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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini di PT Bukit Asam (pesero) Tbk, maka berikut ini peneliti akan mencoba untuk 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1.    PT Bukit Asam (Persero) Tbk menjual hasil produksi batu bara ke luar negeri 

dengan menggunakan penjualan ekspor tidak langsung, system pembayaran 

ekspor di PT Bukit Asam (Persero) Tbk  mengunakan letter of creadit. Dan 

akan diverifikasi oleh PT Bukit Asam dikarenakan memberi rasa aman 

bagi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk sendiri dan mendapatkan kepastian akan 

pembayaran barang ekspor setelah adanya penyerahan dokumen sesuai 

ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan . 

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat di ambil kesimpulan mengenai kegiatan-

kegiatan keagenan terutama dalam hal penyandaraan dan pemuatan kapal 
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kelihatan koordinasi antara badan-badan yang terkait dengan perusahaan 

pelayaran tidak berjalan baik. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan pada laporan kerja praktek ini adalah: 

1. Pada saat draff letter of creadit akan diverifikasi sebaiknya pihak PT Bukit 

Asam menginformasikan segera apabila tidak clear syarat dan ketentuan yang 

telah di tetapkan kepada pihak importir(buyer) seperti tanggal kadaluwarsa, 

masa penyerahan. Agar tidak ada lagi kapal yang di pending untuk 

peyandaran dikarenakan tidak clear letter of creadit. 

2. Dan pada saat pengurusan dokumen ke pihak-pihak intansi Diperlukan 

pertambahan agen 1-3 orang dalam melakukan pengurusan ke badan badan 

yang terkait dengan penyandaran kapal agar  menemukan cara yang baik dan 

peraktis serta berlaku secara otomatis setiap saat melakukan penyandaraan 

dan pemuatan kapal di pelabuhan tarahan. Kemudian peneliti menyarankan 

adanya pelayanan satu atap untuk semua badan yang terkait dalam 

penyandaran dan pemuatan kapal, sehingga waktu pengurusan dokumen dapat 

di pangkas secara signifikan. 

Akhirnya semua urusan akan efektif yang pada ujungnya akan menghasilkan port 

stay atau lama kapal tinggal di pelabuhan akan efektif alias biaya yang harus 

dikeluarkan oleh owner kapal secara keseluruhan akan rendah dan tidak 

mengecewakan konsumen. 


