
 

 

26 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari apa yang sudah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya 

maka penulis dapat menyimpulkan isi dari makalah ini sebagai berikut: 

1.     Kontrak kerja yang terlalu panjang membuat motivasi awak kapal 

menurun. 

2.     Peralatan kerja yang kurang mendukung dapat memperlambat 

berjalannya proses persiapan ruang muat. 

3.     Persiapan ruang muat selama terjadinya cuaca buruk dapat 

membahayakan jiwa awak kapal. 

4.     Kerja yang terlalu letih dan kurang istirahat dapat mengganggu 

kesehatan awak kapal. 

5.     Perjalanan menuju pelabuhan berikutnya yang terlalu lama 

menimbulkan kebosanan diantara awak kapal. 

6.     Kerinduan yg sangat mendalam terhadap anggota keluarga 

dirumah dapat menurunkan semangat awak kapal. 

 
B. Saran 

1. Hendaknya perusahaan mengurangi waktu kontrak kerja selama 

kurang dari satu tahun atau paling lama enam bulan sehingga 

pengurangan waktu kontrak semacam ini diharapkan akan 

menekan tingkat kejenuhan awak kapal sehingga motivasi kerja 

tetap terjaga dengan baik. 

2. Perusahaan harus melengkapi alat-alat kerja yang cukup dan 

berkualitas agar penyelesaian pekerjaan persiapan ruang muat 

tidak terhambat karena alat-alatnya yang mudah rusak. 
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3. Perwira kapal hendaknya benar-benar memonitor keadaan 

cuaca dilaut. Hindari pekerjaan didalam ruang muat selama 

cuaca buruk untuk mencegah timbulnya kecelakaan. 

4. Sistem kerja sesuai dengan MLC 2006 harus benar-benar 

diterapkan untuk menghindari adanya keletihan yang sangat 

pada awak kapal. 

5. Hendaknya nakhoda dapat mengusahakan berbagai macam 

hiburan untuk mengurangi rasa bosan diantara awak kapal pada 

saat perjalanan jauh dan lama. 

6. Perusahaan hendaknya dapat mengadakan sistem komunikasi 

yang lebih modern. Sehingga awak kapal dapat selalu 

berkomunikasi dengan keluarga dirumah kapan saja. 
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