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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

Pada bab terakhir ini penulis akan menyimpulkan dari hasil pembahasan yang 

telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Dari kesimpulan tersebut, maka penulis 

mencoba memberikan saran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PT Rama 

Pratama Sukses Selalu, dengan harapan agar dapat bermanfaat dan menjadi masukan. 

Adapun kesimpulan yang penulis rangkum berdasarkan pembahasan yang telah 

dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur pengiriman gas LPG 3 kg ke pangkalan (sub-agen) LPG yaitu: PT 

Rama Pratama menerima SA dari PT Pertamina, setelah itu agen LPG 

melakukan penyetoran uang ke Bank (biasanya bank Mandiri atau BRI). 

Setelah setor kemudian diterimalah DO (Delivery Order) kemudian sopir 

armada melakukan pengisian gas ke SPPBE yang berada di wilayah Muara 

Enim (SPPBE PT Pelita Sriwijaya Sejahtera). Adapun persyaratan yang harus 

dibawa pada saat melakukan pengisian gas LPG yaitu: Plastik Wrap, Surat 

Izin masuk SPPBE, dan Surat Izin Return. Setelah armada melakukan 

pengisian gas, diterimalah surat pengantar pengiriman dan LPG siap dikirim 

kepada pangakalan-pangkalan. 

2. Hambatan dalam pengiriman gas LPG pada saat agen mendistribusikan ke 

pangkalan yang berada di daerah desa Semendo. Pengiriman gas LPG 

biasanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam, sekarang sejak terjadinya 

longsor dan terbutusnya jalan  maka rute pendistribusian gas LPG PT Rama 

Pratama terpaksa harus memutar arah melewati Kabupaten Lahat yang 

membutuhkan waktu sekitar  5-6 jam. Kemudian hambatan lain seperti sarana 

transportasi seperti pecah ban dan rusaknya mesin mobil juga sangat 

mempengaruhi pendistribusian gas LPG, akibatnya LPG bisa mengalami 

kelangkaan. 
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5.2    Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. PT Rama Pratama Sukses Selalu sebaiknya memerintahkan untuk armada 

yang mendistribusikan gas LPG ke daerah Semendo yang harus memutar arah 

melewati Kabupaten Lahat, maka sebaiknya waktu keberangkatan armada 

untuk proses pendistribusian menjadi lebih awal dari biasaya, dan untuk 

pangkalan yang berada tidak jauh dari daerah longor, untuk menghemat waktu 

sebaiknya agen mengambil keputusan untuk memerintahkan kepada 

pangkalan LPG menyiapkan mobil pick-up lalu menurunkan pasokan gas 

LPG terebut secara estapet. 

2. PT Rama Pratama Sukses Selalu sebaiknya dapat mengantisipasi hambatan 

masalah transportasi yaitu dengan cara memerintahkan kepada armada gas 

LPG yang tidak melakukan pengiriman (biasanya pada hari minggu atau libur 

hari besar) untuk sering melakukan perawatan atau pengecekan kondisi mobil, 

baik itu merawat mesin, kelengkapan mobil ataupun mengecek kondisi ban.  

 


