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        BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial antara perorangan atau kelompok 

manusia untuk mencapai satu tujuan tertentu. Pada CV. Jasa Surya memakai bentuk 

kerja sama coalition (koalisi) karena koalisi sangat penting dalam suatu organisasi 

supaya apa yang diinginkan oleh kedua belah pihan dapat tercapai dengan baik dan 

bisa bekerja sama dengan baik. 

Jenis kerja sama yang telah dijalankan oleh CV. Jasa Surya adalah Koalisi yang 

meruapakan kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-

tujuan yang sama. Untuk sementara waktu akan menjadi instabilitas kerena dua atau 

lebih organisasi tersebut memiliki perbedaan struktur, tetapi karena mereka ingin 

mencapai tujuan bersama, maka dapat terjadi kerja sama. 

a. Sistem kerja sama CV. Jasa Surya dalam Pengadaan buku di kota Padang ; 

CV. Jasa Surya bekerja sama dengan salah satu percetakan ternama yang berada 

di pulau jawa, yaitu PT. Putra Nugraha.  

b. Sistem kerja sama CV. Jasa Surya dalam Pendistrubusian buku di kota Padang ; 

CV. Jasa Surya bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di kota Padang, 

beberapa toko buku, Sales dan Free lance untuk memasarka produk-produknya. 

1. Sekolah. 

Sistem kerja sama yang di tetapkan oleh CV. Jasa Surya dengan sekolah yang 

ada di kota Padang untuk memasarkan produknya, yaitu dengan sistem 

pembayaran Tunai dan Kredit.  
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2. Toko Buku. 

Dalam melakukan transaksi dengan Toko buku, CV.Jasa Surya juga 

menggunakan sistem Tunai dan Kredit. 

3. Sales dan Sales Freelance. 

Dalam melakukan kegiatan sales freelance tidak perlu memberikan laporan 

kepada koordinator pemasaran. Dalam melakukan tugasnya sales freelance 

tidah wajib harus memasarkan produk khusus dari penerbit Jasa Surya. Sistem 

pembelian yang dilakukan oleh Sales freelance ada dengan sistem tunai (Cash) 

ada sistem Kredit. Sistem Tunai bisa di lakukan oleh semua Salesman 

Freelace, dengan cara membayar Tunai semua buku pada waktu pengambilan 

barang, Sedang untuk sistem Kredit Salesman Freelance harus menjaminkan 

(Menganggunkan) Surat-surat berharga diantaranya   Berserfikat tanah atau 

bangunan,  BPKB Mobil atau pun Motor yang dimiliki oleh salesmen itu 

sendiri. Apabila memakai jaminan (Anggunan) milik orang lain harus ada 

persetujuan tertulis dari si pemilik jaminan. 

 

5.2 Saran 

Dalam pelaksanaan operasional CV. Jasa Surya sudah sesuai dengan SOP (Standard 

Operating Prosedure). Untuk sistem  pengadaan dan pendistribusian pada dasarnya 

sudah dilakukan dengan baik dan sistem kerjasama yang sangat menarik untuk 

dijadikan contoh bagi organisasi atau perusahaan lainnya. Namun, terkadang ada 

kendala saat penagiha, yaitu pad bagian kredi. Jadi sebaiknya ketegasan peratutan 

lebih ditingkatkan lagi terutama dalam bagian kredit. Demi kesejahteraan karyawan 

dan perusahaan itu sendiri, dan akan mendapatkan  hasil seperti yang diinginkan. 

 


