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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

2.1 Kajian Induktif 

Saat ini studi terkait kepelabuhan sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu hingga 

sekarang. Adapun penelitian itu terkait dengan peningkatan kinerja atau performansi dari 

pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia maupun pelabuhan seluruh dunia. Beberapa 

penelitian diantaranya seperti pengembangan infrastruktur pelabuhan mendukung 

pembangunan berkelanjutan  yang bertujuan untuk menganalisis infrastruktur Pelabuhan 

dan dan merumuskan strategi pengembangan pelabuhan (Putra & Djalante, 2016). Selain 

itu beberapa penelitian terkait peningkatan perfromansi pelabuhan seperti meningkatkan 

efisiensi di pelabuhan dalam menjadi salah satu perusahaan logistik di kancah 

internasional juga telah di lakukan (Heaver, 2009). Hingga saat ini studi terkait pelabuhan 

sudah berkembang secara pesat, dimana banyak peneliti juga yang mengaitkan 

kepelabuhan dengan berbagai macam model dan metode seperti implementasi metode 

Monte-carlo simulation yang dapat merpresentasikan sistem nyata dari pelabuhan dimana 

hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan terkait peningkatan perfomansi 

kinerja pelabuhan (Sherman et al., 2008) 

Salah satu aktifitas di pelabuhan yang memiliki peranan penting dan merupakan 

salah satu aktifitas utama di pelabuhan ialah proses bongkar muat kapal peti kemas. 

Dimana salah satu permasalahan yang paling besar ialah terkait pertimbangan masalah 

pengoptimalan waktu untuk memuat dan menurunkan muatan ke dan dari kapal di 

terminal peti kemas, dimana kontainer diharuskan diangkut dengan truk antara kapal dan 

lokasi yang telah ditentukan (Li & Vairaktarakis, 2003). Pentingnya aktifitas bongkar 

muat peti kemas ini digalakkan dikarenakan pengiriman barang dengan menggunakan 

peti kemas (container) telah banyak dilakukan, dan volumenya terus meningkat dari 



9 
 

tahun ke tahun. Beberapa pelabuhan terkemuka telah mempunyai fasilitas-fasilitas 

pendukung yang berupa terminal peti kemas seperti pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung 

Mas, Tanjung Perak, Belawan dan Ujung Pandang (Nugraha et al., 2015). 

Meskipun demikian pelabuhan tidak saja disibukkan dengan aktivitas bongkar-

muat barang, namun juga sangat dekat dengan kegiatan bersifat olahraga dan wisata 

bahari. Namun, untuk dapat menggabungkan berbagai fungsi tersebut, pelabuhan harus 

memiliki serta menjaga kawasan pelabuhan dengan konsep green port secara 

berkelanjutan. Pencemaran pantai, terutama akibat aktivitas bongkar-muat, misalnya, 

harus ditekan pada tingkat minimal (Purba, 2010). Penelitian terkait pelabuhan yang 

mengarah kepada pembangunan pelabuhan yang berbasis green atau ramah lingkungan 

saat ini sudah mulai banyak diteliti, dikarenakan pentingnya penerapan konsep green 

didalam pelabuhan. Salah satu penelitian terkait green port dilakukan demi 

perkembangan dan pembangunan port secara berkelanjutan (Lam & Voorde, 2012) 

Selain itu dalam mendukung pembangunan pelabuhan yang berbasis green concept 

khususnya di proses bongkar muat peti kemas, maka penelitian terkait lean thinking dapat 

mendukung untuk mewujudkannya. Dimana penelitian terkait lean thinking sendiri saat 

ini juga sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu hingga sekarang. Beragam jenis 

penelitian yng berfokus kepada pereduksian waste telah dilakukan oleh peneliti guna 

meningkatkan efisiensi dan kinerja dari sebuah organisasi atau perusahaan baik yang 

bergerak dalam industri manufaktur ataupun industrri jasa. Pada sebuah penelitian yang 

berjudul “Usulan Perbaikan Untuk Pengurangan waste pada proses produksi dengan 

menggunakan metode lean” telah dikembangkan sebuah strategi perbaikan dengan 

menggunakan metode Lean untuk mengurangi lead time pada lantai produksi dengan 

mengurangi pemborosan serta aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah (Harsono & 

