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ABSTRAK 
 
Karya Tulis Ilmiah ini berjudul Kesesuaian Kerja Purchasing Terhadap Proses 
Pengadaan Barang Di Golden Palace Hotel Lombok. Tujuan yang ingin dicapai 
dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui kesesuaian kerja 
purchasing. Purchasing adalah suatu department yang dimana tugasnya untuk 
melakukan pembelian, negosiasi harga, pembuatan PO (purchase Order ), work 
permint, advent payment, IA/EA,dan lainnya. Purchasing merupakan bagian yang 
mempunyai tugas dan wewenang untuk pengadaan material untuk keperluan 
produksi. Baik yang sifatnya stok maupun harian.  
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
This scientific paper entitled Working Compliance Purchasing Against 
Procurement Process In Golden Palace Hotel Lombok. The goal to be achieved 
from the writing of scientific papers is to know the suitability of work in the 
purchasing. Purchasing is a department where its duty is to purchase, negotiate 
price, manufacture PO (purchase order), work permit, advent payment, IA / EA, 
and others. Purchasing is a part that has the duty and authority for the 
procurement of materials for production purposes. Both the stock and the daily. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Hotel adalah sarana penginapan yang berperan sangat penting dalam 

menunjang kemajuan pariwisata. Hotel adalah suatu perusahaan yang di 

kelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, 

dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan 

penjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar. Pada dasarnya 

setiap hotel memiliki lebih dari dua departemen yang mampu menunjang 

operasional hotel agar berjalan dengan baik, salah satu departemen yang 

mempunyai peran sangat vital dalam menunjang kemajuan sebuah hotel 

adalah Accounting Department. 

Accounting Department atau bagian Keuangan adalah department yang 

bertugas  untuk mencatat seluruh transaksi keuangan, dan membuat laporan 

keuangan hotel baik pemasukan maupun pengeluaran. Accounting atau yang 

dalam bahasa Indonesia adalah akuntansi yaitu proses mencatat 

mengklasifikasi, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta 

kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh 

orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan 

suatu keputusan serta tujuan lainnya. 

Fungsi utama akuntansi hotel adalah sebagai informasi keuangan untuk 

dan laporan akuntansi agar dapat melihat laporan posisi keuangan suatu 

perusahaan beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Pada dasarnya 
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akuntansi hasil output yaitu pembuatan laporan modal, laporan laba rugi, dan 

laporan neraca pada suatu perusahaan.  

Pembuatan laporan akuntansi tersebut di buat secara periodik atau waktu 

tertentu saja, bisa laporan mingguan, bulanan, atapun tahunan pembuatan 

semua jenis laporan yang berbasis akuntansi Harus disertai dengan nama 

perusahaan, nama dari jenis laporan tersebut dan tanggal penyusunan atau 

pembuatannya, sehingga memudahkan dan memahami laporan tersebut. 

Pada Accounting Department ini terdapat beberapa sub bagian yang 

mendukung kelancaran operasionalnya yaitu Purchasing, Receiving, Cost 

Control, Account Payable, Account Receiveable, General Cashier, dan Night 

Audit. 

Adapun peran penting bagian purchasing di hotel adalah 

untukmembantu proses pengadaan barang yang di perlukan oleh department 

lain, untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya daily maupun non daily/stock. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan 

permasalahannya adalah bagaimana Kesesuaian Kerja Peranan Purchasing 

Terhadap Proses Pengadaan Barang di Golden Palace Hotel Lombok. 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

1. Tujuan  

Adapun tujuan dari Karya Tulis Ilmiah iniadalah untuk mengetahui 

Kesesuaian Kerja Purchasing Terhadap Proses Pengadaan Barang di 

Golden Palace Hotel Lombok. 

2. Manfaat 

a. Manfaat Teoristis 

Karya Tulis Ilmiah ini di harapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

purchasing. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil Karya Tulis Ilmiah ini di harapkan dapat bermanfaat bagi 

industri perhotelan. 

c. Manfaat Akademis 

Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk 

mencapai gelar ahli madya (A.Md) pada prgoram studi Diploma III 

Pariwisata Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Pengertian Pariwisata 

Pariwisata adalah merupakan salah satu sektor yang memberikan 

sumbangan devisa terbesar terhadap suatu negara. Indonesia memiliki potensi 

Pariwisata yang sangat baik untuk prospek ke depannya. Kegiatan Pariwisata 

juga harus di dukung dari berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan 

oleh masyarakan, pelaku pariwisata, pemerintah, dan pemerintah daerah (UU 

Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan). 

Dari segi etimologis bahasa, kata pariwisata berasal dari dua suku kata 

yaitu Pari yang berarti banyak atau berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. 

Sedangkan Wisata  berarti perjalanan atau berpergian yang dalam hal ini 

sinonim dengan kata “Travel” dalam bahasa inggris. Berdasarkan uraian di 

atas, maka pariwisata seharusnya di artikan sebagai suatu perjalanan yang 

dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang 

lain dalam bahasa inggrisnya di identikan dengan perkataan Tour sedangkan 

jamaknya adalah Tourism. 

Beberapa ahli mengemukakan pengertian pariwisata antara lain : 

1. Oka A. Yoeti (Irawan, 2010:11), menjelaskan bahwa kata pariwisata 

berasal dari bahasa sanskerta, yaitu pari yang berarti banyak, berkali-kali, 

berputar-putar, keliling, dan wisata yang berarti perjalanan atau 

berpergian. 
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2. E Guyer Freuler (Irawan 2011:11), merumuskan pengertian pariwisata 

dengan memberikan batasan sebagai berikut. 

Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan fenomena dari jaman 

sekarang yang di dasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian 

hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadapa keindahan 

alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai 

bangsa dan kelas manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, 

industry, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan. 

2.2. Pengertian, Fungsi, dan Jenis Hotel 

2.2.1. Pengertian Hotel 

Hotel adalah bangunan yang menyediakan kamar-kamar untuk 

menginap para tamu, makanan, minuman, serta fasilitas-fasilitas lain 

yang diperlukan dan dikelola secara profesional untuk mendapatkan 

keuntungan ( Rumekso, 2002 : 2 ). 

Beberapa ahli mengemukakan pengertian hotel antara lain : 

1. Menurut AHMA ( American Hotel and Motel Association ) 

“Hotel adalah  suatu tempat dimana di sediakan penginapan, 

makan, dan minum serta pelayanan lainnya untuk di sewakan bagi 

para tamu atau orang-orang yang tinggal untuk sementara waktu”. 

Jadi hotel merupakan suatu bangunan yang di sediakan bagi 

para tamu yang mengadalkan perjalanan dan singgah (beristirahat) 

untuk sementar waktu yang menyediakan jasa penginapan pelayanan 

makanan dan minuman yang di sewakan untuk tamu. 
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2. Grolier electronic publishing inc. (2007) menyebutkan bahwa : 

“Hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat 

menginap, makan dan pelayanan-pelayanan lain untuk tamu”. Jadi 

hotel merupakan suatu usaha akomodasi komersial yang di buka 

untuk umum dan memiliki fasilitas-fasilitas akomodasi (kamar), 

makanan, dan minuman, serta pelayanan yang di buka selama 24 

jam (24 hours of service). 

