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BAB IV 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan  

Dari uraian permasalahan tentang peningkatan dan perawatan yang sudah 

ditentukan oleh Planing Maintenance System (PMS) yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk kapal MV. AN-HUI guna menunjang operasional kapal 

tersebut. Maka sebagai bagian akhir dari makalah ini penulis memberikan 

beberapa kesimpulan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu : 

1. Belum optimalnya perawatan diatas kapal MV. AN-HUI yang sesuai dengan 

Planing Maintenance System (PMS)  

B. Saran  

Dari kesimpulan yang diambil diatas maka dapat ditarik beberapa saran agar 

dapat terwujud dioptimalkannya perawatan bagian deck di atas kapal MV. AN-

HUI sesuai dengan Planing Maintenance System (PMS) adapun saran-saran dan 

pemecahan masalah yang dapat dihimpun sebagai berikut : 

1) Tingkatkan perawatan dibagian-bagian deck di kapal MV. AN-HUI.  

2) Officer menyesuaikan perawatan bagian-bagian deck di kapal MV.AN-HUI 

Planing Maintenance System (PMS).  
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DAFTAR PUSTAKA 

Daryanto (1986:29) adalah : “suatu usaha kegiatan untuk merawat suatu materil atau 

mesin agar supaya materil atau mesin itu dapat dipakai secara produktif dan 

mempunyai umur yang lebih lama” 

 

Situmorang (2000:4) adalah: “memelihara kapal agar selalu dalam keadaan yang siap 

operasional dan dapat memenuhi jadwal pelayaran kapal yang telah 

ditentukan tepat pada waktunya”. 

 

Sofyan Assuari (1999:97) mengatakan bahwa didalam melaksanakan kegiatan 

perawatan terdapat dua persoalan yang dihadapi oleh suatu perusahaan,yaitu 

permasalahan teknis dan permasalahan ekonomis 

 

Daryanto (1986:39) adalah : “suatu tindakan penyembuhan yang dilakukan terhadap 

alat-alat yang mengalami kemacetan atau kerusakan dengan tindakan ini 

diharapkan alat dapat beroperasi kembali” 

 

Situmorang (2000:16) mengungkapkan bahwa: “kegiatan dalam membetulkan segala 

jenis peralatan yang rusak untuk dapat dikembalikan fungsinya seperti 

semula dan dapat dipergunakan seperti semula”. 

 

Habibie (2003:23) mengemukakan: “suatu kegiatan dalam rangka memperbaiki alat-

alat atau fasilitas-fasilitas yang rusak sehingga peralatan ataupun fasilitas 

tersebut diatas dapat berfungsi kembali seperti sedia kala” 

 

Pengorbanan yang dapat dilakukan secara ekonomis yang diperlukan untuk 

memperoleh barang dan jasa”. Disesuaikan dengan penelitian ini, maka 

pengertian Biaya Harian Kapal menurut Engkos Kosasih (1996:10) 

 

Tasnim Ali Widjanarko (1986:264) Pendapatan adalah:“Suatu ukuran nilai harta yang 

diterima dari pelanggan selama periode tertentu;sama dengan harga barang-

barang yang terjual dan jasa-jasa yang diserahkan selama masa. 

 

Sofyan Syafri Harahap (1997:227) Analisa Horisontal adalah:“Teknik analisa laporan 

keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan atau 

data lainnya baik dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk unik 

 

Salam Mannan dan Wahyudi (1994:34) mendefinisikan Analisis Horisontal  

 

Sugiono (2004:11) menjelaskan Analisis Hubungan / Penelitian assosiatif merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable 

atau lebih. 


