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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 
3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Praktek kerja magang yang dilakukan di The Hermitage, a Tribute 

Portfolio Hotel, Jakarta, dilaksanakan selama enam puluh hari kerja tidak 

terhitung hari libur dan tanggal merah, dimulai dari tanggal 1 Februari 2016 

sampai dengan 10 Mei 2016. Selama bekerja di The Hermitage, a Tribute 

Portfolio Hotel, Jakarta, penulis berada di dalam divisi purchasing yang bertugas 

menerima pesanan dari para user dari berbagai divisi di hotel tersebut dan 

kemudian membuat market list yang kemudian dikirim kepada supplier untuk 

diantarkan barang yang dipesan sesuai dengan market list. 

Dalam prosesnya bagian purchasing tidak bekerja sendirian, mereka akan 

berkoordinasi dengan bagian receiving, store, dan kadang-kadang dengan para 

user sendiri. Store Keeper bertugas untuk membuat daftar barang-barang apa saja 

yang sudah hampir habis di store dan membuat pesanan yang kemudian akan di 

konfirmasi ke bagian purchasing untuk dilakukan pemesanan ke supplier. 

Receiving bertugas untuk menerima barang-barang dipesan yang datang serta 

melakukan inspeksi dan pengecekan kualitas barang. Maka dari itu receiving 

membutuhkan data dari market list yang dikirim oleh purchasing ke supplier dan 

melaporkan kembali ke purchasing barang-barang apa saja yang tidak ada atau 

supplier mana saja yang tidak datang. Sedangkan user sendiri perlu secara 

langsung melihat barang yang dipesan apabila barang itu baru pertama kali 

dipesan. 
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3.2 Tugas yang Dilakukan 

Ketika melakukan praktek kerja magang penulis diberikan tugas-tugas 

sebagai berikut dibagi menjadi dua: 

1. Tugas sehari-hari (tugas rutin) 

Tugas rutin yang dimaksud oleh penulis adalah tugas yang wajib dan harus 

dilakukan oleh penulis selama bekerja di divisi purchasing The Hermitage, a 

Tribute Portfolio Hotel, Jakarta yaitu: 

- Melakukan penerimaan barang dari supplier, 

- Melakukan inspeksi atas barang yang datang, 

- Menyatukan invoice dari supplier dengan market list yang dikirim, 

- Menyusun market list yang sudah disatukan sesuai dengan nomornya 

masing-masing, 

- Mengirimkan market list melalui faks kepada supplier atas barang yang 

dipesan, dan 

- Melakukan follow up kepada supplier dengan cara menelpon supplier 

tersebut satu per satu setelah market list melalui faks terkirim, 

2. Tugas tak berkala 

Tugas tak berkala adalah tugas yang sesekali diberikan oleh pembimbing 

lapangan kepada penulis untuk meningkatkan pengetahuan penulis, yaitu: 

- Membantu pembuatan receiving record, 

- Menyatukan receiving record dengan market list, 

- Mengelompokkan daftar harga barang dari supplier, 

- Membantu pembuatan market list, 
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- Membantu pembuatan purchase order, 

- Menggabungkan purchase order dengan purchase requisition, dan 

- Membantu penyusunan dokumen-dokumen. 

Dalam melakukan pekerjaannya selama praktek kerja magang penulis 

dibimbing langsung oleh pembimbing lapangan dari divisi Purchasing dan 

pembimbing lapangan dari bagian receiving. 

 

Berikut ini gambar dan alur proses logistik purchasing: 

 

Gambar 3.1 Alur Proses Logistik di The Hermitage, 

a Tribute Portfolio Hotel, Jakarta 

 

 Ada permintaan barang dari salah satu departemen. Kemudian 

permintaan tersebut dimasukkan ke dalam sistem; 

 Setelah dimasukkan ke dalam sistem, permintaan tersebut dip roses 

oleh bagian purchasing dengan mencetaknya menjadi purchase 

requisition; 
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 Purchase requisition yang sudah dicetak membutuhkan approval 

dari kepala departemen yang membuat PR, purchasing manager 

(PM), financial controller (FC), dan general manager (GM); 

 Sesudah keempat pihak yang bersangkutan memberikan tanda 

tangan atau approval purchase order dapat di keluarkan. PO 

kembali diedarkan untuk ditanda tangan oleh PM, FC, dan GM; 

 PO yang sudah mendapat tanda tangan dari PM, FC, dan GM baru 

bisa dikirim ke supplier melalui fax, atau email; 

