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Crane adalah  suatu  pesawat  bantu  yang  berada  di  atas  kapal  yang
berfungsi sebagai media memindahkan barang dan menurunkan dan menaikkan
dari atas kapal kedermaga atau dari dermaga ke kapal. Dan crane digerakkan oleh
motor listrik dan diteruskan dengan megunakan hydrolik sebagai mekanisme yang
bekerja mengunakan hukum paskal dimana crane dapat mengangkat beban yang
berat  dengan menggunakan penggerak (actuator)  yang kecil  dengan media oil
hydrolik  yang bertekanan tinggi.

Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penyebab  serta  dampak
kurangnya  perawatan   terhadap  gear  motor  crane untuk  proses  penunjang
kelancaran  bongkar muat dengan metode SPSS dan SWOT.

Hasil  penelitian  menunjukan  Nilai  koefisien  korelasi  X1 sebesar  0,270
sehingga  pengaruh  gear  motor  crane berpengaruh  positif  terhadap terhadap
kelancaran bongkar muat  sebesar 27,0%. Dapat disimpulkan bahwa  gear motor
crane berpengaruh  terhadap kelancaran  bongkar  muat  adalah  lemah. Nilai
koefisien korelasi X2 sebesar 0,319 sehingga perawatan crane berpengaruh positif
terhadap  kelancaran  bongkar  muat  sebesar  31,9%.  Dapat  disimpulkan  bahwa
perawatan crane berpengaruh terhadap kelancaran bongkar muat adalah sedang.
Nilai koefisien korelasi X1 dan X2 menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien
determinasi  yang  ditunjukkan  oleh  nilai  Adjusted  R  Square  mempunyai  nilai
sebesar 0,820, hal ini berarti bahwa variabel gear motor crane mampu dijelaskan
oleh  perawatan  crane  kelancran  bongkar  muat  82,0%  sedangkan  sisanya
dijelaskan  oleh  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Dengan
demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  gear  motor  crane   dan  perawatan  crane
terhadap  kelancaran  bongkar  muat  adalah  sangat  kuat.  Strategi  dalam
mengoptimalisasi kelancaran bongkar muat di MV. Pan Clover,  yaitu perawatan
secara berkala dan pengecekan secara rutin.

Kata kunci: Gear motor crane, perawatan crane, kelancaran bongkar muat.

xiii