Arijanto, 2012). Selain itu penelitian mengenai lean thinking terkait pereduksian waste 

ialah juga diharapkan agar perusahaan selalu meningkatkan keunggulannya agar dapat 

bersaing. Peningkatan keunggulan ini dilakukan dengan salah satu caranya adalah dengan 

meminimasi waste (pemborosan) (Hazmi & Karningsih, 2012).  
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Hingga saat ini, studi mengenai masalah pereduksian waste dengan menerapkan 

metode lean thinking telah berkembang secara ektensif dari waktu ke waktu. Untuk itu 

dengan strategi lean, perusahaan diharapkan mempu meningkatkan rasio nilai tambah 

(value added) terhadap pemborosan. Minimasi pemborosan akan sangat berguna bagi 

perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin berat (Fanani & Singgih, 2011). 

Dalam usaha peningkatan produktivitas, perusahaan harus mengetahui kegiatan yang 

dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan /jasa) dan 

menghilangkan (waste), oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan lean. Waste sendiri 

tidak memberikan nilai tambah pada proses transformasi input menjadi output (Liker, 

2006). Ada tujuh macam waste yaitu overproduction, defect, unnecessary inventory, 

inappropriate processing, transportation, waiting, dan unnecessary motion (Hines & 

Rich, 1997). Lean berfokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak 

bernilai tambah (non value added activities) dalam desain, produksi (untuk bidang 

manufaktur) atau operasi (untuk bidang jasa) dan supply chain management yang 

berkaitan langsung dengan pelanggan (Womack & Jones, 2003). Dimana selain itu 

penelitian terkait pendekatan lean thinking ini akan sangat membantu perusahaan dalam 

serangkaian proses produksi sehingga dapat menghasilkan produk yang tepat pada waktu 

dan jumlah yang tepat dengan kualitas yang sesuai dengan permintaan konsumen 

sehingga dapat meningkatkan nilai kepada konsumen (Hazmi et al., 2012). 

Berdasarkan hasil kajian induktif yang dilakukan terkait pemaksimalan kinerja dan 

efisiensi pelabuhan yang terfokus dalam pereduksian pemborosan maka state of the art 

pada penelitian ini ialah penerapan lean thinking dengan meggunakan pendekatan logika 

fuzzy-AHP pada Service Value Stream Mapping (SVSM). Dimana hal ini bertujuan untuk 

mereduksi pemborosan yang juga mempertimbangkan penggunaan atau konsumsi energi 

agar tidak menimbulkan polusi yang nantinya berdampak buruk bagi lingkungan yang 

mengarah kepada pembangunan pelabuhan berbasis green concept. Dimana pada tahapan 

pembobotan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan fuzzy-AHP yang nantinya 

akan diperbaharui dengan mempertimbangkan pemborosan apa saja yang dapat muncul 

serta juga dilakukan pembuatan future state mapping yang nantinya akan digunaakan 

dalam peningkatan produktivitas pelabuhan itu sendiri demi menjadi green port.  
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2.2 Kajian Deduktif 

2.2.1 Kepelabuhan 

Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan pelabuhan adalah 

tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai 

tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai 

tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa 

terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan 

intra dan antar moda transportasi. Pelabuhan dapat diartikan sebagai tempat kapal 

berlabuh (anchorage), mengolah gerak (maneuver), dan bertambat (berthing) untuk 

melakukan kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan barang secara 

aman (securely) dan selamat (safe) (Lasse, 2014). Pelabuhan adalah tempat yang terdiri 

dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 

kegiatan pemerintahan dan kegiatan layanan jasa (Gurning & Eko, 2007).  

Sementara itu Suranto (2004) mengatakan pelabuhan adalah tempat yang terdiri 

dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas–batas tertentu sebagai tempat 

kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, berlabuh, naik-turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang 

dilengkapi dengan faslitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan. 

Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan 

masyarakat umum. Selain itu Jinca (2011) mengatakan bahwa pelabuhan laut adalah 

suatu daerah perairan yang terlindung terhadap badai, ombak dan arus, sehingga kapal 

dapat mengadakan olah gerak, bersandar, membuang jangkar sedemikian sehingga 

bongkar muat atas barang dan perpindahan penumpang dapat terlaksana dengan baik. 

Fungsi utama dari pelabuhan laut adalah fungsi perpindahan muatan dan fungsi industri 

dilihat dari sudut pengusaha pelabuhan melengkapi fasilitas-fasilitas terhadap keperluan 

kegiatan kapal di pelabuhan, antara lain alur pelayaran untuk keluar masuk kapal dari dan 

ke pelabuhan, peralatan tambat, kegiatan bongkar muat dermaga, pengecekan barang, 

pergudangan, penyediaan jaringan transportasi lokal di kawasan pelabuhan. 
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2.2.2 Peti Kemas atau Container 

Berdasarkan Customs Convention on Containers 1972, yang dimaksud dengan container 

adalah alat untuk mengangkut barang seperti yang dijelaskan dibawah ini. 

a. Seluruhnya atau sebagian tertutup sehingga berbentuk peti atau karet dan dimaksud 

untuk diisi barang yang akan diangkut. 

b. Berbentuk permanen dan kokoh sehingga dapat dipergunakan berulang kali untuk 

pengangkutan barang. 

c. Dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengangkutan barang dengan 

suatu kendaraan tanpa terlebih dulu dibongkar kembali. 

d. Dibuat sedemikian rupa untuk langsung dapat diangkut, khususnya apabila dipindah 

dari satu ke lain kendaraan. 

e. Dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diisi dan dikosongkan.  

f. Mempunyai isi diukur bagian dalam sebesar 1 m atau lebih. 

 

2.2.3 Alat Bantu Bongkar Muat Container 

 

Adapun alat bantu bongkat muat peti kemas atau container yang digunakan dalam proses 

bongkar muat oleh TPKS adalah sebagai berikut: 

a. Container Crane (CC) 

Container Crane (CC) merupakan peralatan utama dalam operasi penanganan proses 

bongkar muat di pelabuhan. Adapun struktur dari CC ini ialah terbuat dari baja 

sehingga dapat menahan beban ekstrim seperti badai atau angin laut di pelabuhan 

(Godoy et al., 2008). Adapun CC yang digunakan oleh TPKS dalam proses penangan 

bongkar muatnya dijalankan dengan menggunakan energi listrik atau otomatis. Cara 

kerja CC ialah beroperasi membongkar Peti Kemas dengan mengambil Peti Kemas 

dari tumpukannya yang ada di atas kapal dan mengangkatnya pada ketinggian yang 

cukup lalu membawanya ke sepanjang portal ke belakang ke arah lantai dermaga 

tempat penumpukan container. Gambar 2.1 dibawah menunjukkan alat CC yang ada 

di pelabuhan Tanjung Mas Semarang dimana alat tersebut digunakan pada proses 

bongkar muat oleh TPKS. 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Rubber Tyred Gantry (RTG) Crane 

Rubber Tyred Gantry (RTG) Crane adalah sebuah jenis crane yang digunakan untuk 

mengambil dan melakukan penumpukan container di lapangan container (CY). RTG 

crane sendiri mempunyai ukuran tinggi yaitu 12-14 meter dari permukaan tanah dan 

memiliki roda karet yang dapat berputar hingga 900° (Pribadi et al, 2016). Gambar 

2.3 dibawah menunjukkan alat RTG yang ada di pelabuhan Tanjung Mas Semarang 

dimana alat tersebut digunakan pada proses bongkar muat oleh TPKS. 

