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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisa yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dan permasalahan yang

telah dikemukakan maka penlis mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan penulis PT Remco Palembang dalam

melaksanakan prosedur pengiriman ekspor karet masih terdapat masalah

pada saat melakukan pelaksanaan memuat barang pada container, akan

tetapi prosedur yang telah dibuat oleh PT Remco dapat digunakan untuk

melakukan kegiatan ekspor, hanya saja pada prosedur tersebut tidak

menjelaskan dokumen-dokumen dan pihak bank mana saja yang terkait

pada saat melakukan kegiatan pengiriman ekspor barang. Sedangkan

masalah yang terjadi pada saat pengiriman ekspor barang dikarenakan

kurangnya pengawasan dan ketelitian pegawai dan kepala muatan barang

yang merepotkan kepala bagian ekspor pada saat memuat barang kedalam

container, sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian terhadap

masalah tersebut dan harus mengganti kerugian yang di alami oleh importir

serta menghilangkan keparcayaan pihak importir terhadap kualitas karet

yang di ekspor oleh PT Remco Palembang.
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5.2 SARAN

Dari kesimpulan diatas penulis tetang prosedur pengiriman ekspor karet

pada PT Remco Palembang, maka penulis memberikan saran yaitu :

PT Remco Palembang harus memperbaiki masalah saat melakukan muat

barang kedalam container pada prosedur pengiriman ekspor barang, agar

dalam pelaksanaan pengiriman ekspor barang dapat berjalan lancar dan juga

sebaiknya PT Remco menambahkan pada prosedur tersebut tetang pihak

bank yang terkait dalam pelaksanaan pengiriman ekspor barang dan

dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam pengiriman ekspor

barang tersebut. Sedangkan untuk mengatasi masalah dalam proses memuat

barang kedalam container PT Remco Palembang harus lebih teliti lagi dan

memberikan teguran atau surat peringatan pertama sampai peringatan ketiga

kepada petugas pemeriksaan muatan kedalam container serta meningkatkan

pengawasan saat melakukan muat barang oleh kepala bagian muatan,

apabila masih saja dilakukan kesalahan sebaikanya perusahaan memecat

pegawai dan bagian pengawasan yang kurang memperhatikan muatan

barang tersebut, agar kesalahan dalam memuat barang lebih diperhatikan

kembali oleh petugas pengawasan muatan sehingga menjadi lebih teliti

dalam mengecek kondisi barang yang akan di ekspor dan masalah yang

sering terjadi tidak terulang kembali serta PT Remco Palembang dapat

membantu pemerintah dalam mendapatkan devisa bagi negara.