3. Bangunan yang di kelola secara komersial dengan memberikan 

fasilitas penginapan untuk masyarakan umum dengan fasilitas 

sebagai berikut : 

a. Jasa penginapan  

b. Pelayanan makanan dan minuman 

c. Pelayanan barang bawaan 

d. Pencucian pakaian  

e. Penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada di 

dalamnya. (Endar Sri, 2004:8) 

4. Sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan dengan memberikan 

pelayanan jasa kamar, penyediaan makanan dan minuman serta 

akomodasi dengan syarat pembayaran. (Laowson, 2005:27) 

2.2.2. Fungsi Hotel 

Fungsi utama hotel sebagai sarana akomodasi tempat menginap 

sementara bagi para tamu yang datang dari berbagai tempat. Namun 

seiring perkembangan jaman fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat 
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menginap saja, akan tetapi  sekarang ini fungsi hotel sebagai tempat 

melakukan pertemuan bisnis, seminar, tempat berlangsungnya pesta 

pernikahan (resepsi), dan kegiatan lainnya. Hotel dijadikan sebagai 

tempat melakukan berbagai kegiatan karena memang memiliki sarana 

dan prasarana yang lengkap untuk menunjang berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan oleh para tamu. 

Adapun fungsi hotel menurut para ahli adalah: 

1. Fungsi hotel sebagai suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan tamu 

(wisatawan atau pelancong) sebagai tempat tinggal sementara 

selama berada jauh dari tempat asalnya “(Richard Sihite,2000(b) : 

61)” 

2. Menurut Sulastiyono Agus, 2006:25: 

a. Sebagi tempat bertamu, bergaul, dan bersahabat bagi semua 

bangsa yang datang. 

b. Sebagai tempat unutuk menambah ilmu pengetahuan dan 

pengalaman (khususnya bagi pelajar /mahasiswa dan karyawan). 

c. Sebagai tempat mencari nafkah (khusnya bagi karyawan dan 

manajemennya). 

d. Sebagai dimana tempat tamu atau wisatawan dapat memperoleh 

pelayanan makanan dan minuman. 

e. Perusahan yang dapat memberikan pelayanan dimana hidup dan 

kehidupannya bergantung pada kedatanagn wisatawan. 
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3. Menurut Endar Sugiarto, 2005:35: 

a. Sebagai tempat/sarana akomodasi untuk memenuhi kebutuhan 

tamu (wisatawan dan pelancong), sebagai tempat 

beristirahat/tinggal sementara waktu selama dalam perjalanan 

yang jauh dari tempat asalnya. 

b. Sebagai tempat pertemuan (rapat, seminar, konfrensi, lokakarya, 

dan sebagaimana). Bagi para pengusaha, pimpinan, pemerintah, 

para cendikiawan, dan sebagainya. 

c. Sebagai tempat untuk mempromosikan berbagai produk, 

perusahaan, atau bisnis apa saja (asal mampu membayar). 

d. Sebagai tempat untuk bersantai, rekreasi, rileks, atau menikmati 

ketenangan lainnya (bagi yang mampu). 

2.2.3. Jenis Hotel 

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan 

ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi,2000:5) 

berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi dimana hotel tersebut 

di bangun, sehinga dapat dikelompokan sebagai berikut : 

a. City Hotel 

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanyan diperuntukan bagi 

masyarakat yang bermagsud untuk tinggal sementara ( dalam jangka 

waktu yang pendek ). City hotel disebut juga transit hotel karena 

biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas 

bisnis yang di sediakan oleh hotel tersebut. 
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b. Residential Hotel 

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh 

dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat - tempat 

kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah – daerah tenang, 

terutama di peruntukan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam 

jangka waktu yang lama. Dengan sendirinya hotel ini dilengkapi 

dengan fasilitas lengkap untuk seluruh anggota keluarga. 

c. Resort Hotel 

Hotel yang berlokasi di daerah pegunungan ( mountain Hotel), 

atau tepi pantai ( Beach Hotel ) di tepi danau atau di tepi sungai. 

Hotel seperti ini diperuntukan bagi keluarga yang ingin beristirahat 

pada hari – hari libur atau bagi mereka yang ingir berrekreasi. 

d. Motel ( Motor Hotel ) 

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya 

yang menghubungkan antara satu kota dengan kota besar lainnya, 

atau di pinggiran jalan raya yang dekat dengan pintu gerbang atau 

batas kota besar. Hotel ini diperuntukan sebagai tempat beristirahat 

sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan 

kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel 

menyediakan garasi mobil. 

Theywa_mahendra | Hotel Management 
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2.3. Pengertian Accounting Department 

Accounting  adalah suatu proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, 

mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan 

dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang 

menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu tujuan 

lainnya. 

Sumber http://accounting-08.blogspot.com/2011/12/ 

Bagaimana pengertian Accounting menurut para ahli? Berikut 

pembahasannya: 

1. Menurut Charles Thomas Horngren dan Walter T. Harrison, 2005:25: 

Charles Thomas Horngren merupakan seorang profesor accounting 

di Stanford University. Sedangkan Walter T. Harrison adalah penulis buku-

buku accounting yang terkenal. Di dalam buku garapan kedua ahli tersebut, 

accounting didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang mengukur 

aktifitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan 

hasilnya kepada para pengambil keputusan. Dari pengertian itu, accounting 

difungsikan sebagai alat pengukur kinerja bisnis, pemproses data melalui 

pengelompokkan transaksi keuangan. Selanjutnya data tersebut disajikan 

dalam bentuk laporan yang berguna untuk mempermudah dalam 

pengambilan keputusan pelaku bisnis. 

2. Menurut Paul Grady, 2006:30: 

Paul Grady merupakan seorang pakar accounting. Paul 

mendefinisikan accounting  dengan pengertian yang cukup panjang, yaitu 
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accounting sebagai tubuh dari ilmu pengetahuan serta fungsi organisasi 

secara sistematis, autentik, dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, 

memproses, menganalisa, menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian 

serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional entitas accounting 

dengan tujuan menyediakan informasi yang berarti dibutuhkan manajemen 

sebagai laporan dan pertanggung jawaban atas kepercayaan yang 

diterimanya. 

Jika diringkas, accounting menurut Paul Grady adalah suatu sistem 

mencatat, mengklasifikasi, menganalisa dan melakukan interpretasi atas 

transaksi keuangan yang telah tersaji dalam bentuk laporan sebagai 

pertanggung jawaban atas kinerjanya dalam menjalankan operasional 

perusahaan. 

3. Menurut Sophar Lumbantoruan, 2003:23: 

Sophar Lumbantoruan adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal 

Pajak Republik Indonesia yang menulis buku accounting. Dalam bukunya, 

Sophar menyatakan bahwa accounting adalah suatu alat yang digunakan 

untuk bahasa bisnis di mana informasi yang disampaikan hanya bisa 

dipahami jika mekanisme accounting sudah dimengerti. Jadi bagi pihak-

pihak yang tidak mengerti alur, prosedur serta mekanisme dari proses 

accounting, ia tidak akan bisa memahami informasi keuangan hasil dari 

proses accounting. 
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4. Menurut West Churman, 2002:15: 

West Churman adalah seorang profesor administrasi bisnis di 

Universitas California. Ia dikenal sebagai ahli dalam riset operasi dan 

analisis sistem. Menurut West Churman, accounting adalah pengalaman 

tertulis yang berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi menurut ahli yang 

satu ini, accounting adalah tulisan tentang kejadian masa lalu yang 

berfungsi untuk memudahkan proses pengambilan keputusan. 