 

Gambar 2.1 Container Crane (CC) di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang 

Gambar 2.2 Rubber Tyred Gantry (RTG) Crane di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang 



14 
 

c. Head Truck (HT) 

Head Truck (HT) merupakan kendaraan mendukung proses trucking. Dimana HT 

bertugas untuk membawa container dari dan ke lapangan container (CY) untuk 

dimuat ke atas kapal. Gambar 2.3 dibawah ini menunjukkan alat HT yang ada di 

pelabuhan Tanjung Mas Semarang dimana alat tersebut digunakan untuk mendukung 

proses bongkar muat oleh TPKS. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Lean Thinking 

Pada dasarnya konsep lean adalah konsep perampingan atau efisiensi. Konsep ini dapat 

diterapkan pada perusahaan manufaktur atau jasa. Konsep lean thinking diprakarsai oleh 

sistem produksi Toyota di Jepang. Lean dirintis oleh Taichi Ohno dan Sensei Shigeo 

Shingo dimana implementasi dari konsep ini didasarkan pada 5 prinsip utama (Hines & 

Taylor, 2000) yaitu: 

1. Specify value 

Specify value adalah proses menentukan apa yang dapat memberikan nilai dari 

suatu produk atau layanan dilihat dari sudut pandang konsumen bukan dari sudut 

pandang perusahaan.  

2. Identify whole value stream 

Identify whole value system adalah proses mengidentifikasi tahapan-tahapan yang 

diperlukan, mulai dari proses desain, pemesanan, dan pembuatan produk 

berdasarkan keseluruhan value stream untuk menemukan pemborosan yang tidak 

memiliki nilai tambah (non value added).  

 

 

 

Gambar 2.3 Head Truck (HT) di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang 
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3. Flow 

Flow adalah proses melakukan aktivitas yang dapat menciptakan suatu nilai tanpa 

adanya gangguan, proses rework, aliran balik, aktivitas menunggu (waiting) 

ataupun sisa produksi.  

4. Pulled 

Pulled ialah proses mengetahui aktivitas-aktivitas penting yang digunakan untuk 

membuat apa yang diinginkan oleh konsumen. 

5. Perfection 

Perfection merupakan kegiatan mencapai kesempurnaan dengan menghilangkan 

waste (pemborosan) secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pemikiran lean 

thinking adalah berusaha meniadakan waste (pemborosan) baik dalam tubuh 

perusahaan atau antar perusahaan.  

Lean Thinking berfokus kepada pemberian value kepada pelanggan. Dimana nilai 

pelanggan atau customer dijadikan tolak ukur dalam sebuah organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Karena dengan menerapkan lean thinking maka dapat diketahui bagaimana 

merancang sebuah proses yang tidak menimbulkan limbah atau pemborosan (Melton, 

2005). Namun, untuk mencapai lean (ramping) kita harus menghubungkan semua elemen 

yang ada dalam rantai pasok atau didalam proses bisnis sebagimana yang sering disebut 

sebagai “Perusahaan Lean” (LERC, 2004). 

2.2.5 Service Value Stream Mapping (SVSM) 

Penerapan lean thinking untuk perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dapat 

meningkatkan kualitas dan permasalahan terkait biaya. Penerapan lean thinking berfokus 

pada lima konsep dasar yaitu (Bonaccorsi, 2011) :  

1) Menentukan kegiatan yang menciptakan nilai (Value Added) dari perspektif 

pelanggan. 

2) Mengidentifikasi aliran nilai, yaitu semua kegiatan yang dilakukan untuk 

menghasilkan produk akhir. 

3) Meminimalkan antrian dan interupsi. 
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4) Menerapkan pendekatan pull dengan memberikan apa yang sebenarnya diminta oleh 

pelanggan. 

5) Menciptakan yang terbaik. 

 

Selain itu menurut Bonaccorsi (2011), Service Value Stream Mapping (SVSM) 

diharapkan mampu meningkatkan performansi dari sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa pelayanan. Adapun langkah dalam membuat SVSM ialah : 

1) Berkomitmen dengan Lean. 

2) Mempelajari perihal terkait Lean. 

3) Memilih aliran nilai yang ingin di tingkatkan. 

4) Memetakan proses bisnis saat ini. 

5) Mengidentifikasi dampak dari pemborosan dan menentukan langkah untuk 

meminimasi dampak tersebut. 

6) Memetakan proses bisnis dimasa mendatang (Setelah improvement). 