 Pihak purchasing berkoordinasi dengan memberitahu atau 

menyerahkan PR dan PO yang sudah dijadikan satu dokumen 

kepada  bagian receiving; 

 Barang yang dikirimkan oleh supplier diperiksa serta dicocokkan 

dengan PO dan kemudian diterima oleh receiving; 

 Bagian receiving bertugas membuat receiving record terhadap PO 

yang barang-barangnya sudah dikirimkan oleh supplier dan sudah 

diterima oleh pihak hotel; 

 Receiving record itu kemudian diserahkan kepada cost controller 

untuk diperiksa ulang apakah barang yang datang dan harga barang 

sudah sesuai; 

 Bila semuanya sudah sesuai cost controller memberikan dokumen-

dokumen tersebut kepada bagian account payable untuk melakukan 

pembayaran. 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Tabel 3.1 

Tabel Uraian Pekerjaan Kerja Magang 

Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menerima penjelasan 

mengenai lokasi 

tempat kerja dan juga 

penjelasan tentang 

tanggung jawab serta 

posisi dimana penulis 

ditempatkan nanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengenalan lokasi 

tempat kerja: 

 Mengetahui lokasi 

ruangan setiap 

departemen yang ada di 

The Hermitage, a 

Tribute Portfolio Hotel, 

Jakarta bila sewaktu-

waktu ditugaskan untuk 

pergi ke departemen 

tersebut. 

Mengetahui lokasi 

penulis akan bekerja dan 

diperkenalkan dengan 

pembimbing dan juga 

rekan-rekan kerja 

lainnya yang akan 

berinteraksi dengan 

penulis selama penulis 

melakukan praktek kerja 

magang. 

 

 

 

 

 

 

 Mengetahui lokasi 

penyimpanan dan 

lokasi penimbangan 

barang 

 Receiving 

 

 

 

 Penulis diberitahu ruang 

untuk menyimpan 

barang-barang yang 

datang untuk material 
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memasukkan 

receiving record 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Receiving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mentah sebagai bahan 

produksi makanan dan 

juga untuk menyimpan 

minuman untuk 

persediaan di hotel serta 

restoran. Kemudian juga 

diberitahu lokasi 

penimbangan dan 

inspeksi barang-barang 

pesanan yang sudah 

datang. 

 

 Melakukan input data 

terhadap barang-barang 

pada market list yang 

sudah datang dan juga 

sudah di satukan dengan 

faktur serta market list 

tersebut sudah di setujui 

oleh pihak user yang 

membuat market list 

tersebut. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan 

penerimaan barang 

 

 

 

 

 

 

 Receiving 

 

 

 

 

 

 

 

 Penulis melakukan 

penerimaan barang-

barang yang sebelum 

sudah di pesan ketika 

supplier datang 

membawa barang 

pesanan, penulis  
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membuat duplikasi 

market list 

 

 

 

 

 Membuat duplikasi 

purchase order 

 

 Receiving 

 

 

 

 

 

 Receiving 

 

 

 Penulis membuat 

duplikasi market list 

sebelum melakukan 

revisi pada market list 

tersebut. 

 

 Penulis membuat 

duplikasi purchase 

order untuk barang-

barang pesanan yang 

baru datang sebagian 

saja dan duplikasi 

tersebut digunakan 

untuk menandakan 

bahwa barang tersebut 

sebelumnya sudah 

pernah datang tetapi 

hanya sebagian saja. 

Purchase order yang 

asli akan digunakan 

untuk membuat 

receiving record 

terhadap barang yang 

sudah diterima. 

3  Mengirimkan market 

list kepada supplier 

melalui faks 

 

 

 

 Receiving 

 

 

 

 

 

 Penuliskan menerima 

market list yang 

sebelumnya sudah di 

cetak oleh purchasing 

yang berisi barang-

barang pesanan dari para 
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

 

 

 

 

 Mengirimkan 

purchase order 

kepada supplier 

melalui faks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan follow up 

market list 

 

 

 

 

 

 Receiving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Receiving 

user kemudian 

dikirimkan kepada para 

supplier melalui faks 

 

 Penulis menerima 

purchase order yang 

sebelumnya sudah 

disetujui dan ditanda 

tangan oleh Financial 

Controller (FC), 

General Manager (GM), 

dan Purchasing 

Manager (PM). 

Kemudian dikirim 

kepada supplier melalui 

faks. 