Sumber https://dosenakuntansi.com//17 Pengertian Accounting  

2.4. Pengertian Kesuaian Kerja 

Penilaian Kinerja, Motivasi, dan Kesesuaian Kerja. 

Teori Kesuaian Kerja atau dalam bahasa Inggris disebut Theory 

of  Work Adjustment (TWA) (Dawis dan Lofquist dalam Brown, 

2005:3) tumbuh dan berkembang di University of Minnesota. Teori 

ini  muncul setelah ada penelitian terkait dengan rehabilitas kejuruan klien 

untuk bekerja sekitar tahun 1960-an dan 1970-an.  

Sumber Steven  D. Brown and Robert W. Lent. 2005.  

2.5. Pengertian Purchasing 

1. Menurut Sofjan Assauri (2008,p.223) 

Pembelian merupakan salah satu fungsi yang penting dalam 

berhasilnya operasi suatu perusahaan. Fungsi ini dibebani tanggung jawab 

untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas bahan-bahan yang tersedia pada 

waktu dibutuhkan dengan harga yang sesuai dengan harga yang berlaku. 

Pengawasan perlu dilakukan terhadap pelaksanaan fungsi ini, 
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karena pembelian menyangkut investasi dana dalam persediaan dan 

kelancaran arusbahan ke dalam pabrik." 

2. Menurut Mulyadi (2007,p.711) 

Aktivitas dalam proses pembelian barang, permintaan pembelian, 

pemilihan pemasok, penempatan order pembelian, penerimaan barang, dan 

pencatatan transaksi pembelian.  

By Siradzamunir Rahman 

2.6. Pengertian Pengadaan Barang 

Pengertian Pengadaan Barang (2004) 

Berbagai rumusan tentang definisi pengadaan telah banyak 

dikemukakan oleh para pakar, diantaranya Arrowsmith (2004), Nur Bahagia 

(2006), Christopher & Schooner (2007,) dan sebagainya. Pada prinsipnya, 

pengadaan adalah kegiatan untuk medapatkan barang, atau jasa secara 

transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

penggunanya. 

By Nona Bonbalan 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 
3.1. Sejarah Singkat Golden Palace Hotel Lombok 

Golden Palace Hotel Lombok mewujudkan kenyamanan bintang empat 

dan layanan kelas satu dengan berlokasi strategis di jantung kota Mataram. 

Terletak di pusat bisnis Mataram, distrik perbelanjaan, dan hiburan. Golden 

Palace Hotel Lombok menawarkan tamu semua kemewahan dan kenyamanan, 

luangkan waktu untuk bersantai di gimnasium, kolam renang tanpa batas atau 

biarkan terapis memanjakan di spa kesehatan. Golden Palace Hotel Lombok 

memiliki lantai 12 dengan tiga lift tamu, tempat parkir tertutup dan aman, 198 

kamar mewah yang di tata dengan lima tipe kamar dan lima gerai makanan & 

minuman. Hotel tertinggi di Mataram Lombok ini memiliki Roof Top Garden 

yang terletak di Top of the building, menawarkan pemandangan yang 

mengagumkan dan skylounge dengan empat ruang karaoke di lantai 11 yang 

memberikan pengalaman bersantai yang sangat indah dan kontemporer.  

 Visi: 

- Untuk mengisi bumi dengan cahaya dan kehangatan perhotelan, 

Jadilah pilihan pertama untuk tamu, rekan kerja, pemegang saham, dan 

mitra bisnis untuk layanan dan akomodasi kelas satu. 

 Misi: 

- Untuk menjadikan Golden Palace Hotel Lombok menjadi salah satu 

merek perhotelan yang paling dihargai di Indonesia dalam preferensi 

dan kesetiaan di semua segmen persaingannya. 
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3.2. Sturuktur Organisasi Golden Palace Hotel Lombok 
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Struktur organisasi merupakan suatu tingkatan-tingkatan dimana dalam 

stuktur organisasi tersebut dapat diketahui bagian-bagian yang terdapat di 

dalam sebuah hotel, hubungan antara satu dengan yang lainnya, hubungan 

antara atasan dengan bawahannya dan hubungan antar departemen yang ada. 

Dengan melihat stuktur organisasi maka akan dapat diketahui 

posisi/jabatan yang ditempati oleh seseorang sehingga mereka akan 

mengetahui secara langsung fungsi dan tanggung jawab mereka dengan posisi 

yang ditempatinya. Setiap department umumnya akan memasang struktur 

organisasi tersebut, sehingga karyawan akan mengetahui posisi dan siapa 

atasan atau bawahannya. 

Struktur organisasi dirancang dan disesuaikan dengan keadaan dan 

jumlah staff/karyawannya yang berada pada sebuah perusahaan maka 

tentunya struktur organisasinya juga bertambah besar. 

Adapun struktur organisasi di Golden Palace Hotel Lombok secara 

umum adalah sebagai berikut: 

Komposisi Personil Pada Struktur Organisasi yang ada di Golden Palace 

Hotel Lombok, sebagai berikut : 

1. General Manager  : Ernanda Agung 

2. Executive Secretary  : Sinta Permata 

3. Executive Chef  : Muchlis Affandi 

4. F & B Manager  : Reza Pahlevie 

5. Chief Accounting : Suhirman 

6. Chief Security  : Kombet 
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7. HRM  : Rossa Rosiani 

8. Director of Sales  : Indra 

9. FO Manager  : Beggy  

10. Ass. Exc. Housekeeping  : Jamil 

11. Chief Engineering  : Asyadie 

 
3.3. Job Description Golden Palace Hotel Lombok 

1. General Manager  

Job description: 

a. Bekerja sama dengan pihak luar dalam penjualan hotel. 

b. Secara rutin memeriksa standar service yang telah diberikan oleh 

hotel. 

c. Memberikan kesan yang ramah dan baik kepada setiap VIP guest. 

d. Bertanggung jawab penuh kepada owner. 

e. Menangani keluhan tamu yang tidak mampu ditangani oleh head 

department/MOD. 

f. Membuat keputusan dan rencana cara mengatur hotel. 

g. Membuat aturan, kebijakan, dan keputusan dalam prosedur operasional 

hotel. 

2. Executive Secretary 

Job description: 

a. Membaca dan menganalisis memo kiriman, dan laporan yang masuk 

untuk menentukan signifikansi dan rencana pendistribusinya. 
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b. Membuka, menyortir, dan mendistribusikan surat masuk, termasuk 

faks dan email. 

c. Mengajukan dan mengambil dokumen, catatan, dan laporan 

perusahaan. 

d. Menyambut pengunjung dan menentukan izin untuk bertemu orang-

orang tertentu. 

e. Menyiapkan tanggapan untuk korespondensi mengandung pertanyaan 

rutin. 

f. Melakukan tugas kantor umum seperti memesan perlengkapan, 

mempertahankan sistem manajemen catatan, dan melakukan pekerjaan 

pembukuan dasar. 

g. Mempersiapkan agenda dan membuat pengaturan untuk rapat panitia, 

direksi, dan pertemuan lainnya. 

h. Membuat pengaturan perjalanan untuk eksekutif. 

i. Melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan menyiapkan makalah 

untuk dipertimbangkan dan presentasi oleh eksekutif, komite dan 

dewan direksi. 