 

Berikut Tabel 2.1 dibawah ini merupakan hasil modifikasi waste atau pemborosan yang 

sesuai dengan perusahaan jasa (Bonaccorsi, 2011) : 

 

Tabel 2.1 Sepuluh pemborosan di industri jasa 

No Pemborosan Keterangan 

1 Defects 
Kesalahan entri data; File yang hilang; Barang hilang 

atau rusak; 

2 Duplication 
Data berulang kali masuk; Tanda tangan ganda; 

Pelaporan yang tidak perlu; kueri ganda; 

3 Incorrect Inventory 

Stok Persediaan tidak benar; Membuang-buang 

waktu menemukan apa yang dibutuhkan; Salinan 

yang tidak perlu; 

4 
Lack of Customer's 

Focus 

Tidak ramah; Kekasaran; Perhatian yang buruk 

kepada pelanggan; 

5 Over Production 
Laporan Overproduksi yang belum pernah dibaca; 

Memproses dokumen sebelum waktunya; 

6 
Unclear 

Communication 

Informasi yang salah; Kurangnya format data 

standar; Alur kerja tidak jelas; 

7 Motion/Transportation 
Tata letak yang buruk; Pengajuan tidak efektif; 

Ergonomis yang buruk; 

8 
Underutilized 

Employees 

Alat yang tidak memadai; Birokrasi yang berlebihan; 

Otoritas terbatas; 

9 Variation 
Kurangnya prosedur; Kurangnya format standar; 

Waktu standar tidak ditentukan; 
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No Pemborosan Keterangan 

10 Waiting/Delay 
Menunggu persetujuan; Waktu Henti; Menunggu 

persediaan; 

 

Dalam pengolahan untuk mereduksi pemborosan yang terjadi maka peneliti juga 

melakukan perhitungan efisiensi proses bongkar muat dengan menggunakan rumus 

seperti yang terlihat pada Persamaan (2.1) dibawah ini (Bonnacorsi, 2011) : 

Service Efficiency =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒
   (2.1) 

Selain itu adapun solusi yang diberikan untuk meminimasi pemborosan disesuaikan 

dengan ketentuan seperti Tabel 2.2 dibawah ini (Bonnacorsi, 2011): 

 

Tabel 2.2 Solusi untuk sepuluh pemborosan 

No Actions Main wastes tackled Other wastes 

1 5 S Defects Inventory, Waiting 

2 Planned Break Motion, Defect Waiting 

3 Standarization 
Defects, Motion, 

Duplication 

Overproduction, 

Underutilized employees, 

Communication 

4 Visual Control Inventory, Overproduction Waiting 

5 
Layout/Work 

Cells 
Motion, Transportation 

Waiting, Underutilized 

employees 

6 Continuous Flow Waiting, Inventory Overproduction 

7 Balancing Waiting Variation, Overproduction 

8 Levelling Overproduction, Variation Inventory 

9 Quick changeover Waiting Overproduction 
 

 

2.2.6 Proses Loading dan Unloading (Bongkar Muat) Kapal 

Bongkar muat adalah kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat dari dan 

ke kapal yang terdiri dari kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery 

(Giyanto & Martopo, 2004). 
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1. Stefadoring 

Stefadoring merupakan kegiatan membongkar barang dari palka kapal dan 

menempatkan ke atas dermaga serta merupakan proses memuat dari atas dermaga dan 

menempatkannya ke atas palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau alat 

lainnya. 

2. Cargodoring  

Cargodoring adalah kegiatan mengeluarkan barang dari sling di lambung kapal ke 

atas dermaga, mengangkut dari dermaga dan menyusun di dalam gudang. Kegiatan 

ini dilakukan dengan cara mengambil barang dari tumpukan di gudang dan 

mengangkutnya ke dermaga, memasukkan ke dalam sling di lambung kapal di atas 

dermaga. 

3. Receiving/delivery 

Receiving adalah kegiatan menerima barang dari timbunan digudang atau lapangan 

penimbunan sampai barang tersusun di gudang atau lapangan  penumpukan dalam 

pelabuhan. Sedangkan delivery adalah kegiatan mengirim barang dari timbunan 

digudang atau lapangan dan menyerahkan barang sampai tersusun di kendaraan di 

pintu gudang atau lapangan  penumpukan. 