 

 Penulis melakukan 

follow up market list 

yang sebelumnya sudah 

di kirim via faks kepada 

supplier untuk 

memastikan bahwa 

supplier sudah 

menerima market list 

yang sebelumnya di 

kirim. Follow up 

berfungsi mengetahui 

bahwa supplier pada 

saat itu memiliki barang 
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

tersebut atau tidak, ada 

perubahan harga pada 

barang yang ada di 

market list, dan 

kemungkinan supplier 

akan mengirim lewat 

dari waktu yang telah di 

tetapkan pada market 

list. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan inspeksi 

barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan follow up 

purchase order 

 

 

 

 

 

 

 

 Receiving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Receiving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penulis melakukan 

inspeksi pada barang-

barang yang datang 

sekaligus melakukan 

quality control. Inspeksi 

barang juga di cocokkan 

dengan market list 

sehingga jumlah dan 

jenis barang-barang 

yang datang sesuai 

dengan pesanan. 

 

 Penulis melakukan 

follow up market list 

yang sebelumnya sudah 

di kirim via faks kepada 

supplier untuk 

memastikan bahwa 

supplier sudah 

menerima purchase 

order yang sebelumnya 
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan 

penyusunan daftar 

harga dari supplier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Receiving 

 

di kirim. Follow up 

berfungsi mengetahui 

bahwa supplier pada 

saat itu memiliki barang 

tersebut atau tidak, ada 

perubahan harga pada 

barang yang ada di 

purchase order, dan 

kemungkinan supplier 

akan mengirim lewat 

dari waktu yang telah di 

tetapkan pada purchase 

order. 

 

 Penulis melakukan 

kegiatan pengumpulan 

daftar harga yang 

diberikan dari berbagai 

supplier. Daftar harga 

tersebut berisi 

penawaran barang dari 

supplier baru dan juga 

daftar perubahan harga 

dari supplier untuk 

bulan yang akan datang. 

Setelah itu penulis 

menggabungkan daftar 

harga baru di dalam map 

yang berisi daftar harga 

dari supplier yang sama.  
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

5  Membuang dokumen 

dan brosur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengantarkan barang 

yang datang kepada 

usernya 

 

 

 

 

 

 Menerima dan 

mengantarkan barang 

ke bagian store 

 

 Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 

 Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 Penulis membuang 

dokumen-dokumen dan 

juga brosur-brosur dari 

acara yang sudah berlalu 

dengan terlebih dahulu 

mensobek atau 

menggunakan mesin 

penghancur kertas, 

sehingga dokumen dan 

brosur tersebut tidak 

bisa digunakan lagi oleh 

orang lain. 

 

 Mengantarkan barang 

barang yang dikirim 

supplier kepada user. 

Biasanya barang-barang  

tersebut adalah barang 

pesanan tambahan dari 

user. 

 

 Penulis menerima 

barang-barang untuk 

store bilamana penjaga 

store sedang tidak ada di 

tempat atau sedang 

sibuk menghitung 

barang untuk stock 

opname. Setelah penjaga 

store kembali atau sudah 
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

selesai melakukan 

penghitungan penulis 

akan mengantarkan 

barang-barang tersebut 

ke bagian store atau bisa 

juga cukup memberitahu 

penjaga store untuk 

mengambil barang yang 

datang. 

6  Membeli susu untuk 

keperluan pastry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merapikan purchase 

order 

 

 

 

 Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Purchasing 

 

 

 

 

 Penulis pergi membeli 

susu cair di supermarket 

terdekat dengan 

melakukan pembelian 

secara kas untuk 

digunakan pada bagian 

pastry. Pembelian 

dilakukan karena 

kebutuhan sangat 

mendesak dan 

pemberitahuan 

dilakukan secara tiba-

tiba oleh pihak  

pastry bahwa mereka 

kehabisan susu cair. 

 

 Penulis merapikan 

sejumlah purchase order 

yang barangnya belum 

datang dengan 

mengurutkannya mulai 
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan koreksi 

pada market list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Purchasing 

 

 

 

dari nomor PO terbaru 

hingga PO terdahulu. 

Kemudian menjadikan 

satu PO bila ada dua 

atau lebih PO dengan 

supplier yang sama. 

