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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan penelitian yangJsudah dilakukan maka dapat 

diambilIkesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data yang didapatkan dari bagian kepala produksi, repair 

list pada pekerjaan reparasi kapal MT Blue Stars 6 adalah sebagai 

berikut:  

- Pelayanan Umum 

- Pembersihan & Pengecatan Lambung 

- Sea Chest & Sea Valves 

- Zinc Anode 

- Ultrasonic Test 

- Propeller dan as propeller 

- Kemudi dan Tongkat Kemudi 

- Replating 

2. Berdasarkan data yang didapatkan dari bagian kepala produksi, rencana 

awal penyelesaian reparasi kapal adalah 16 hari. Namun, kenyataannya 

reparasi kapal baru dapat selesai di hari ke-43 yang berarti penyelesaian 

reparasi kapal terlambat 27 hari dari waktu yang sudah ditentukan dan 

disepakatkan. 

3. Melalui wawancara yang dilakukan dengan kepala di bagian sarana 

fasilitas dan kepala produksi dapat diketahui keterlambatan reparasi 

kapal terjadi karena material yang dipesan oleh owner kapal datangnya 

terlambat yang mengakibatkan penyelesaian reparasi terkait material 

tersebut jadi terlambat dikerjakan dan membuat penyelesaian reparasi 

kapal tersebut jadi tertunda. Selain itu, keterlambatan juga diakibatkan 

karena penambahan pekerjaan yang direkomendasi oleh owner kapal. 
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4. Reparasi yang paling berpengaruh pada keterlambatan ada pada bagian 

tail shaft & propeller. Pada pengerjaan bagian tersebut material yang 

terlambat ada pada bagian pekerjaan tersebut. Material tersebut adalah 

cutless bearing  dan EVK seal. Material tersebut dipesan oleh owner 

karena galangan kapal tidak mensuplai material tersebut dikarenakan 

spesifikasi dan kehendak owner. Oleh sebab itu owner melakukan 

pembelian material ditempat yang harus dipesan terlebih dahulu. 

(order) barulah tempat tersebut membuat material yang sudah dipesan. 

Selain reparasi pada bagian propeller dan as propeller, reparasi pada 

bagian penggantian plat dan sea chest grating mengalami 

keterlambatan karena penambahan pekerjaan yang direkomendasi oleh 

owner surveyor. 

5. Keterlambatan penyelesaian reparasi kapal berdampak kepada dua 

belah pihak. Dampak yang besar terhadap owner kapal adalah kapal di 

atas dok menjadi semakin lama yang mengakibatkan biaya doking akan 

meningkat dan dampak lain kapal seharusnya sudah bisa berlayar dan 

mendapatkan hasil serta mengembalikan modal setelah reparasi kapal. 

Dampak besar terhadap pihak galangan adalah antrian doking kapal 

(docking space) selanjutnya yang seharusnya sudah naik ke atas dok 

jadi terhambat dan dampak lainnya kepercayaan owner kapal akan 

berkurang dan dapat berdampak buruk karena owner kapal akan 

mempertimbangkan pada saat memilih galangan tersebut untuk reparasi 

kapal selanjutnya. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran-saran yang diberikan sebagai masukan bagi peneliti 

selanjutnya dan bagi perusahaan: 

1. Pada peneliti-peneliti lainnya diharapkan melakukan penjadwalan 

ulang yang dapat memperlancar pekerjaan reparasi kapal agar tidak 

mengalami keterlambatan. 
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2. Mempercepat pembelian material sesuai kesepakatan awal. 

3. Menambah jumlah waktu lembur untuk para pekerja jika ada pekerjaan 

yang tidak selesai sesuai jadwal. 

4. Mengurangi pekerjaan tambahan selama di dok dengan melakukan 

survey yang lebih teliti sebelum kapal doking, sehingga repair list 

menjadi lebih akurat. 
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