
BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Secara umum pelaksanaan jual beli mobil berawal dari adanya 

prospek yang dilakukan marketing kepada si pembeli kemudian dilakukan 

nego terhadap harga mobil setelah ditentukan harga pasti maka akan 

dilakukan penghitungan kredit terhadap mobil yang akan di jual, dimana 

dalam hal ini pembeli harus memenuhi syarat berupa data diri serta lampiran 

lainnya. 

Pelaksanaan jual beli mobil tentunya harus memperoleh persetujuan 

dari pimpinan, setelah dilakukan jual beli maka PT. OCN akan memberikan 

BPKB asli, STNK serta lampiran berupa kwitansi jual beli, faktur 

kendaraan, NIK dan surat jual beli. Transaksi dalam jual beli mobil ini 

merupakan transaksi yang sangat rentan akan risiko terhadap penjual , 

dalam kerja praktek ini maka penulis tertarik untuk membahas yaitu 

mengenai transaksi mobil yang menggunakan kuitansi kosong dengan 

tandatangan di atas materai 6000 dalam perjanjian jual beli mobil, seperti 

yang kita ketahui tandatangan di atas materai merupakan transaksi atau 

perjanjian yang sah di mata hukum dan dapat di pertanggung jawabkan 

bahkan dapat diperkarakan jika ada permasalahan dalam perjanjian jual beli 

yang dibuat.  

Berdasarkan proses Kerja Praktik yang dilaksanakan oleh Penulis 

sampai dengan tahap implementasikan Luaran Proyek, maka dalam hal ini 

perlu dicantumkan keterangan pada kuitansi jual beli bermaterai untuk 
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meminimalisir tingkat risiko apabila kuitansi tersebut kosong.  Analisa yang 

diperoleh  adalah kurangnya pemahaman oleh PT. OCN risiko terhadap 

kuitansi kosong bermaterai yang diberikan kepada pembeli sehingga dalam 

implementasi Penulis pada kerja praktik ini diberikan  penjelasan legalitas 

terhadap pelaksanaan jual beli mobil serta risiko terhadap kuitansi kosong 

bermaterai yang diberikan kepada pembeli saat pelaksanaan jual beli mobil. 

Proses implementasi Luaran Proyek Penulis yang berupa pemberian 

pemahaman terkait pelaksanaan jual beli mobil serta penjelasan terhadap 

aspek hukum yang terkandung di dalamnya dan meminimalisir tingkat 

risiko pada penggunaan kuitansi jual beli kosong bermaterai. maka Penulis 

dengan ini menarik sebuah kesimpulan atas Laporan Kerja Praktik yang 

dilaksanakan di Kantor PT. OCN yaitu berupa adanya sebuah kepastian dan 

kebenaran hukum atas suatu pelaksanaan jual beli mobil, yang menjelaskan 

atas suatu kebenaran terhadap legalitas dokumen terlampir dalam jual beli 

mobil, akibat-akibat hukum yang mungkin akan timbul juga dapat 

terlindungi dikemudian hari dan lainnya sesuai dengan Luaran Proyek 

Penulis.  

 

B. Saran  

Penulis pada kesempatan ini akan memberikan beberapa saran atas 

permasalahan yang dihadapi oleh Kantor PT. OCN anatara lain: 

1. PT. OCN dalam pelaksanaan jual beli mobil untuk tidak melampirkan 

kuitansi kosong bermaterai sebagai transaksi jual beli agar 

meminimalisir tingkat risiko penyalahgunaan kuitansi tersebut, 
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sehingga agar lebih baik dicantumkan pada kuitansi tersebut nomor 

rangka dan mesin mobil yang menjadi obyek jual beli  tersebut. 

2. Dalam setiap pelaksanaan jual beli mobil PT. OCN hendaknya lebih 

teliti untuk mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan data dalam 

pelaksanaan jual beli mobil tersebut. 
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