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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan pada Bab III, maka penulis 

memperoleh beberapa kesimpulan yang menjadi kendala dalam 

proses bongkar muat di MT. Golden Pearl XIV, yaitu sebagai berikut : 

 

1.  Keterlambatan pada saat pelaksanaan bongkar muat oil product 

dikarenakan kebocoran packing pada cargo manifold dan 

kurangnya stok suku cadang packing di atas kapal. 

2.  Pengawasan yang tidak efektif ketika melakukan pemasangan 

packing pada cargo manifold saat proses kegiatan bongkar muat 

oil product disebabkan tidak ada pengawasan pada saat 

pemasangan packing cargo manifold dan kurangnya pengawasan 

secara langsung pada saat melakukan pemasangan packing. 

3.  Pengadaan packing dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan 

waktu dan kualitas. Hal ini dikarenakan pengadaan packing di atas 

kapal tidak sesuai dengan permintaan dan keterlambatan 

pengiriman packing ke atas kapal. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai pemecahan masalah atau solusi yang 

tepat dalam mengoptimalkan penggunaan packing dalam menunjang 

kelancaran proses bongkar muat oil product di MT. Golden Pearl XIV, 

yaitu sebagai berikut : 
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1. Untuk mengatasi keterlambatan yang dikarenakan kebocoran 

packing dalam kegiatan bongkar muat oil product, maka 

disarankan personil di atas kapal melakukan pemasangan dengan 

dua packing (mendouble packing) dan melakukan pengontrolan 

suku cadang packing di atas kapal. 

2. Untuk meningkatkan pengawasan saat proses kegiatan bongkar 

muat oil product, maka sebaiknya Nakhoda dan Perwira 

melakukan pengawasan pada saat pemasangan packing dengan 

pengawasan yang sistematis dan memfokuskan pada 

pelaksanaan pemasangan packing. 

3. Untuk meningkatkan pengadaan packing di atas kapal, maka 

sebaiknya perusahaan mensupply packing sesuai dengan 

permintaan. Selain itu hendaknya pihak kapal menjalin komunikasi 

yang efektif dengan pihak perusahaan dalam pengadaan suku 

cadang packing di atas kapal. 
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