 

 Penulis melakukan 

perbaikan pada market 

list dengan 

mengingatkan kepada 

pembimbing lapangan 

bila ada barang yang 

mengalami perubahan 

harga atau penulis secara 

pribadi mengubah harga 

pada market list pada 

saat melakukan follow-

up market list. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menggabungkan 

purchase order 

dengan purchase 

requisition 

 

 

 

 

 

 

 

 Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penulis menggabungkan 

purchase order yang 

sudah disetujui dengan 

purchase requisition 

yang juga sudah 

disetujui oleh pihak-

pihak terkait 

(departemen yang 

bersangkutan, PM, FC, 

dan GM). 
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

 Melakukan 

pembatalan dan 

memesan ulang 

barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memeriksa kembali 

harga pada market list 

dengan harga pada 

daftar penawaran. 

 

 Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Purchasing 

 Penulis melakukan 

pembatalan pemesanan 

barang pada satu 

supplier karena supplier 

tersebut sedang tidak 

memiliki persediaan 

barang tersebut atau 

kualitas barangnya 

kurang memuaskan. 

Dengan pembatalan 

tersebut penulis 

melakukan pemesanan 

ulang barang tersebut 

kepada supplier lain 

yang memiliki kualitas 

lebih baik atau sedang 

memiliki persediaan 

barang tersebut. 

 

 Penulis memastikan 

harga yang tertulis pada 

market list sudah sesuai 

dengan daftar harga dari 

supplier. Bila ditemukan 

perbedaan penulis 

bertanggung jawab 

untuk melakukan 

koreksi atau 

mengingatkan 

pembimbing lapangan 
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

akan perubahan harga 

tersebut. 

8  Melakukan 

dokumentasi 

purchase requisition 

 

 Melakukan komplain 

kepada supplier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menggabungkan 

market list dengan 

receiving record 

 

 Purchasing 

 

 

 

 Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Purchasing 

 

 Penulis menjadikan satu 

beberapa fotokopi 

purchase requisition. 

 

 Penulis melakukan 

komplain kepada 

supplier karena barang 

yang mereka kirimkan 

mengalami kerusakan 

dan barang dengan 

kualitas yang tidak 

sesuai dengan kualitas 

yang diinginkan oleh 

user. 

 

 Penulis menggabungkan 

market list dengan surat 

jalan dari supplier yang 

tertera pada market list. 

Kemudian pembimbing 

lapangan membuat 

receiving record sesuai 

dengan harga yang 

tertera pada surat jalan 

dan penulis bertugas 

menggabungkan 

keduanya bila harga 

pada receiving record 
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

dan surat jalan sudah 

sesuai. 

9  Berdiskusi dengan 

supplier terhadap 

barang yang rusak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membuat duplikasi 

pada purchase 

requisition bila 

barang-barang pada 

purchase order sudah 

diterima. 

 Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Purchasing 

 

 

 

 

 Penulis melakukan 

komunikasi dengan 

supplier atas barang 

yang rusak saat diterima. 

Penulis mewakili pihak 

hotel melakukan diskusi 

dengan supplier 

terhadap tindakan yang 

akan diambil terhadap 

barang yang rusak 

tersebut. Hasil diskusi 

adalah pihak supplier 

setuju untuk mengambil 

kembali barang yang 

rusak tersebut. 

 

 Penulis melakukan 

duplikasi terhadap 

dokumen purchase 

requisition bila barang-

barang yang terdaftar 

pada purchase order 

sudah datang dan 

diterima. Duplikasi 

dokumen purchase 

requisition dilakukan 

untuk mempermudah 

melakukan pengecekan 
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

ulang. 

 

10  Melakukan 

pembayaran secara 

kas kepada supplier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mempelajari nama-

nama barang-barang 

yang ada di bagian 

penyimpanan. 

 Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Purchasing 

 Pada saat itu 

pembimbing lapangan 

sedang tidak ada di 

tempat ketika supplier 

datang dan supplier 

tersebut memang selalu 

melakukan pembayaran 

secara kas. Maka penulis 

bertanggung jawab 

untuk melakukan 

pembayaran secara kas 

pada saat itu juga 

kepada supplier sebagai 

pengganti pembimbing 

lapangan. 

 

 Penulis mempelajari 

nama serta bentuk 

barang-barang yang ada 

di tempat penyimpanan 

dari store keeper. Selain 

mempelajari nama, 

penulis juga mengetahui 

bentuk dan ukuran 

barang-barang yang ada 

di tempat penyimpanan, 

sehingga penulis sudah 

mendapatkan bayangan 
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

benda yang akan 

dipesan. Hal itu akan 

mempermudah penulis 

bila suatu saat nanti 

mendapat tugas lagi 

untuk melakukan 

pemesanan kepada 

supplier. 

