namun jika ada 

perbedaan maka akan di informasikan kepada penanggung jawan 

OE store untuk di tindak lanjuti. 

5. Setelah dicek, bagian receiving akan memanggil penganggung 

jawab OE store untuk mengambil barang di purchasing office. 

6. Setelah di ambil, nota dan surat jalan ditanda tangani oleh head 

department dan barang boleh di ambil untuk dimasukan ke store. 

2.3.3 Cara Menerima Barang Yang Tidak Memiliki Store (Ex item) 

Cara menerima barang khusus exitem hanya memiliki satu 

prosedur yang semuanya sama. Barang exitem ini adalah barang yang 

dapat dipesan oleh semua department dengan mengajukan PR atau UNF 

terlebih dahulu karena barang exitem adalah barang yang tidak harus 

dipesan setiap hari. Berikut adalah prosedur penerimaan : 

1. Supplier datang mengirim barang yang dipesan. Lalu diterima oleh 

bagian receiving. 

2. Kemudian bagian receiving akan mengecek barang dan jumlahnya. 

Jika user dapat datang ke office untuk mengecek langsung maka hal 

tersebut harus dilakukan agar pengecekan barang dapat dilakukan 

dengan baik. Jika terjadi kesalahan maka barang dapat langsung 

dikembalikan. 

3. Namun, jika yang mengirim adalah kurir maka bagain receiving 

hanya bertugas menerima saja. Selanjutnya user mengambil barang 

pesanan ke purchasing office. 
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4. Jika supplier perlu memasangkan juga maka supplier harus 

menunggu sebentar hingga user datang. Bagian receiving yang akan 

langsung menginformasikan kepada user bahwa barangnya sudah 

datang. 

5. Setelah barang yang dikirim sudah diterima dan ditandatangani oleh 

bagian receiving atau user langsung maka copy nota mendapatkan 

stempel bahwa barang sudah diterima. 

6. Kemudian nota harus ditanda tangani oleh head of department dari 

user yang memesan barang tersebut. Setelah mendapat tanda tangan  

maka buyer akan mencetak PO untuk diproses selanjutnya. 

2.3.4  Faktor Kesalahan Harga Sayur dan Buah pada Nota  

Hotel memiliki sistem tertentu untuk mennetukan harga sayur dan 

buah. Sistem yang digunakan adalah sistem kontrak yang selalu 

diperbarui selama dua minggu sekali. Ini gunakan karena harga sayur 

dan buah di pasaran selalu cepat berubah seiring cuaca atau faktor 

petani. Untuk meminimalisir perubahan harga dengan cepat yang juga 

akan berpengaruh pada finance dalam penghitungan biaya, oleh karena 

itu hotel menggunakan sistem kontrak harga sayuran dan buah yang 

selalu diperbaharui dua minggu sekali. 

Adupun keuntungan dan kerugian, jika dalam dua minggu tersebut 

terjadi kenaikan harga sayur dan buah namun belum waktunya 

pembaharuan kontrak harga maka supplier akan rugi karena harga sayur 

dan buahnya dijual dengan harga yang lebih rendah dari pasaran. 

Namun, jika dalam dua minggu tersebut terjadi penurunan harga sayur 

dan buah dipasaran dan belum waktunya untuk pembaharuan kontrak 

harga maka supplier akan untung karena sayur dan buahnya dijual 

dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran. Sehingga setiap dua 

minggu sekali ada kemungkian supplier sayur dan buah akan berubah 

sesuai dengan harga yang paling murah dan kualitasnya.  
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Sistem ini hanya diperuntukan sayur dan buah segar. Tidak untuk 

sayur atau buah kalengan yang sudah dikelola terlebih dahulu.  

Setiap selesai melakukan pembaharuan kotrak harga setiap dua 

minggu sekali, hasil dari akhir harganya harus diberitahukan kepada 

bagian finance agar tidak terjadi kesalahan dalam pengecekan nota 

dengan PO. Bagian cost control juga berhak mengetahui harga sayur 

dan buah terbaru setiap dua minggu untuk mengontrol pengeluaran 

biaya setiap bulannya. 

Telah disampaikan mengenai kotrak harga untuk sayur dan buah 

yang selalu diperbaharui setiap dua minggu sekali maka sering terjadi 

kesalahan dalam harga sayur dan buah setelah memperbaharui kontrak 

harga. Kesalahan yang sering terjadi adalah harga sayur atau buah yang 

ada dinota mengikuti harga pada kontrak sebelumnya, sehingga nota 

seperti ini tidak dapat diterima sebelum diperbaharui nota baru dengan 

harga yang benar. Namun, adapun proses penukaran nota lama yang 

salah dengan nota baru yang benar agar tidak terjadi penagihan dua kali. 