3. Executive Chef 

Job description: 

a. Bertanggung jawab atas terlaksana tugas-tugas dan pekerjaan 

berdasarkan standar operasional kitchen itu sendiri, sehingga bisa 

menopang keberhasilan sebuah departemen kitchen menjadi team 

work yang solid.  
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b. Bertanggung jawab atas pengadaan bahan-bahan makanan yang 

menjadi bagian dalam penjualan produk kitchen itu sendiri.  

4. Food and Beverage Manager 

Job description: 

a. Mengawasi fungsi seluruh karyawan di F&B Service, fasilitas, 

penjualan, dan biaya untuk memastikan penerimaan keuntungan 

maksimum dari F&B Service. 

b. Melakukan control dan analisis untuk memastikan hal-hal berikut: 

1) Tingkatan kualitas dari produk dan pelayanan. 

2) Kepuasan tamu. 

3) Produk yang dijual dan pemasarannya. 

4) Biaya operasional. 

5) Hygiene dan sanitasi. 

c. Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan 

seluruh karyawan. 

d. Melakukan pengawasan dan koordinasi dalam penetapan harga dan 

perencanaan menu, minuman, dan wine list. 

e. Melakukan koordinasi dengan Financial Controller untuk menetukan 

batas minimum dan maksimum stok dari makanan dan minuman. 

f. Menyetujui pembelian wine maupun produk makanan dan minuman 

yang lain sesuai dengan standar kualitas dan kuantiti yang telah di 

tetapkan. 
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5. Chief Accounting 

Job description: 

a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan bulanan keuangan. 

b. Merancang, mengkoordinasikan dan mengevaluasi  policy finance 

administrasi. 

c. Mereview realisasi kerja perusahaan secara berkala atau rutin. 

d. Melakukan evaluasi rencana bulanan perusahaan. 

e. Memonitor dan mengontrol biaya pengeluaran operasional. 

f. Melakukan audit lapangan. 

g. Melakukan update data atas kejadian yang berpotensi resiko terhadap 

perusahaan serta melaporkan langsung ke pihak manajemen. 

h. Memperhatikan isu-isu keuangan yang sedang berkembang. 

i. Melakukan pengecekan terhadap laporan audit. 

6. Chief Security 

Job description: 

a. Mengadministrasikan dan meninjau operasi untuk memastikan 

lingkungan yang aman dan aman bagi karyawan, tamu, dan lain-lain. 

b. Menyarankan manajemen dalam meningkatkan dan melaksanakan 

kebijakan sesuai dengan keamanan dan peraturan negara. 

c. Menganalisis data statistik dan laporan untuk mengidentifikasi dan 

menentukan bagaimana membuat bangunan dan lahan yang aman dan 

aman. 
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d.  Mengembangkan metode untuk meningkatkan kebijakan keamanan, 

proses, dan praktik, dan merekomendasikan perubahan manajemen. 

e. Persiapan langsung dan pendistribusian informasi tertulis dan verbal 

untuk menginformasikan manajer, karyawan dan lainnya kebijakan 

keamanan, prosedur dan praktek. 

f. Mewakili Hotel di pertemuan formal dengan organisasi luar dalam hal-

hal yang berhubungan dengan keamanan dan layanan perlindungan. 

7. Human Resources Manager 

Job description: 

a. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya 

manusia. 

b. Membuat serta memelihara sistem HR yang efektif dan efisien. 

c. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan. 

d. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, 

keterampilan dan pengetahuan karyawan. 

e. Bertangggung jawab pada hal absensi karyawan, perhitungan gaji, 

bonus dan tunjangan. 

f. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar 

peraturan atau kebijakan perusahaan. 

g. Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan, 

peluang, rencana pengembangan SDM. 
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h. Mengelola dan mengendalikan pembelanjaan SDM per departemen 

sesuai anggaran-anggaran yang disetujui. 

i. Sebagai penghubung (liaison) dengan para manajer functional / 

manajer department yang lain. 

j. Melakukan evaluasi dan pengembangan strategi pengelolaan SDM dan 

kinerja dalam pengimplementasian strategi tersebut. 

k. Melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan. 

8. Director Of Sales 

Job description: 

a. Menentukan harga jual, produk yang akan dilaunching, jadwal 

kunjungan serta system promosi untuk memastikan tercapainya target 

penjualan. 

b. Memonitor perolehan order serta merangkumkan forecast untuk 

memastikan kapasitas produksi terisi secara optimal. 

c. Memonitor jumlah stock seluruh section untuk memastikan umur stock 

perusahaan tidak melebihi target yang telah ditentukan. 

d. Menganalisa dan mengembangkan strategi marketing untuk 

meningkatkan jumlah pelanggan dan area sesuai dengan target yang 

ditentukan. 

e. Menganalisa dan memberikan arah pengembangan design & warna, 

untuk memastikan pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan 

pasar. 
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f. Melakukan evaluasi kepuasan pelanggan dari hasil survey seluruh 

sales team untuk memastikan tercapainya target kepuasan pelanggan 

yang ditentukan. 

g. Menerapkan budaya, sistem, dan peraturan intern perusahaan serta 

menerapkanmanajemen biaya untuk memastikan budaya perusahaan 

dan sistem serta peraturan dijalankan dengan optimal. 

9. Front Office Manager 

Job description: 

a. Mengatur dan mengawasi kinerja dari seluruh staff Front Office. 

b. Melaporkan langsung kepada general Manager tentang semua yang 

berkaitan dengan operational Front Office. 

c. Mengatur dan merinci serta menginstruksikan pekerjaan kepada staff 

yang bertugas secara terarah. 

d. Menghadiri setiap pertemuan yang berkaitan dengan operational Hotel 

dan menyebar luaskannya kepada staff Front Office yang terkait. 

e. Berkomunikasi langsung maupun tdk langsung kepada semua staff 

Front Office baik melalui surat menyurat, email, dan sms. 

f. Berkomunikasi dan menjawab setiap pertanyaan dan keluhan tamu 

baik melalui surat maupun berbicara secara langsung kepada tamu. 

g. Membuat perencanaan budget (anggaran) untuk operational Front 

Office Departemen setahun kedepan. 

h. Membantu Sales Departement dalam hal mengontrol over room sold, 

mengontrol penjualan kamar selama musim rame atau peak season. 
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i. Meningkatkan volume penjualan kamar jika memungkinkan. 

j. Mengontrol job description dan mengkordinasikannya dengan 

Personalia. 

10. Assistant Exc. Housekeeping 

Job description: 

a. Sebagai kordinator kerja untuk semua section Housekeeping. 

b.  Menjaga Grooming semua staff Housekeeping. 

c.  Memeriksa Daaftar Hadir staff. 

d. Mengecek status kamar, EA, ED, VIP, House Used. 

e. Mempersiapakan kesiapan kamar. 

f. Mengecek standar kerja staff Housekeeping. 

g. Memeriksa kebersihan fasilitas yang dipergunakan karyawan Hotel. 

h. Mempersiapkan schedule berdasarkan room occupancy.  

i. Mengawasi pelaksanaan general cleaning. 

j. Menginspeksi standar kerja staff Housekeeping. 

k. Menginventori barang-barang housekeeping setiap bulan. 

l. Melaksanakan Training setiap waktu. 

m. Menandatangani Work Order ke bagian Engginering. 

n. Menghandle complain tamu sesuai kasusnya. 

