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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT. Dimas Agung Karya 

Sampurna (pihak pertama) dengan CV. Berkah Abadi Perdagangan Umum 

(pihak kedua), yakni dimulai dari persetujuan antara kedua belah pihak, 

yang mana pihak pertama menyerahkan proses pengangkutan kepada pihak 

kedua, terhadap barang-barang milik PT. RAPP. Semua biaya pengangkutan 

ditanggung oleh pihak pertama dan pihak kedua berkewajiban dan 

bertanggungjawab atas proses pengangkutan barang tersebut. Biaya 

pengangkutan tersebut dibayar oleh pihak pertama kepada pihak kedua, 

apabila pengangkutan barang tersebut sudah selesai dilakukan. Berlakunya 

perjanjian tersebut ditentukan selama satu tahun dan dapat diperpanjang 

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan pihak pertama 

menentukan peraturan-peraturan yang harus diperhatikan oleh pihak kedua 

dalam proses pengangkutan barang tersebut. Perselisihan yang terjadi antara 

kedua belah pihak, terutama yang berhubungan dengan pembayaran biaya 

pengangkutan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, tanpa 

mengurangi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT. Dimas 

Agung Karya Sampurna dengan CV. Berkah Abadi Perdangangan Umum, 

antaral lain adalah : 

a. Kekurangan transportasi. 
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b. Kekurangan tenaga atau pekerja yang memuat dan membongkar barang-

barang yang diangkut tersebut. 

c. Kekurangan sarana dan prasarana dalam memuat dan membongkar 

barang tersebut. 

d. Kurangnya perhatian atau pengawasan dari pihak pertama selaku 

pemberi kerja dalam proses muat dan bongkar barang-barang tersebut. 

e. Terjadinya keterlambatan dalam pembayaran biaya pengangkutan dari 

pihak pertama, yaitu PT. Dimas Agung Karya Sampurna selaku 

pemenang tender dan pemberi pekerjaan pengangkutan kepada CV. 

Bekah Abadi Perdagangan Umum. 

 

B. Saran 

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada pihak pertama yaitu PT. Dimas Agung Karya Sampurna selaku 

pemenang tender, harus memperhatikan proses pengangkutan tersebut di 

lapangan dan harus mengetahui kendala atau hambatan yang dialami dalam 

proses pengangkutan tersebut, dan senantiasa berkoordinasi dengan pihak 

pengangkut dan pemilik barang yaitu PT. RAPP, dan pihak pertama harus 

memperhatikan dan mengetahui proses pengangkutan tersebut di lapangan. 

2. Kepada pihak kedua yaitu CV. Berkah Abadi Perdagangan Umum selaku 

pengangkut atau penerima kerja pengangkutan barang-barang milik PT. 

RAPP harus senantiasa memperhatikan perjanjian dan peraturan yang 

berlaku pada perusahaan, agar proses pengangkutan tersebut dapat berjalan 

lancar sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama. 