2.3.5 Cara Menangani Kesalahan Harga pada Nota 

Adapun beberapa cara menangani nota yang salah harga agar tidak 

terjadi kesalahan ketika pengihan kepada finance, yaitu : 

1. Biasanya kesalahan terlihat ketika nota yang sudah di terima oleh 

bagian receiving dan dicocokan dengan PO. Terjadi perbedaan harga 

di nota dengan yang di PO. 

2. Kemudian tanyakan kepada bagian buyer menurut kontrak harga 

sayur dan buah pada tanggal ini harga buah dan sayur berapa. 

3. Kemudian bagian buyer akan menginfokan kepada supplier jika 

terjadi kesalahan pada nota yang diberikan, sekaligus mengingatkan 

harga terbaru setelah memperbaharui kontrak harga. 
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4. Nota salah tersebut tidak diproses terlebih dahulu sampai dikirim 

nota baru yang benar beserta copyan atau nota asli yang salah dengan 

stempel penerimaan dari receiving atau sudah ada tanda tangan 

penerima barang. 

5. Setelah dikirim nota yang baru beserta copyan atau nota asli lama 

yang sudah distempel maka bagian receiving atau sudah ada tanda 

tangan penerima, kemudian bagian receiving menandatangani nota 

baru tersebut dan memberikan copyan nota baru beserta stempel 

kepada supplier sebagai tanda bahwa nota baru sudah diterima untuk 

mengganti nota yang lama. 

 

 

Gambar 2.13 Nota lama yang salah harga 

Sumber : Take data from intern Bumi Surabaya City Resort 
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 Gambar 2.14 Nota baru yang sudah benar harga 

Sumber : Take data from intern Bumi Surabaya City Resort 

 

6. Serta nota baru ditulis keterangan bahwa nota ini pengganti nota 

sebelumnya dengan menyebutkan nomer nota. Hal ini dilakukan agar 

tidak terjadi penagihan dua kali, karena sistem pembayaran di hotel 

adalah sebulan sekali. 

7. Setelah nota baru di posting ke sistem dan copy nota lama di jadikan 

satu dengan copy nota baru dan di simpan pada dokumen receiving. 

Berjaga – jaga jika suatu saat ada kesalahan atau penagihan dua kali 

maka bagian receiving memiliki rekam jejak nota tersebut. 

2.3.6 Sistem yang digunakan oleh Bumi Surabaya City Resort  

Sistem digunakan untuk mempermudah dalam mengakses data 

yang diperlukan, serta untuk keefektifan dan keefisienan dalam 

melaksanakan pekerjaan sehari – hari. Khusus di hotel yang memiliki 

berbagai department yang harus selalu berhubungan dengan suatu 

department dengan department yang lain maka dengan adanya sistem 

akan memudahkan pekerjaan.  

Sistem ini berisikan berbagai fitur yang dapat diakses sesuai 

dengan bagian pada seorang staff dan jabatan. Seperti, pada bagian 
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receiving akan terdapat berbagai fitur mengenai penerimaan barang dan 

cara pengecekan nota yang sudah di posting atau belum dan sebagainya. 

Sistem yang dimiliki oleh staff receiving tidak sama dengan bagian 

storekeeper, fitur sistem di storekeeper akan berisikan mengenai barang 

– barang store seperti store request. 

Power Pro Hotel System dapat disimpulkan sistem yang digunakan 

dalam Bumi Surabaya City Resort agar memudahkan para atasan dan 

karyawan dalam penyimpanan data serta menjalankan operasional hotel 

setiap harinya. Meninggalkan kebiasaan yang biasanya manual maka 

dengan adanya sistem ini semakin memajukan tehnologi hotel dan 

memudahkan operasional hotel 

2.3.7 Pengelolahan Nota dan PO Sebelum Diserahkan Kepada Bagian 

Finance  

Adapun beberapa tahapan sebelum nota tersebut diserahkan kepada 

bagian finance. Penjelasan diatas merupakan sebagian proses singkat 

pengelolaan nota. Berikut akan menjelaskan secara rinci dari awal nota 

sudah di terima bagian receiving hingga menjadi receiving report.  

1. Nota asli dengan satu copy nota diterima oleh bagian receiving, lalu 

diberi stempel bahwa barang sudah diterima. 