11. Chief Engineering 

Job description: 

a. Membuat perencanaan kegiatan operasional Engineering. 

b. Mengatur kegiatan operasional Engineering. 
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c. Melaksanakan kegiatan operasional Engineering. 

d. Mengontrol pelaksanaan operasional Engineering. 

3.4. Job Specification Golden Palace Hotel Lombok 

1. General Manager 

Job specification yang harus dimiliki oleh seorang GM adalah 

sebagai berikut: 

a. Menguasai minimal 2 bahasa asing. 

b. Mengetahui pengetahuan yang luas di bidang pariwisata. 

c. Memahami manajemen kepariwisataan. 

d. Mampu berdiplomasi terhadap semua pihak yang bersangkutan. 

e. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik. 

f. Memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun di hotel berbintang dan 

pernah menjabat sebagai head department. 

g. Memiliki kemampuan mengelola, mengatur karyawan dan perusahaan. 

h. Mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. 

i. Berpenampilan dan berkepribadian yang baik 

2. Executive Secretary: 

Job specification yang harus dimiliki oleh berikut: 

a. Menguasai Bahasa inggris dengan baik. 

b. Mampu bekerja dan berdiplomasi dengan semua pihak yang 

bersangkutan. 

c. Mempunyai pengetahuan di bidang pariwisata. 

d. Mampu menangani masalah administrasi hotel. 



26 
 

e. Mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik. 

f. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik. 

3. Executive Chef 

Job specification yang harus dimiliki oleh berikut: 

a. Menguasai bahasa inggris dengan baik. 

b. Memiliki wawasan yang luas tentang menu baik yang nasional 

maupun internasional. 

c. Menguasai tehnik-tehnik pengolahan makanan. 

d. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik. 

e. Memiliki pengalaman kerja minimal selama 5 – 6 tahun di bidang 

Food and Beverage Product.  

f. Mampu menyusun menu dan dapat membuat standar makanan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

4. Food and Beverage Manager 

Job specification yang harus dimiliki oleh berikut: 

a. Memiliki pengalama kerja selama 5 tahun di bagian F&B Service di 

hotel berbintang. 

b. Memiliki pengetahuan yang luas tetntang makanan dan minuman, serta 

mampu memberikan pelatihan dalam hal pelayanan minuman dan 

makanan. 

c. Mampu membuat perencanaan menu, administrasi, melakukan 

pengawasan biaya yang efektif, dan promosi terhadap produk yang 

akan di jual, serta mampu mengatur karyawan. 
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d. Memiliki keinginan yang kuat terhadap peningkatan penjualan dan 

bersedia menerima tantangan. 

e. Mampu berbahasa inggris dengan lancar, baik lisan maupun tulisan. 

f. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik. 

5. Chief Accounting 

Job specification yang harus dimiliki oleh berikut: 

a. Menguasai teknik pembukuan dan pembuatan jurnal keuangan. 

b. Lulusan akademi akuntasi atau bagian keuangan yang di programkan. 

c. Mampu berbahasa inggris. 

d. Memiliki pengalaman kerja di bagian Accounting di hotel berbintang. 

e. Mampu mengoperasikan komputer. 

6. Chief Security 

Job specification yang harus dimiliki oleh berikut: 

a. Menguasai bahasa inggris dengan baik. 

b. Menguasai strategi atau teknik pengamanan. 

c. Mempunyai keahlian bela diri. 

d. Memiliki pengalaman selama 1 tahun di hotel berbintang atau 

perusahaan. 

7. Human Resouces Manager 

Job specification yang harus dimiliki oleh berikut: 

a. Memiliki sertifikat yang di setujui oleh sekolah atau perguruan tinggi 

atau pernah magang (training) dan mampu mengoperasikan komputer 

dengan baik. 
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b. Pengalaman kerja dengan kualifikasi professional selama 2 tahun. 

c. Pengalaman selama 5 tahun pada computerized personal dan payroll 

system. 

d. Memahami UU ketenagakerjaan. 

e. Mampu membuat job description untuk dirinya sendiri yang di 

pertanggung jawabkan kepada general manager. 

8. Director Of Sales 

Job specification yang harus dimiliki oleh berikut: 

a. Mampu berdiplomasi dengana semua pihak. 

b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang strategi pemasaran dan 

promosi. 

c. Memiliki pengalaman kerja di bidang sales and marketing selama 3 

tahun. 

d. Mampu mengoperasikan komputer. 

e. Mampu berbahasa inggris. 

f. Memiliki kepribadian yang baik. 

g. Memiliki kemampuan untuk memotivasi bawahan yang terkait dalam 

urusan pekerjaan. 

9. Front Office Manager 

Job specification yang harus dimiliki oleh berikut: 

a. Berpengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai managerial di hotel, 

lebih khusus di Front Office Department pada bagian Reception. 

b. Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap semua orang. 
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c. Mampu berbahasa inggris dengan baik. 

d. Dapat memimpin bawahan agar menjadi lebih baik. 

e. Mampu mengawasi bawahan terkait dengan pekerjaan dan mampu 

memotivasi bawahan dalam hal pekerjaan, agar bekerja lebih efektif 

dan efisien. 

f. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Assistant Exc. Housekeeping 

Job specification yang harus dimiliki oleh berikut: 

a. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak. 

b. Mampu berbahasa inggris. 

c. Memiliki pengalaman kerja selama 6 tahun di Housekeeping 

Department. 

d. Mampu membimbing bawahan agar menjadi lebih baik. 

11. Chief Engineering 

Job specification yang harus dimiliki oleh berikut: 

a. Memiliki latar belakang pendidikan di badak teknisi dan mesin. 

b. Mampu mengoperasikan peralatan yang terkait dengan mesin. 

c. Dapat melakukan perbaikan terhadap mesin-mesin yang rusak dan 

dapat memperbaiki dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

3.5. Hubungan Antar Bagian Golden Palace Hotel Lombok 

Hubungan dan kerja sama antar department yang baik akan membuat 

lingkungan kerja yang nyaman, sehingga pelayanan yang di berikan oleh 

setiap karyawan akan terasa lebih maksimal dan hal ini akan menyebabkan 
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kepuasan terhadap tamu. Apabila hal tersebut sudah tercapai maka semua 

orang yang terlibat akan merasakan manfaatnya, adapun berbagai bentuk kerja 

sama antar department di Golden Palace Hotel Lombok sebagai berikut: 

1. Accounting dengan Housekeeping 

a. Melayani permintaan barang kebutuhan housekeeping dengan good 

request maupun storeroom request. 

b. Memberikan persetujuan yang berkenaan dengan keuangan pada 

waktu housekeeping memberikan “Maintenance Request” untuk 

seluruh bagian. 

2. Accounting dengan Front Office 

a. Menerima laporan penjualan keseluruhan produk hotel sesuai dengan 

bill department yang masuk. 

b. Melalui Night Audit mengontrol revenue hotel. 

c. Melayani permintaan barang kebutuhan FO dengan good request 

maupun storeroom request. 