11  Memasukkan barang-

barang pesanan ke 

dalam market list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memesan sayuran 

pengganti untuk untuk 

dapur hotel 

 Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Purchasing 

 Penulis bertanggung 

jawab untuk 

memasukkan barang-

barang pesanan yang 

sudah berada di dalam 

sistem ke dalam daftar 

supplier yang sudah 

terdaftar di sistem. 

Kemudian pencetakan 

market list dilakukan  

setelah seluruh barang 

sudah di masukkan ke 

dalam supplier yang 

sesuai dengan jenisnya. 

 

 Satu jenis sayuran yang 

sebelumnya telah 

dipesan kepada salah 

satu supplier ternyata 

kosong atau tidak ada 

barang. Penulis 

melakukan pemesanan 
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

sayuran yang berbeda  

kepada supplier lain 

sebagai pengganti 

sayuran yang tidak 

datang tersebut. 

12  Mencari galon kosong 

untuk di kembalikan 

kepada supplier 

 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan 

penyusunan receiving 

record sesuai dengan 

tanggalnya 

 Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Purchasing 

 Penulis melakukan 

pencarian galon kosong 

ke seluruh bagian hotel 

untuk di kembalikan 

kepada supplier 

sehingga jumlah 

pembelian galon yang 

berisi air dapat sesuai 

dengan pesanan. 

 

 Penulis melakukan 

pengelompokkan tiap 

receiving record yang 

sebelumnya telah dibuat 

oleh bagian receiving. 

Pengelompokkan 

tersebut dilakukan untuk 

mempermudah PM 

melakukan tanda tangan 

sekaligus melakukan 

pengecekan ulang 

terhadap receiving 

record tersebut. 

13  Mencari PO yang 

sudah lalu dan 

 Purchasing 

 

 Penulis menerima 

barang pesanan dari 
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Minggu 

Ke- 

Deskripsi Di bawah 

Bimbingan 

Keterangan 

membuat duplikatnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengantarkan 

barang-barang 

pesanan ke setiap 

departemen yang 

memesannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Purchasing 

purchase order yang 

sudah berlalu karena itu 

penulis melakukan 

pencarian terhadap 

purchase order yang 

sudah berlalu dan 

membuat duplikatnya 

untuk  di gabungkan 

dengan faktur dari 

barang tersebut. 

 

 Penulis menerima 

barang-barang pesanan 

yang datang dan 

menyimpannya di 

ruangan purchasing 

untuk sementara, 

kemudian setelah sudah 

tidak ada lagi barang 

pesanan yang datang, 

penulis bertugas 

mengantarkannya ke 

setiap departemen yang 

melakukan pemesanan.  
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Dalam melakukan praktek kerja lapangan selama 3 bulan di The 

Hermitage, a Tribute Portfolio Hotel, Jakarta penulis mendapatkan berbagai 

pengetahuan baru melalui tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan. 

Selama melaksanakan tugas-tugas yang diberikan penulis menemukan beberapa 

kendala atau hambatan yang dirasakan selama melakukan praktek kerja lapangan 

di The Hermitage, a Tribute Portfolio Hotel, Jakarta. Berikut ini adalah hambatan 

atau kendala yang ditemui penulis: 

1. User melakukan pemesanan barang untuk sebuah acara besar dengan waktu 

persiapan yang pendek sehingga menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan 

supplier dengan kualitas barang yang diinginkan; 

2. Pemesanan barang dan jasa yang biasa digunakan oleh bagian purchasing  

sudah menggunakan email atau fax untuk kemudian di follow up kembali 

dengan telepon kepada para supplier satu per satu yang dinilai masih kurang 

efektif karena antara supplier dan purchasing belum terintegrasi secara 

langsung dengan sistem; 

3. Penyusunan berkas-berkas pembayaran ke supplier masih belum tertata 

dengan rapi terutama dalam menelusuri pembayaran yang sudah berlalu; 

4. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) untuk menjaga kualitas 

barang-barang yang dikirimkan oleh setiap supplier, tetapi masih kurang 

efektif dikarenakan belum adanya product specification database; 
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5. Kurangnya internal training yang dilaksakanakan di The Hermitage, a 

Tribute Portfolio Hotel, Jakarta. 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang ditemukan 

