BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
A.

Kesimpulan
Dalam waktu kurang lebih tiga bulan penulis bekerja pada PT. Inlogam

Himalaya penulis menyimpulkan permasalahan yang diteliti penulis pada
perusahaan tempat penulis bekerja. Kesimpulan dari permasalahan yang ada pada
perusahaan adalah:
1. Absennya perjanjian jual beli sebelum penulis melakukan kerja
praktek dalam PT. Inlogam Himalaya dikarenakan pemilik
perusahaan tidak memperdulikan hal tersebut yang mana hal ini
bisa berakibat merugikan perusahaan.
2. Tidak teraturnya administrasi accounting yang dimiliki oleh PT.
Inlogam Himalaya yang mengakibatkan penulis kesulitan untuk
mendapatkan data yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian
ini.
3. Perusahaan hanya menggunakan sistem kepercayaan dengan
pembeli dalam melakukan transaksi dalam penjualan scrap dan
perusahaan juga merasa tidak perlu adanya suatu surat perjanjian
jual beli karena dianggap terlalu memakan waktu dalam melakukan
transaksi.
B.

Saran
Saran yang akan penulis berikan kepada perusahaan mengenai adanya

permsasalahan yang penulis temukan diperusahaan tempat penulis bekerja adalah
:
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1. Penulis akan menyarankan agar perusahaan tetap menggunkan perjanjian
yang telah dirancang oleh penulis agar terhindar dari kerugian yang tidak
diinginkan apabila mitra bisnis tidak memenuhi prestasinya
2. Kepada staf PT. Inlogam Himalaya yang bersangkutan dengan para
pemebeli scrap agar bisa mengetahui tentang perjanjian baik itu jual beli
atau perjanjian lainya karena hal ini akan sangat bermanfaat bagi
perusahaan karena PT. Inlogam Himalaya tidak mempunyai staff khusus
untuk mengerjakan perjanjian.
3. Dalam menjalankan suatu transaksi jual beli dalam suatu bisnis perusahaan
harus lebih berhati-hati dalam menjalankannya dan lebih memikirkan efekefek yang ditimbulkan yang berdampak pada perusahaan nantinya,
sehingga penulis menyarankan perusahaan menerapkan perjanjian ini
dengan tujuan untuk memperjelas hak dari pihak yang bersangkutan agar
dapat terpenuhi oleh pihak yang berkewajiban memenuhinya.
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