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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab IV 

mengenai Pentingnya Saturday routine test rescue boat di MT. As Marine 

Mpat, dapat disimpulkan bahwa. 

1. Di kapal MT. As Marine Mpat pelaksanaan Saturday routine test rescue 

boat belum dijalankan dengan benar atau belum dilakukan dengan rasa 

tanggung jawab serta kepedulian akan pentingnya rescue boat. Dalam 

pelaksanaan perawatan rescue boat masih belum sesuai aturan dan masih 

banyak yang harus dibenahi serta diperbaiki, khususnya pengetahuan 

awak kapal akan pentingnya pelaksanaan Saturday routine test rescue 

boat. 

2. Akibat tidak mengerti akan pentingnya Saturday routine test rescue boat 

adalah awak kapal tidak melaksanakan perawatan terhadap rescue boat. 

Padahal banyak sekali dampak yang ditimbulkan akibat tidak 

diadakannya perawatan, seperti rusaknya mesin rescue boat dan 

peralatan yang menyangkut dengan rescue boat seperti wire serta remote 

dan manual handle rescue boat , kurangnya wawasan awak kapal yang 

berakibat kurangnya daya saing awak kapal itu sendiri di dunia 

pekerjaan. Mengingat lapangan pekerjaan membutuhkan SDM (Sumber 

Daya Manusia) yang berkompeten dan memiliki pengetahuan yang 

banyak dan wawasan yang luas.  
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B. SARAN  

Beradasarkan hasil pembahasan di atas mengenai pentingnya Saturday 

routine test rescue boat maka penulis memberi saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya dalam melakukan Saturday routine test rescue boat, awak 

kapal dibekali dengan pengetahuan serta pemahaman akan pentingnya 

pelaksanaan Saturday routine test rescue boat sehingga awak kapal 

mengerti dan memiliki rasa tanggung jawab akan kegiatan tersebut. 

2. Banyak dampak serta akibat tidak dilaksanakannya Saturday routine 

test rescue boat. permasalahan yang muncul seperti masalah pada 

mesin pembakaran serta accu yang rusak karena tidak adanya 

perawatan. Permasalahan seperti ini dapat diatasi dengan adanya 

perawatan yang teratur serta perhatian dari perusahaan, Nakhoda 

harus memberi tekanan kepada perusahaan untuk segera mengirim 

permintaan barang yang sudah dikirim ke perusahaan agar perawatan 

dapat segera di lakukan sehingga tidak meningkatkan resiko masalah 

berkembang. Permasalahan lain yang timbul adalah akan kurangnya 

pengetahuan awak kapal, dan masalah seperti ini dapat diatasi dengan 

rutin diadakannya safety meeting membahas pentingnya pelaksanaan 

Saturday routine test rescue boat. Memberi pemahaman serta 

pengetahuan bahwa masalah ini sangat penting dan ini sangat berguna 

sebagai bekal menambah pengetahuan jika dibutuhkan di lokasi kerja 

yang baru atau di kapal asing yang sangat memperhatikan tentang 

adanya prosedur yang sesuai dengan aturan. 


