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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Analisis menggunakan Diagram Fishbone dan Matriks USG atau Mc Namara, 

faktor yang sangat mempengaruhi dalam penurunan efektivitas bongkar muat 

yaitu dari faktor manusia, mesin, lingkungan, dan operasional,berupa : 

a. Belum adanya peremajaan crane guna pembaruan beberapa bagian 

komponen yang sering merngalami masalah. 

b. Belum mengangkat dan mindahkan 2 (dua) unit ship unloader yang tidak 

terpakai guna memperluas gerak crane lain untuk bekerja.  

c. Perbedaan kemampuan pengoperasian crane. 

d. Penumpukan truck di area open gate. 

e. Aktivitas terhenti karena cuaca buruk, dan kondisi disekitar pelabuhan 

yang tidak terduga. 

2. Efektivitas bongkar muat di Pelabuhan Cigading dianalisis menggunakan 2 

standar pelayanan kinerja Pelabuhan yaitu Waktu Efektivitas (ET:BT) dan 

Produktivitas (T/J). 2 (dua) standar dari tahun 2018 – 2021 mengalami 

kenaikan per tahunnya, namun belum memenuhi standar regulasi pelayanan 

yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 90%.  

3. Variabel yang sangat dominan dalam meningkatkan efektivitas bongkar muat 

komoditas curah kering di Pelabuhan Cigading adalah sebagai berikut: 

a. Peremajaan setiap crane yang beroperasi untuk melakukan proses bongkar 

muat komoditas curah kering di Pelabuhan Cigading. 

b. Pengangkatan 2 (dua) unit ship unloader sebagai perluasan mobilitas 

crane yang beroperasi di sebelahnya.  
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk meningkatan efektivitas bongkar muat di 

Pelabuhan Cigading adalah: 

1. Penambahan crane pengganti 2 (dua) unit Ship Unloader yang sudah tidak 

terpakai agar mobilitas bongkar muat semakin maksimal. 

2. Melakukan pengecekan berkala dan perawatan terjadwal (planning 

maintenance system) terhadapa fasilitas bongkar muat seperti crane, conveyor, 

dan fasilitas lain agar selalu dapat digunakan setiap saat. 

3. Re-sertifikasi terhadap kemampuan operator crane agar mengoperasikan crane 

sesuai dengan SOP yang berlaku di Pelabuhan Cigading.  
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