2. Kemudian cari PO untuk nota tersebut, jika ada kesalahan atau 

perbedaan dalam nota atau PO maka PO harus dikembalikan kepada 

buyer beserta notanya agar buyer dapat menyesuaikan PO dengan 

nota. Jika perbedaan tersebut adalah barang yang datang jumlahnya 

dan harganya lebih rendah daripada yang dipesan atau harga yang 

tertera dalam PO maka tidak ada masalah. Khusus untuk nota dan 

PO sayuran jika ada perbedaan harga meskipun lebih besar atau lebih 

kecil tetap harus dikembalikan kepada buyer untuk diperbaiki. 

3. Setelah sudah sesuai anatar nota dan PO maka akan di koreksi ulang 

sebelum di posting ke sistem. Adapun bagian yang perlu diteliti 
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ualng adalah kesesuaian nota dengan PO dari nama supplier, alamat 

supplier, nama barang yang ada di nota dengan yang ada di PO, 

jumlahnya dan total dari antara PO dengan nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Contoh Nota dan PO yang sudah benar 

Sumber : Take data from intern Bumi Surabaya City Resort 

4. Setelah di teliti satu per satu maka data diposting ke sistem. 

5. Tulis nomer nota, lalu tanggal postingan, lalu cek ulang item dalam 

nota dengan sistem, jumlah serta totalnya. 

6. Setelah semua dianggap sudah benar maka save data dan PO ditulis 

nomer postingan dan tanggal postingan serta paraf orang yang 

memposting dann PO serta nota diberi stempel “Posted” 
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Gambar 2.16 Contoh Nota dan PO yang sudah diposting 

Sumber : Take data from intern Bumi Surabaya City Resort 

 

7. Setelah selesai memasukan data ke system, maka pisahkan copy nota 

dengan nota asli. Nota asli disatukan dengan PO sedangkan copy 

nota disimpan oleh bagian receiving. 

8. Ketika sudah selesai semua memasukan data ke system maka  nota 

yang sudah disatukan dengan PO dipisahkan sesuai warehouse agar 

memudahkan dalam menjumlah pengeluaran setiap warehouse. 

9. Setelah di pisah sesuai warehouse kemudian teliti lagi setiap nota 

dengan sistem serta urutkan sesuai dengan receiving report. 

10. Setelah sudah sesuai semua maka menjumlah setiap  total per nota 

dengan urut sesuai dengan setiap warehouse. Hal ini digunakan jika 

ada rounded harga dalam nota dan PO agar memudahkan bagian 

finance untuk pembayaran kepada supplier. 
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Gambar 2.17 Receiving Report beserta Penjumlahan Setiap Nota 

Sumber : Take data from intern Bumi Surabaya City Resort 

 

11. Setelah selesai menjumlah, lalu mengecek kembali nota yang belum 

ditanda tangani oleh head of department agar ditandai, kemudian 

diserahkan kepada head of department untuk meminta tanda tangan 

sebelum diserah kan kepada bagian finance 

2.3.8 Sistem Pembayaran Hutang kepada Supplier pada Account Payable  

1. Nota dan PO yang sudah di siap diserahkan kepada finance akan 

diserahkan kepada cost control untuk mengoreksi setiap pengeluaran. 

2. Kemudian nota dan PO diserahkan kepada account payble untuk di 

pisahkan sesuai dengan supplier dan di simpan sementara sampai 

waktu pembayaran. 

3. Setelah waktu pembayaran dan sudah dibayarkan melalui bank. 

Maka, PO dan nota yang ada di account payble diberi stempel “paid” 

yang artinya bahwa nota dan PO yang sudah sampai di account 

payble sudah dibayarkan. 
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2.3.9 Cara Penagihan Supplier pada Account Payable 

1. Supplier akan datang ke hotel ke bagian finance untuk meminta 

rincihan tagihan setiap bulan. 

2. Pada rincian tersebut terdapat nomer nota mana saja yang sudah 

terbayarkan. 

3. Supplier akan mencocokkan copy notanya yang sudah mendapat 

stempel dan tanda tangan dari pihak hotel. 

4. Jika ada nota yang belum terbayarkan ada dua kemungkinan yaitu 

nota mengikuti pembayaran bulan depan atau nota masih tertahan di 

Dirertor of Finance karena belum mendapat tanda tangan. 

5. Pada bagian ini pula jika nota yang diganti tersebut tidak 

dimusnahkan atau tidak diberi keterangan bahwa ada pergantian nota 

pada kasus yang sudah dibahas maka supplier akan bisa menagih dua 

kali dengan alasan nota yang salah tersebut belum dibayar. 