 

3. Accounting dengan Sales Marketing 

a. Mempersiapkan voucher gratis untuk tamu. 

b. Bersama-sama dengan Marketing Manager dan Cost Controller 

membuat/mengubahtarif kamar dan tariff lainnya yang ditawarkan 

oleh marketing kepada pelanggan. 

c. Melayani permintaan barang kebutuhan Sales Marketing dengan good 

request maupun storeroom request. 
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4. Accounting dengan Personalia 

a. Melalui Cost Controller meneliti/mengecek kembali daftar gaji, 

tunjangan-tunjangan, dan uang service. 

b. Persetujuan RFO (Request for Overtime) karyawan dan meneliti 

besarnya uang lembur. 

c. Melayani pembayaran lainnya untuk karyawan. 

d. Melayani permintaan barang kebutuhan Personalia dengan good 

request maupun storeroom request. 

5. Accounting dengan Food & Beverage Department 

a. Bersama dengan F & B Manager dan Cost Controller menyusun tarif 

makanan dan minuman yang menunya sudah tersusun. 

b. Melayani permintaan barang kebutuhan F & B Department dengan 

good request maupun storeroom request. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 
4.1. Gambaran Umum Purchasing Pada Golden Palace Hotel Lombok 

Purchasing adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa untuk 

mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuan utama dari purchasing 

department adalah untuk menjaga kualitas dan nilai dari produk 

perusahaan, meminimalisasikan perputaran modal yang dipakai untuk 

penyediaan stok barang, menjaga aliran barang masuk dan barang keluar, dan 

memperkuatdaya saing organisasi atau perusahaan. Purchasing juga bisa 

dikatakan dalam penerimaan dan pemrosesan permintaan resmi (proses 

pembelian barang), membuat penawaran dan mencari barang, evaluasi 

penawaran, pemeriksaan atas barang yang diterima dan mengawasi atas 

penyimpanan dan pemakaian yang tepat. Berikut adalah stuktur organisasi 

Accounting/Purchasing Department di Golden Palace Hotel Lombok: 

 

a. Mini bar 

b. Tea and coffee maker 

c. Hairdryer
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4.2. Struktur Organisasi Accounting Department Golden Palace Hotel Lombok 
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4.3. Job Description Accounting Department Pada Golden Palace Hotel 

Lombok 

1. Chief Acoounting    

a. Mengawasi pelaksanaan administrasi dan akuntansi sehari-hari yang 

dijalankan oleh beberapa akuntan mulai dari pengumpulan dan 

pemilihan bukti transaksi, perhitungan hingga input data ke dalam 

system sesuai prosedur yang telah ada. 

b. Melakukan review harian terhadap akun kas, riview mingguan terhadap 

akun piutang dan utang, serta review bulanan untuk semua akun. 

c. Mengawasi pengumpulan data dan perhitungan cost di produksi telah 

sesuai dengan metode yang di tentukan (saat itu memakai standard 

coasting). 

d. Melakukan rekonsiliasi atas semua akun (nominal dan permanent) setiap 

menejalang tutup buku, termasuk memberikan approval terhadap 

berbagai penyesuaian dan koreksi yang dibutuhkan agar catatan 

mewakili kejadian transaksi yang sesungguhnya dengan akurat. 

e. Memastikan laporan kas harian, mingguan, dan laporan arus kas bulanan 

yang dibuat oleh cash accountant sudah akurat. Memastikan laporan 

piutang dan hutang mingguan. Memastikan laporan aktiva tetap bulanan 

telah akurat, dan memastikan semua laporan tersebut telah sesuai 

dengan standard akuntansi yang telah ada. 
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2. Bookeeper 

a. Membuat laporan keuangan yang sumber datanya berasal dari staff 

Account Receivable, Staff Account Payable, Staff Income Audit, staff 

General Cashier dan sub divisi logistik. 

3. General Cashier 

a. Memimpin semua outlet cashier, room, restaurant, room service, sport 

& recreation, drugstore, dan spa. 

b. Bekerja sama dengan Night Audit. 

c. Membuat summary harian dan bulanan untuk Chief Accounting. 

d. Bertanggung jawab kepada Chief Accounting. 

4. Income Audit/IA 

a. Memverifikasi kesesuaian transaksi keuangan yang berasal 

dari Restaurant Cashier dan Front Office Cashier.  

b.  Merekap berapa uang masuk yang berasal dari penjualan kamar, 

penjualan menu yang berada di restaurant dan penjualan ball room (hall 

room) hotel.  

5. Cost Controller.  

a. Bekerja sama dengan purchasing dalam hal pembelian harga barang 

serta penerimaan barang. 

b. Mengecek order pembelian Purchase Order dan Market List. 

c. Membuat laporan harian yang berfungsi untuk memperkirakan cost of 

food. 
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6. Purchasing Officer 

a. Membuat laporan pembelian dan pengeluaran barang (inventory, 

material, dll). 

b. Melakukan pengelolaan pengadaan barang melalui perencanaan secara 

sistematis dan terkontrol (FIFO atau ERP/MRP). 

c. Melakukan pemilihan atau seleksi rekanan pengadaan sesuai kriteria 

perusahaan. 

d. Bekerja sama dengan departemen terkait untuk memastikan kelamcaran 

operasional perusahaan. 

7. IT Manager 

a. Mengelola teknologi dan sistem komputer. 

b. Bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersediaan computer / aplikasi 

dalam lingkungan perusahaan. 

c. Membuat dan implementasi semua system dan aplikasi. 

d. Membuat atau implementasi semua system dan aplikasi. 

e. Merancang, menglola dan mengawasi serta mengevaluasi operasional 

dari system informasi (software dan aplikasi) dan pendukungnya 

(hardware, infrastuktur, telekomunikasi). 

f. Membuat dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur TI (IT 

policy) termasuk kebijakan keamanan TI (IT security policy). 

g. Bekerja sama dengan TI vendor untuk merancang, membuat, dan 

mengimplementasikan system atau aplikasi jika diperlukan. 

 



37 
 

8. Account Payable 

a. Mengelola hutang hotel. Seorang AP akan melakukan pelunasan atau 

pembayaran sebagian kepada supplier apabila hutang tersebut sudah 

memasuki jatuh tempo. Semua  pembelian yang dilakukan secara kredit 

akan diproses oleh AP. Seorang AP akan selalu berkoordinasi dengan 

sub divisi logistik dalam pengelolaan hutang kepada supplier. 

9.  Account Receivable 

a. Mengelola piutang hotel yang berasal dari transaksi reservasi dan 

bookingkamar. Seorang AR ini juga memiliki tugas untuk menagih 

piutang apabila piutang tersebut sudah memasuki jatuh tempo dan 

mencatat transaksi pembayaran dengan menggunakan EDC maupun 

menggunakan giro check. 

10. Night Audit 

a. Memposting biaya kamar dan pajak. 

b. Memproses semua voucher dan kartu kredit. 

c. Memposting semua transaksi pembelian tamu yang lupa di posting 

oleh Front Office Cashier. 

d. Mentransfer pembayaran dan deposit ke dalam master account. 

e. Memonitor kondisi paling akhir kupon-kupon, diskon, dan program 

promosi lainnya.  
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11. Account Receivable Collection 

a. Bertanggung jawab atas bukti setoran. 

b. Melakukan penarikan atas seluruh bukti setoran yang diterima tanpa 

terkecuali. 