 

2.2.7 Green Port 

 

Pemahaman maupun implementasi pelabuhan berwawasan lingkungan atau yang dikenal 

dengan green port memang masih relatif baru di Indonesia. Pelabuhan umum di Indonesia 

umumnya identik dengan wajah keras para kuli angkut dan raungan truk-truk pengangkut 

barang si raja jalanan. Pelabuhan umum dikenal sebagai kawasan tertutup [restricted area] 

untuk umum, sehingga sangat jarang dikunjungi orang, kecuali pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan ekspor-impor barang (Purba, 2010). Green Port merupakan 

pengembangan pelabuhan yang berkelanjutan yang tidak hanya memenuhi keperluan 

lingkungan, tetapi juga peningkatan laba yang bagus (Perawati et al., 2017)  

 Kondisi ini sangat bertolak-belakang dengan pengelolaan pelabuhan umum di 

negara lain, di mana pelabuhan sudah sejak lama menjadi daerah tujuan wisata yang 

menarik. Orang bisa melihat dari dekat aktivitas di pelabuhan, dengan menyediakan 

ruang bagi publik dengan beragam fasilitas di dalamnya, tanpa mengganggu kegiatan 
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bongkar-muat. Bahkan, di kawasan pelabuhan juga terdapat dermaga tambat untuk kapal-

kapal pesiar bagi aktivitas wisata bahari. Pelabuhan Port Klang di Malaysia dan Port of 

Singapore sudah sejak lama –mengikuti keberhasilan pelabuhan-pelabuhan modern di 

negara maju– menjadikan pelabuhannya sebagai green port, yang tidak saja sibuk dengan 

aktivitas bongkar muat barang, namun dipadu dengan wisata bahari dan beragam kegiatan 

ikutan lain (Purba, 2010).  

 

Namun, masyarakat yang ingin menikmati wisata pantai di sekitar pelabuhan, 

harus terlebih dahulu disuguhkan tataguna kawasan berupa ruang terbuka hijau, penataan 

lalulintas yang teratur hingga pantai berpasir yang tidak tercemar, yang merupakan bagian 

dari upaya konservasi lingkungan. Port Klang dan Port of Singapore sudah 

mengimplementasikan diri sejak lama sebagai green port, dan terbukti tidak saja unggul 

dalam jumlah bongkar-muat barang, tetapi juga mendatangkan cukup banyak orang ke 

kawasan pelabuhan untuk tujuan wisata. Pengelola pelabuhan umum, terutama ocean 

going di Indonesia, sudah seharusnya memikirkan dan mulai menata ulang pelabuhannya 

menjadi bagian dari green port kelas dunia, yang tidak saja melayani aktivitas 

konvensional, namun juga menjual kawasan pelabuhan menjadi sumber pendapatan di 

luar core business-nya (Purba, 2010).  

2.2.8 Logika Fuzzy – Analytical Hierarchy Process (AHP) 

 

Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP) merupakan penggabungan metode AHP 

dengan pendekatan konsep fuzzy (Rahardjo, 2002). F-AHP dapat menutupi kelemahan 

yang terdapat pada AHP biasa, yaitu permasalahan terhadap kriteria yang memiliki sifat 

subjektif lebih banyak. Kedidakpastian direpresentasikan dengan urutan skala yang tidak 

tunggal. F-AHP ini berlaku untuk keadaan yang tidak pasti dari pemilihan suatu objek 

(Anshori, 2012). Chang (1996) mengembangkan metode F-AHP dengan menggunakan 

fungsi keanggotaan segitiga atau Triangular Fuzzy Number (TFN). Chang (1996) juga 

mendefinisikan nilai intensitas AHP ke dalam skala fuzzy segitiga yaitu membagi tiap 

himpunan fuzzy dengan 2 (dua), kecuali untuk intensitas kepentingan 1 (satu). Adapun 

fuzzy yang digunakan ialah fuzzy mamdani yang sering dikenal sebagai metode Max-Min. 

Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani tahun 1975. Dimana untuk 

mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan (Andani, 2013) : 
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1) Pembentukan himpunan fuzzy 

Pada metode mamdani baik variable input maupun variable output dibagi menjadi 

satu atau lebih himpunan fuzzy.  

2) Aplikasi fungsi implikasi (aturan) 

Pada metode mamdani adapun fungsi implikasi yang digunakan adalah min.  

3) Komposisi aturan 

4) Penegasan (defuzzy) 

Input dari proses defuzzy adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi 

aturan-aturan fuzzy,sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan 

pada domain himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy 

dengan range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu7 sebagai 

output. Ada beberapa metode defuzzy yang bias digunakan pada komposisi aturan 

mamadani, yaitu centroid, bosektor, mean of maximum, largest of maximum dan 

smallest of maximum. 

Adapun Tahapan yang dilakukan pada fuzzy-AHP adalah sebagai berikut:  

1) Konversi bilangan fuzzy menjadi Triangular Fuzzy Number. 

Pada metode fuzzy-AHP, data hasil kuisioner AHP diubah menjadi triangular fuzzy 

number (TFN). Setelah itu dilakukan perhitungan fuzzy synthetic extent-nya dari 

masing-masing matriks perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison Matrix) 

(Sudri, Nendissa, & Wibisono, 2014). Adapun Tabel 2.2 dibawah ini merupakan 

triangular fuzzy number (TFN) yang digunakan untuk mengubah skala pada 

pembobotan AHP menjadi fuzzy-AHP. 

Tabel 2.3 Triangular Fuzzy Number (TFN) 

Definisi Skala Saaty TFN Skala Saaty TFN 

Sama Penting 1 
(1,1,1) jika diagonal 

(1,1,3) selainnya. 
1/1 (1/3,1/1,1/1) 

Sedikit Lebih 

Penting 

2 

3 

4 

(1,2,4) 

(1,3,5) 

(2,4,6) 

1/3 

(1/4,1/2,1/1) 

(1/5,1/3,1/1) 

(1/6,1/4,1/2) 



21 
 

Definisi Skala Saaty TFN Skala Saaty TFN 

Jelas Lebih 

Penting 

5 

6 

(3,5,7) 

(4,6,8) 
1/5 

(1/7,1/5,1/3) 

(1/8,1/6,1/4) 

Sangat Jelas 

Lebih Penting 

7 

8 

(5,7,9) 

(6,8,9) 
1/7 

(1/9,1/7,1/5) 

(1/9,1/8,1/6) 

Mutlak Lebih 

Penting 
9 (7,9,9) 1/9 (1/9,1/9,1/7) 

 

2) Melakukan perhitungan perbandingan berpasangan (Fuzzy Pairwaise Comparison). 

Dalam perhitungan perbandingan berpasangan ini dilakukan untuk menyusun 

perbandingan berpasangan dengan membandingkan seluruh elemen untuk setiap sub 

hirarki dalam bentuk berpasangan (Santoso, 2016). Adapun perbandingan tersebut 

juga mempertimbangkan triangular fuzzy number (TFN). 

 

3) Menghitung geometric mean. 

Perhitungan geometric mean dilakukan dengan mencari rata-rata geometri dari 

triangular fuzzy number (TFN) yang meliputi lower, medium, dan upper pemborosan 

(waste). Adapun perhitungan geometric mean tersebut dihitung dengan 

menggunakan rumus seperti yang terlihat pada Persamaan 2.2 dibawah ini. 

 

Gm = √X1 X2 … Xn n ……𝑛    (2.2) 

 

Dimana : 

Gm = Geometric mean 

X1  = Penilaian pertama 

Xn   = Penilaian ke-n 

n   = Jumlah Penilaian 

 

4) Melakukan perhitungan normalisasi. 

Normalisasi dilakukan untuk mengorgasnisasikan data menjadi sekelompok data 

yang sama dan menentukan hubungan antara masing-masing kelompok. Tahap 

normalisasi dilakukan dengan menjumlahkan total nilai bawah pada 7 jenis 
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pemborosan, kemudian membagi nilai lower dengan total nilai atas sehingga 

diperoleh hasil normalisasi pada jenis pemborosan tersebut. 

