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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Implikasi 

Dari hasil kerja praktek yang dilakukan selama 4 

bulan, terhitung sejak tanggal 14 Juli hingga 14 Oktober 

2010,  dan melalui hasil observasi, wawancara, studi pustaka 

maupun konsultasi sesuai dengan kegiatan yang 

dilaksanakan, mampu menghasilkan beberapa implikasi yang 

bermakna, antara lain: 

a. Sistem dalam tata kerja di PT. SAMATOR  

sudah cukup baik, hanya masih dibutuhkan 

peningkatan koordinasi antar staf, khususnya di 

bagian keuangan dan marketing dalam hal 

penilaian piutang dalam memproses pesanan 

pelanggan 

b. Begitu juga bagian gudang, untuk 

meminimalkan terjadinya delay shipment perlu 

adanya informasi ke bagian marketing 

mengenai perencanaan produksi apabila barang 

di gudang tidak mencukupi pesanan pelanggan 

c. Agar diperoleh kelancaran dalam proses 

pendistribusian, mulai dari tahap pemesanan 

hingga pengiriman dibutuhkan beberapa 

tambahan rangkapan dokumen yang dialirkan 
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ke beberapa bagian secara bersamaan, sehingga 

masing-masing bagian dapat melakukan 

evaluasi dan mempersiapkan keperluan yang 

mendukung tanggung jawabnya. Khususnya 

DO yang dibuat oleh bagian gudang perlu juga 

untuk disimpan bagian distribusi setelah 

melakukan pengiriman ke pelanggan.  

d. Penyimpanan yang baik yakni pemberkasan, 

penataan, dan penempatan dokumen yang 

sistematis dapat memudahkan penemuan 

kembali dokumen yang diperlukan. Dokumen 

yang telah disimpan perlu dipelihara yang 

bertujuan untuk menjaga dokumen agar tidak 

cepat rusak atau tidak terjadi kehilangan akibat 

kelalaian staff. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka 

terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu : 

a. Diharapkan perusahaan melaksanakan dan 

berkomitmen terhadap SOP (Standard Operating 

Procedure) yang telah dibuat, sehingga dapat 

dirasakan manfaat adanya SOP dalam beroperasi. 
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b. Diperlukan adanya kerjasama yang baik antar bagian 

yang ada di dalam sistem distribusi dan penagihan 

guna meningkatkan perputaran piutang yang relatif 

cepat  

c. Meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab 

sales sebagai ujung tombak perusahaan yaitu dengan 

tidak hanya bertanggung jawab pada target omzet 

yang diberikan, namun juga bertanggung jawab 

terhadap kelancaran pembayaran pelanggannya. 

d. Penyimpanan dokumen perlu diperhatikan dengan 

sebaik-baiknya untuk menghindari kerusakan dan 

kehilangan dokumen, untuk itu dokumen perlu 

dijaga baik dalam penggunaan maupun dalam 

penyimpanannya. 

 

5.3 Keterbatasan 

Dalam proses magang yang telah ditempuh ini, 

ditemui adanya keterbatasan-keterbatasan dalam 

pelaksanaannya, diantaranya yaitu, jauhnya lokasi magang 

dengan kampus, sehingga jadwal bimbingan tidak dapat 

dengan mudah ditentukan. Keterbasan lain yang ditemui 

adalah masalah waktu. Program magang yang dilakukan 

hanya berjangka waktu 4 bulan, sehingga mahasiswa hanya 
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memusatkan pembuatan SOP yang dikhususkan untuk 

bidang distribusi dan bagian penagihan saja. 

�
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