12. Store Keeper 

a. Mengecek semua daftar permintaan barang. 

b. Mengeluarkan barang sesuai yang diminta. 

c. Memperhatikan stock on hand supaya tidak terjadi over stock di outlet. 

d. Mencatat semua barang yang keluar di stock card. 

e. Memposting SR ke dalam system yang ditentukan. 

13. Receiving 

a. Receiving menerima barang bersama dengan kuitansi / tanda terima / 

faktur. 

b. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan standar sebaiknya 

reciving tidak menerima barang tersebut dan membuat surat 

penolakan. 

c. Periksa kembali jumlah barang yang diterima dengan cara ditimbang 

dan dihitung. 

d. Jika perbedaan dalm jumlah barang yang diterima kurang atau lebih, 

untuk barang yang dapat ditoleransi bias diterima namun diperlukan 

catatan dari faktur dengan jumlah barang yang diterima, sedangkan 

untuk barang material tidak dapat diterima (ditolak) sebaiknya 

membuat memo penolakan. 
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14.  Admin Purchasing 

a. Membuat laporan keluar masuk barang. 

b. Membuat form form yang dapat mempermudah dan menggambarkan 

tentang kondisi barang barang dan inventaris perusahaan. 

c. Melakukan pendataan terhadap supplier dari segi harga, kesiapan, dan 

ketepatan pengiriman serta kualitas barang yangmereka tawarkan 

sebagai data untuk menyeleksi supplier. 

15. Buyer 

a. Menganalisa pola pembelian konsumen dan memprediksi trend masa 

depan. 

b. Teratur meninjau indicator kinerja, seperti penjualan, dan tingkat 

diskon. 

c. Mengelola rencana untuk stock level. 

d. Menanggapi perubahan permintaan dan logistic. 

e. Bertemu dengan pemasok yang ada dan sumber pemasok baru. 

4.4. Job Specification Purchasing Department Pada Golden Palace Hotel 

Lombok 

1. Chief Acoounting 

a. Mampu berorganisasi yang baik sesama karyawan. 

b. Dapat memotivasi diri sendiri dan bawahan. 

c. Mampu mengoperasikan sistem komputer. 

d. Menguasai teori akuntansi menengah dan lanjutan. 
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2. Bookeeper 

a. Menguasai pembukuan Balance Sheet, General Ledger, PnL, CIP, 

Inventory, PR-PO-PO.R, Tax Form,AP-AR, dan modul-modul lainnya 

di dalam software Accurate. 

b. Menguasai komputer, stand alone dan server, Menguasai Excel. 

c. Mampu membuat work flow process dan memahami prinsip-prinsip 

standard akutansi Indonesia. 

d. Pernah melakukan Match data vouching dan cash account audit, biasa 

membuat laporan akhir bulan. 

3. General Cashier 

a. Memiliki pengetahuan di bidang akuntansi. 

b. Mampu mengoperasikan komputer. 

c. Memiliki tanggung jawab yang tinggi saat bekerja. 

d. Memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan lebih di bidangnya. 

4. Income Audit 

a. Mampu bekerja dalam tim. 

b. Memiliki pengetahuan di bidang akuntansi. 

c. Mampu mengoperasikan komputer. 

d. Memiliki tanggung jawab yang tinggi saat bekerja. 

5. Cost Controller 

a. Menguasai dan memahami Quantity dan Unit (kg, can, bottle, pack, tin, 

zar, pail, dsb). 

b. Mengerti sistem par stock dan system penyimpanan barang. 
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c. Mengerti sistem perhitungan minum stock. 

d. Menguasai sistem inventory. 

6. Purchasing Officer 

a. Teliti dan pandai dalam memilih barang. 

b. Pintar membangun relasi. 

c. Mengerti kualitas barang. 

d. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

e. Menjaga kepercayaan. 

7. IT Manager 

a. Mampu memotivasi diri sendiri dan bawahan. 

b. Menguasai teknologi informasi dan sistem komputer. 

c. Mampu membuat dana mengawasi anggaran TI (budget). 

8. Account Payable 

a. Lulusan sarjana akuntansi. 

b. Memiliki pengalaman yang sama mumpuni di bidang Account Payable 

atau Account Receivable, atau minimal pernah bekerja dibagian yang 

memiliki keterkaitan dengan Bagian Account Payable seperti Bagian 

Purchasing atau Payroll. 

9. Account Receiveble 

a. Pendidikan minimal Diploma 3. 

b. Jurusan akuntansi. 

c. Pengalaman kerja lebih dari 3 tahun. 
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d. Memiliki pengetahuan tentang piutang dagang, administrasi dan 

prosedur kantor, prosedur pembukuan umum, prinsip akuntansi umum, 

standar peraturan dan persyaratan kepatuhan serta memiliki kemampuan 

untuk mengoperasikan minimal satu aplikasi akunting secara 

professional misalakn Microsoft Excel, atau Accelera, dan lain lain. 

10. Night Audit 

a. Mampu mengoperasikan computer dengan baik. 

b. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidangnya. 

c. Minimal lulusan SMK/D3. 

11. Account Receivable Collection  

a. Menguasai sistem akuntansi yang ada di komputer. 

b. Mampu bekerja di bawah tekanan. 

c. Dapat mencapai goal yang telah di tetapkan oleh perusahaan. 

12. Store Keeper 

a. Mengetahui semua jenis barang yang ada di store. 

b. Bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. 

c. Jujur dan disiplin dalam bekerja. 

d. Mampu mengoperasikan computer dengan baik. 

13. Receiving 

a. Mengetahui nama dan jenis barang. 

b. Mengetahui quantity barang. 

c. Mampu memilih kualitas barang. 
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14. Admin Purchasing 

a. Mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. 

b. Mampu mengusai Microsoft Exel dan sebaginya. 

15. Buyer 

a. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. 

b. Disiplin dalam bekerja. 

c. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik. 

4.5. Sistem Pembagian Kerja Pada Purchasing Golden Palace Hotel Lombok 

Di dalam menjalankan operasionalnya, karyawan accounting 

department golden palace hotel lombok, khususnya pada sub divisi 

purchasing department hanya mengenal  satu waktu pembagian kerja (shift). 

Berikut adalah sistem pembagian kerja yang digunakan purchasing 

department golden palace hotel lombok: 

1. Morning shift 

Masuk dari jam 08.00 pagi sampai dengan 16.00 sore. Tugas yang 

harus dilakukan adalah: 

a. Menerima Purchase Requestion (permintaan pembelian) dari 

departemen lain untuk barang-barang yang bersifat non rutin atau 

yang tidak tiap hari dibeli. 

b. Menerima Market list (permintaan pembelian) dari F&B departement 

untuk pembelian barang-barang yang bersifat daily atau rutin seperti 

barang-barang groceries. 
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c. Membuat Purchase Order untuk Purchase Requestion dan Market List 

sebagai dasar untuk melakukan pembelian ke supplier. 

d. Melakukan order barang ke Supplier sesuai dengan Purchase order 

yang telah dibuat. 

e. Melakukan pembelian secara cash atau tunai apabila barang tidak bisa 

dipenuhi oleh Supplier. 

