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BAB V 

PENUTUP 

 

A.   Kesimpulan 

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang strategi 

pengaturan blok international dalam proses bongkar muat pada yard 

automation guna menekan dwelling time di PT. Terminal Teluk Lamong, 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor penghambat kelancaran proses bongkar muat ke atas kapal di PT. 

Terminal Teluk Lamong adalah faktor peralatan dan prasarana yang 

dimiliki jumlahnya sedikit selain itu sering terjadi kerusakan, faktor 

sumber daya manusia yang kurang terampil dan profesionalisme kerja dari 

tiap-tiap planner berbeda, faktor sistem dari alat semi automation yang 

terkadang mengalami miss comunication pada job yang diberikan. 

2. Strategi yang digunakan yard planner adalah pengalihan fungsi water side 

area dan land side area apabila arus bongkar muat ramai. Sedangkan 

untuk vessel planner adalah menentukan letak petikemas yang akan 

dimuat maupun dibongkar pada kapal dengan mempertimbangkan berat, 

jenis dan tujuan muatan. Selanjutnya strategi yang digunakan Dispatcher 

adalah memanage semua alat bongkar muat yang digunakan pada 

aktivitas bongkar muat. Serta strategi yang digunakan Shift manager 

adalah mengatur seluruh kegiatan bongkar muat beserta strategi apa yang 

akan digunakan dalam grup tersebut agar taget dapat tercapai. 
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3.  Berdasarkan hasil produksi yang dihasilkan ASC adanya penurunan hasil 

produksi sebanyak 125 box dari yang ditargetkan pada bulan sebelumnya 

yaitu 342 box, maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa alat tesebut 

bekerja kurang optimal karena adanya penurunan hasil produksi yang  

disebakan oleh kerusakan pada sensor ASC, rel yang patah, sitting plate 

yang tidak rata, harga spare part yang mahal seta penyediaannya yang 

susah, jumlah blok dan  armada SC ataupun CTT yang terbatas.  

B. SARAN 

     Berdasarkan simpulan yang sudah dipaparkan sebagai langkah perbaikan 

di masa mendatang peneliti menyarankan beberapa hal yang diharapkan dapat 

menangani masalah-masalah yang ada, yaitu: 

1. Guna melakukan optimalisasi peralatan dan prasarana maka peneliti dapat 

memberikan masukan yaitu disarankan menambah blok ASC beserta 

armada SC dan CTT selain itu penambahan operator juga dibutuhkan, 

adanya perawatan/pengecekan alat dan prasarana dilaksanakan lebih 

intensif, pengerjaan perbaikan rel yang patah diharapkan dilakukan full 

day tanpa jeda hari libur sabtu dan minggu, menunjuk superitenden untuk 

crane ASC. 

2. Disarankan bagi planner diberikan pelatihan atau diklat apabila 

memungkinkan untuk diadakan uji kompetensi sehingga mendapat 

sertifikasi profesi untuk setiap planner. Tambahan saran bagi yard planner 

sebaiknya mengetahui urutan sequences berat container yang di muat ke 

atas kapal tersebut, selain itu Vessel Planner perlu mengetahui 
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karakteristik dari kapal tersebut serta kondisi intact stability dengan 

menginstal aplikasi locopias atau aplikasi sejensinya sehingga pada saat 

pembuatan plan muatan sudah di sesuaikan dengan keadaan actual di atas 

kapal. 

3. Disarankan pembuatan jadwal perawatan pada crane ASC, selain itu juga 

disarankan untuk dilakukan sinkronisasi sistem program dan disarankan 

adanya perbaikan terhadap sitting plate di lapangan penumpukan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