 

2.4 Analisis 

2.4.1 Analisis Pada Proses Penerimaan Barang 

Analisis pada proses penerimaan barang dari supplier kepada 

bagian receiving dan storekeeper dengan menghitung jumlah fisik 

barang dan mengeluarkan dari store dengan menggunakan store 

requisation sudah sesuai dengan teori. Penerapan tersebut terdapat pada 

sub bab pengendalian penggunaan materials dan supplies. (Wiyasha, 

2010, hal 262) 

2.4.2 Analisis Pada Penyerahan Berkas dari Receiving kepada Finance 

untuk Pembayaran 

Analisis pada penyerahan berkas dari receiving kepada finance 

untuk pembayaran dengan menyerahkan receiving report, nota asli dan 
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purchase order dengan melalui cost control, kemudian diserahkan 

kepada account payble. Penerepan proses tersebut sesuai dengan teori 

yang terpadat pada menerapan penyaringan dan pemeriksaan data adalah 

receiving report dan faktur. (Soetopo, 2008, hal 16). 

2.4.3 Analisis Penyimpanan Bukti Hutang Hotel kepada Supplier 

Analisis terhadap penyimpanan bukti hutang hotel kepda supplier 

dengan menyimpan nota asli dan rekam jejak nota yang mengalami 

permasalahan sehingga terbitnya nota asli yang benar sebagai tanda 

pengakuan barang atau jasa telah diterima oleh pihak hotel. Penarapan 

proses tersebut telah sesuai dengan teori yang dijelaskan pada pengakuan 

utang. (Wiyasha, 2010, hal 209) 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

Purchasing Department merupakan bagian penting dari organisasi 

perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pengelolaan 

kebutuhan perusahaan. Pada sebagian besar perusahaan, biaya kebutuhan 

perusahaan mempunyai bobot antara 60% sampai dengan 80% dalam struktur 

biaya produksi. Laba terletak dalam biaya-biaya, maka peran bagian 

purchasing menjadi sangat besar artinya dalam kegiatan perusahaan 

khususnya dalam usaha mencapai target profit yang ditetapkan manajemen. 

Dalam bagian ini terdapat tiga bagian yaitu bagian buyer (pembelian 

barang) , bagian receiving (penerimaan barang dari supplier) dan bagian store 

(penyaluran barang kepada user). Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung 

jawab sendiri namun saling berkaitan dan berkaitan dengan Finance karena 

Purchasing Department termasuk dalam bagian Finance. 

Pada bagian receiving menangani segala bentuk penerimaan barang 

dengan penanganan yang berbeda sesuai dengan warehouse. Bumi Surabaya 

City Resort memiliki 10 warehouse meliputi warehouse 180 (butcher), 

warehouse 181 (dairy store), warehouse 182 (commasary cold), warehouse 

186 (commasary pastry), warehouse 100 (dry store), warehouse 200 

(beverage store), warehouse 300 (general store), warehouse 600 (flower 

store, warehouse 800 (enggenering store) dan warehouse 900 (OE store). 

Kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan harga pada nota sayur 

dan buah, dikarenakan harga sayur dan buah akan berubah – ubah setiap dua 

minggu sekali. Setiap dua minggu sekali akan membuat kontrak harga sayur 

dan buah baru. Nota yang salah harga ini akan tertahan di bagian receiving 

sampai diganti nota baru. 
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Bagian receiving juga bertugas mengelolah nota yang diterima dari 

supplier untuk dikelola sebelum sampai pada bagian finance untuk dikelola 

lanjut. Bagian receiving juga berhak untuk membenarkan nota jika ada 

kesalahan atau meminta ganti nota baru jika nota tidak sesuai dengan 

ketentuan hotel dan terjadi kesalahan. Perbaikan nota salah diselesaikan di 

bagian receving agar tidak tidak terjadi kecurangan dan meminimalisirkan  

kecurangan.  

3.2 Saran 

Cara penanganan masalah terkait kesalahan harga sayur dan buah yang 

tertulis pada nota sudah cukup bagus. Dengan cara memusnahkan nota lama 

yang salah ketika sudah ada nota baru atau menyimpan nota lama yang salah 

tersebut lalu menjadikan satu dengan copy nota baru sebagai arsip di bagian 

receiving. Hal ini dilakukan agar pihak hotel memiliki bukti jika suatu saat ada 

penagihan dua kali.  

Saran utama untuk staff di bagian receiving, hanya perlu sosialisasi kepada 

mahasiswa yang baru mulai magang di bagian receiving mengenai 

penanganan kesalahan harga pada nota karena jika terjadi kesalahan dalam 

menangani nota salah maka akan berakibat fatal yang dapat merugikan pihak 

hotel.  

 Perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak purchasing dengan 

supplier untuk meminimalisir kesalahan nota sayur dan buah dikarenakan 

harga yang terus berubah ubah setiap dua minggu sekali. 
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Lampiran 1 

KARTU KOSULTASI DOSEN PEMBIMBING 
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