 

5) Perhitungan deffuzifikasi.  

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari 

komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu 

bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut, sehingga jika diberikan suatu 

himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp 

tertentu sebagai keluarannya. 

 

2.2.9 Diagram Tulang Ikan (Fishbone atau Cause Effects Diagram)  

Diagram tulang ikan atau fishbone diagram merupakan sebuah metode analisis yang 

memiliki langkah sistematis dalam menentukan sebab dan akibat dari sebuah 

permasalahan (Watson, 2004). Adapun diagram ini menunjukkan hubungan antara sebab 

dan akibat dari sebuah permasalahan, dimana diagram sebab-akibat ini digunakan untuk 

menunjukkan faktor-faktor yang menjadi penyebab serta akibat yang disebabkan oleh 

faktor-faktor penyebab tersebut. Pada dasarnya diagram fishbone dapat dimanfaatkan 

untuk (Murnawan & Mustofa, 2014) : 

1) Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. 

2) Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. 

3) Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. 

4) Mengidentifikasi tindakan (bagaimana) untuk menciptakan hasil yang diinginkan. 

5) Membahas issue secara lengkap dan rapi. 

6) Menghasilkan pemikiran baru. 

 

2.2.10 Perancangan Re-alokasi Operator 
 

Dalam meminimasi waste atau pemborosan underutilized employees yang terdapat di 

lapangan penumpukan (CY) maka dilakukan re-alokasi operator dengan melakukan 

perhitungan kebutuhan pegawai yang optimal pada stasiun tersebut. Hal ini dilakukan 

demi meningkatkan efisiensi dari proses bongkar muat yang terjadi di TPKS. 
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Perencanaan tenaga kerja yang baik adalah hal yang penting untuk dilakukan yaitu 

meliputi analisis pekerjaan dan beban kerja perusahaan secara keseluruhan. Moekijat 

(2008) mengatakan analisis beban kerja merupakan metode yang biasa digunakan untuk 

menentukan jumlah atau kuantitas tenaga kerja yang diperlukan. Beban kerja yang 

didistribusikan secara tidak merata dapat mengakibatkan ketidaknyamanan suasana kerja 

karena pegawai merasa beban kerja yang dilakukannya terlalu berlebihan atau bahkan 

kurang. Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing unit harus direncanakan dan 

dikelola dengan baik agar beban kerja yang ditanggung oleh masing-masing operator 

sesuai dengan kapasitas yang dimiliki (Yusuf et al., 2017). 

 Efisiensi jumlah tenaga kerja dapat dilakukan dengan memindahkan tenaga kerja 

ke tempat baru yang lebih produktif bukan pengurangan tenaga kerja. Selain itu untuk 

peningkatan kinerja diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kerja. Peningakatan 

kapasitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan pelatihan, benchmark ke pelabuhan yang 

memiliki kinerja operasional yang baik. Setelah peningkatan kapasitas tenaga kerja, 

manajemen pelabuhan dapat meingkatkan fungsi dan tanggung jawab pada job 

description yang sudah dibentuk (Haris et al., 2017). Berikut Persamaan 2.3 merupakan 

langkah perhitungan untuk menentukan jumlah tenaga kerja atau operator yang paling 

baik untuk operator yang terdapat di lapangan penumpukan (CY). 

 

WPT = BT x SKR      (2.3) 

 

Dimana: 

BT  = Jumlah beban tugas  

SKR  = Waktu kemampuan rata-rata  

WPT  = Waktu penyelesaian tugas 

 

Maka berikut dibawah ini Persamaan 2.4 untuk menentukan jumlah operator yang 

terdapat di CY. 

 

𝐾𝑃 =  
 ∑ 𝑊𝑃𝑇 

 ∑𝑊𝐾𝐸
 × 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔    (2.4) 
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Dimana: 

KP  = Kebutuhan Pegawai 

WPT = Waktu Penyelesaian Tugas 

WKE = Waktu Kerja Efektif  

 

  