4.6. Form Yang Digunakan Purchasing  

1. PO (Purchasing Order) PO adalah formulir atau slip untuk memesan atau 

membelian barang. 

2. Receiving Slip adalah slip atau form untuk menerima barang-barang yang 

dibutuhkan oleh bagian Receiving untuk menerima kiriman. 

3. Meat Tag adalah Slip yang dibutuhkan oleh Receiving untuk menerima 

kiriman daging atau ikan. 

4. Daily Receiving Report adalah yamg berisikan laporan segala macam 

bahan atau barang yang di terima dari supplier berdasarkan Receiving 

Slip yang di buat. 

5. Daily Market List daftar orderan harian dari pihak hotel ke supplier. 

4.7. Kendala-Kendala Pada Proses Pengadaan Barang 

a. Barang yang di order tidak sesuai dengan purchase order. 

Contoh : Pihak purchasing mengorder tomat besar yang datang tomat 

kecil. 

b. Adanya barang yang kurang pada proses pegiriman barang. 
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Contoh : Purchase Order sudah di isi sesuai dengan barang yang akan di 

beli hari itu, tapi pada saat pengecekan barang masih ada barang yang 

lupa di bawa oleh supplier. 

c. Supplier terlambat mengirimkan barangnya ke hotel. 

Contoh : Pihak hotel meminta agar supplier mengirimkan barangnya pada 

pukul 09.00 tapi supplier mengantarkan barangnya pada pukul 10.00 

4.8. Prosedur Penerimaan Barang Pada Purchasing Golden Palace Hotel 

Lombok 

Berikut adalah prosedur penerimaan barang pada purchasing golden 

palace hotel lombok: 

1. Department purchasing melakukan pembelian barang dan memilih 

supplier sesuai dengan Purchase Requisition ( PR ) dari setiap 

department, Market List ( ML ) dari main kitchen setelah itu diproses 

menjadi Purchase Order (PO). 

2. Supplier menyiapkan barang – barang yang akan dikirim ke hotel 

berdasarkan Purchase Order (PO) dari purchasing. 

3. Purchase Order (PO) yang telah diproses diserahkan ke accounting (cost 

control) untuk dilakukan pemeriksaan harga, kuantitas, dan jenis barang 

yang akan di beli. Bila Purchase Order (PO) disetujui maka  PO 

ditandatangani oleh accounting dan diserahkan ke receiving bila tidak PO 

dikembalikan ke Purchasing dengan catatan. 
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4. Receiving menerima Purchase Order (PO) dari accounting dan 

memeriksanya untuk mengetahui barang jenis apa yang akan datang dan 

diterima oleh receiver. 

5. Supplier datang ke hotel dengan membawa barang yang dipesan oleh 

hotel / purchasing disertai faktur rangkap 3 (tiga) dan diterima oleh 

bagian receiving. 

6. Receiver memeriksa barang – barang tersebut berdasarkan kuantitas, 

kualitas, harga, dan delivery barang tersebut dan menyesuaikan dengan 

Purchase Order (PO). 

7. Bila ada perbedaan antara barang yang dikirim dengan Purchase Order 

(PO), maka receiver berhak menolak serta mengembalikan barang 

tersebut  kepada supplier. 

8. Bila barang yang datang  sesuai dengan Purchase Order (PO), maka 

barang yang datang diterima oleh receiver dan faktur ditandatangan serta 

ditulis tanggal penerimaan setelah itu di cap “RECEIVING”. Faktur 

duplikat / surat jalan yang sudah di cap dan ditandatangan tadi kemudian 

diserahkan pada supplier untuk ditukarkan dengan PO pada saat kontra 

bon. 

9. Barang yang telah diterima oleh receiving diinformasikan pada kitchen, 

store. 

10. Selanjutnya receiver membuat receiving report / laporan penerimaan 

barang rangkap 3 (tiga) setelah itu receiving report tersebut di 
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tandatangan dan disatukan dengan Purchase Order (PO) dan faktur dari 

supplier dipisah menjadi 3 rangkap. 

11. Purchase Order (PO), faktur, dan receiving report duplikat diserahkan 

pada account payable / bagian hutang untuk diproses sebagai bukti 

pengakuan hutang usaha. 

4.9. Kesesuaian Kerja Purchasing Terhadap Proses Pengadaan Barang Di 

Golden Palace Hotel Lombok 

Di golden palace hotel lombok, standar penerimaan/pengadaan barang 

yang dilakukan oleh staff purchasing ketika barang datang dari supplier 

sampai penanda tanganan nota dapat dijelaskan seperti dibawah ini: 

1. Menerima dan mencocokkan semua barang-barang yang datang di hotel 

sesuai dengan order dan didukung oleh Purchase Order atau Market List. 

2. Menulis Receiving Report untuk semua barang-barang yang datang di 

hotel dan memindahkan ke Daily Receiving Sheet yang didistribusikan 

ke Cost Control. 

3. Memberitahukan kepada Storekeepers dan Departemen terkait untuk 

barang-barang yang datang, sebab barang-barang tersebut harus 

dipindahkan dari area Receiving Clerk. 

4. Memberikan cap pada faktur atau Receiving Report dengan Cap 

Receiving report dan tanda tangan bila telah diterima. 

5. Apabila barang yang datang tidak memenuhi ketentuan standar, dicatat 

dalam “Memorandum Invoice” dan segera diberitahukan kepada vendor. 

Kendala/hambatan pada saat proses penerimaan brang: 
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1. Ketika proses penerimaan barang tidak jarang di dalam sayuran seperti 

kembang kol, sawi ijo, brokoli, dsb penulis menemukan hama yang masih 

menempel di dalamnya. 

2. Di saat penerimaan barang juga sering terjadinya keterlambatan dalam 

proses pengiriman barang. Dan juga barang yang lupa di bawa oleh 

supplier. 

3. Kurangnya staff  dalam proses operasional kerja pada receiving, 

menyebabkan sayuran membutuhkan waktu yang lama untuk di 

bersihkan. Karena staff di receiving hanya bekerja sendiri dan harus 

melakukan pekerjaan lain dalam satu waktu secara bersamaan.  

Keunggulan pada saat proses penerimaan barang: 

1. Staff receiving cepat dan tanggap apabila ada kekurangan barang pada 

saat proses penerimaan barang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data bahwa kesesuaian kerja purchasing 

terhadap proses pengadaan barang di Golden Palace Hotel Lombok telah 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Golden 

Palace Hotel Lombok . 

 
5.2. Saran 

Dari hasil kesimpulan di atas tentang kesesuaian kerja purchasing 

terhadap proses pengadaan barang di Golden Palace Hotel Lombok, dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

Agar tidak terjadinya keterlambatan dalam proses pengiriman barang 

(ikan, ayam, buah, dan sayuran) akankah lebih baik seluruh orderan di order 

sehari sebelumnya. Agar supplier dapat mempersiapkannya terlebih dahulu 

dan siap di kirim keesokan harinya. 
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LAMPIRAN 1. PURCHASE ORDER 
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LAMPIRAN 2. RECEIVING SLIP 
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LAMPIRAN 3. MEAT TAG 
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LAMPIRAN 4. DAILY RECEIVING REPORT 
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LAMPIRAN 5. DAILY MARKET LIST 

 

 
 

 

 