Dari berbagai kendala yang ditemukan dan dirasakan penulis selama 

melakukan praktek kerja lapangan di The Hermitage, a Tribute Portfolio 

Hotel, Jakarta. Namun menurut penulis bukan hanya itu saja, ada solusi yang 

lebih komprehensif dan memberikan dampak yang akan berguna serta 

memberi perbaikan bagi The Hermitage, a Tribute Portfolio Hotel, Jakarta, 

khususnya bagi bagian purchasing adalah dengan mengimplementasikan 

Supplier Relationship Management (SRM). SRM adalah program dimana 

suatu perusahaan atau organisasi melakukan kerjasama yang saling 

menguntungkan yang tidak hanya bersifat satu arah melainkan dua arah, yang 

berarti perusahaan diuntungkan oleh supplier dan supplier diuntungkan oleh 

perusahaan. Hal tersebut tidak hanya sebatas dalam profit untuk kedua belah 

pihak tetapi juga dengan adanya pengembangan atau pelatihan-pelatihan dari 

pihak perusahaan kepada pihak supplier yang berfungsi membuat supplier 

selalu mengetahui tingkat kualitas barang yang diinginkan perusahaan. Oleh 

karena itu perusahaan diharuskan melakukan evaluasi terhadap para supplier 

untuk mendapatkan satu hingga tiga supplier yang memiliki potensi untuk 

dilakukannya pengembangan dan pelatihan tersebut.  

Secara keseluruhan SRM adalah perusahaan/organisasi yang dengan 

mengelola dan menjalin hubungan yang baik dengan supplier, supplier diajak 

menjadi rekan kerja untuk menjaga kualitas barang-barang yang 

dikirimkannya kepada perusahaan/organisasi dan kemudian bersanama-sama 
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mengembangkan bisnis. Maka berikut ini adalah usulan solusi yang diberikan 

penulis: 

1. Proses pemesanan barang menjadi lambat karena tidak adanya komunikasi 

yang baik dan dukungan sistem informasi sehingga prosesnya menjadi tidak 

efisien dan lambat. Dengan menerapkan komunikasi yang baik dan didukung 

dengan sistem informasi antara pihak hotel dengan pihak supplier diharapkan 

prosesnya menjadi lebih baik dan efisien sehingga permasalahan tersebut bisa 

diatasi. Dengan membuat sistem informasi dan komunikasi yang terhubung 

secara langsung antara pihak hotel dan supplier juga membuat pihak supplier 

dapat segera mengetahui keadaan persediaan barang yang ada di hotel setiap 

saat. Disamping itu mereview kembali dan mengaudit pelaksanaan Standard 

Operating Procedure (SOP) khususnya pada proses pemesanan barang untuk 

sebuah acara besar, harus dilakukan untuk melihat kembali permasalahan 

lainnya yang mungkin ada. 

2. Menerapkan information and technology yang memiliki kemampuan 

terintegrasi dengan fasilitas email dan fax secara langsung, sehingga pihak 

purchasing dapat dengan mudah untuk melakukan pengiriman pesanan 

melalui fax maupun email. Hal ini juga dapat menghemat waktu dan 

mengurangi kesalahan pada pemesanan barang-barang tertentu. 

3. Dengan menerapkan sistem informasi dan teknologi yang ada sebagai bagian 

dari pelaksanaan SRM akan mempermudah penyusunan berkas-berkas 

pembayaran terhadap supplier dan dapat dengan mudah menelusuri berkas-

berkas pembayaran yang sudah berlalu. 
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4. Menciptakan model operasi, dan tata kelola serta pedoman kerja yang 

merupakan bagian dari governance process pada sistem SRM. Dengan 

menekankan pada SOP yang berlaku, dan menambahkan product 

specification database pada informasi dan teknologi milik hotel serta 

mengimplementasi key performance indicator (KPI) sebagai panduan dan 

pengukuran kinerja bagian purchasing. 

5. Memahami kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan, struktur 

organisasi, profil pekerjaan dan program pelatihan. Pelatihan perlu dilakukan 

secara berkala untuk bagian receiving yang selalu melakukan quality control 

terhadap barang-barang pesanan, sehingga mengetahui barang apa saja yang 

memerlukan pengecekan secara menyeluruh. Solusi ini merupakan bagian 

dari people and skills pada sistem SRM. 

  

 Dengan menerapkan semua itu diharapkan The Hermitage, a Tribute 

Portfolio Hotel, Jakarta akan terjalin hubungan kerja yang saling menguntungkan 

serta mengalami peningkatan dalam kualitas jasa sehingga dapat memberikan 

kualitas jasa yang memuaskan sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh The 

Hermitage, a Tribute Portfolio Hotel, Jakarta kepada para konsumennya. 
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