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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Logika Fuzzy-Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Fuzzy-AHP merupakan penggabungan dua metode yaitu metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP) dengan pendekatan konsep logika fuzzy. Fuzzy-AHP memiliki kelebihan 

dapat menutupi kekurangan metode AHP dimana dalam metode AHP masih terdapat 

banyak subjektifitas dari pemilihan kriteria yang disediakan sehingga dengan 

menggunakan metode fuzzy-AHP akan mengurangi tingkat subjektifitas dikarenakan 

ketidakpastian tersebut akan direpresentasikan dengan urutan skala numerik (Fajri et al., 

2018). Maka berdasarkan pengertian tersebut peneliti melakukan perhitungan dengan 

menggunakan fuzzy-AHP. Dimana setelah melakukan penyebaran kuisioner yang diisi 

oleh salah satu expert atau ahli yang paham akan keseluruhan aliran proses bongkar muat 

maka didapatkan dua pemborosan terbesar yang terjadi di proses bisnis bongkar muat 

oleh TPKS seperti yang terlihat pada Tabel 5.1 dibawah ini. 

 

Tabel 5.1 Hasil Perhitungan Fuzzy-AHP 

Kriteria 
Bobot Perbandingan Awal 

(AHP) 

Bobot Perbandingan  

Fuzzy-AHP 

Underutilized 

Employees 
0.254859195 0.32794616 

Motion/Transportation 0.143624211 0.220758693 

 

 Berdasarkan Tabel 5.1 diatas terkait pembobotan dengan menggunakan metode 

AHP dan metode Fuzzy-AHP tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar metode nya 

sehingga pembobotan dengan Fuzzy-AHP dapat digunakan dalam merepresentasikan 

hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh expert. Dimana terlihat bahwa dua 
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waste atau pemborosan tertinggi berdasarkan pendapat expert atau ahli yang memahami 

seluruh proses bongkar muat di TPKS ialah pemborosan underutilized employees atau 

karyawan yang kurang dimanfaatkan dengan nilai 0.32794616 dan 

Motion/Transportation atau Gerakan/Transportasi dengan nilai bobot 0.220758693.  

 

5.2 Analisis Current Service Value Stream Mapping (CSVSM) 

Implementasi konsep lean thinking saat ini tidak hanya diterapkan dalam perusahaan 

dibidang manufakur, tetapi juga sudah mulai merambat ke bidang pelayanan dan jasa 

(Bonnacorsi, 2011). Salah satu alat yang dapat digunakaan untuk menerapkan konsep 

lean thinking dalam perusahaan ialah Value Stream Mapping (VSM) (Fernando & Noya, 

2014). VSM memberikan representasi yang nyata dalam mengidentifikasi adanya 

aktifitas-aktifitas yang tidak bernilai tambah dalam perusahaan. Adapun gambar-gambar 

tersebut digambarkan dalam sebuah bentuk pemetaan keseluruhan aliran proses bisnis. 

Selain itu pembuatan VSM juga diharapkan dapat membantu aktifitas-aktfitas dalam 

sebuah proses bisnis berjalan tanpa adanya gangguan dan dapat meningkatkan efisiensi 

dari sebuah sistem perusahaan (Womack et al., 1991).  

Meminimasi pemborosan merupakan kata kunci dalam konsep lean thinking. 

Dalam Adapun macam-macam kategori aktifitas yang terdapat dalam aliran value stream 

meliputi aktifitas yang memberikan nilai tambah terhadap proses atau biasa disebut value 

added (VA), aktifitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non value added (NVA), 

serta aktifitas yang tidak memberikan nilai tambah tetapi perlu untuk dilakukan yaitu 

necessary but non value added (NNVA). Menghilangkan aktifitas dengan kategori NVA 

tentunya dppat meningkatkan efisiensi dari sebuah proses (Hines & Rich, 1997). 

Dalam pembuatan value stream mapping tentunya dibutuhkan serangkaian proses 

bisnis yang nantinya akan direpresentasikan dalam bentuk pemetaan sehingga dapat 

terlihat pemborosan atau aktifitas yang tidak bernilai tambah didalamnya. Adapun proses 

bisnis yang diteliti oleh peneliti ialah proses bongkar muat yang terjadi di TPKS seperti 

yang terlihat pada Gambar 4. 4. Setelah membuat pemetaan terhadap value stream pada 

proses bongkar muat maka dapat diketahui available time (waktu yang tersedia) untuk 

proses bongkar kapal peti kemas untuk bulan Maret 2018 ialah 277.200 detik sedangkan 

untuk proses muat ialah 252.000 detik. Adapun alasan yang membuat terjadinya 
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perbedaan available time antara proses bongkar dan muat dikarenakan oleh proses 

bongkar yang dilakukan selama 11 hari sedangkan proses muat dilakukan selama 10 hari 

dibulan Maret 2018. Perbedaan hari kerja tersebut dipengaruhi oleh jumlah hari kerja 

efektif TPKS yang hanya berjumlah 21 hari dibulan Maret 2018. 

Setelah mengetahui available time untuk masing-masing aktifitas dalam proses 

bongkar muat, maka dapat diketahui juga total cycle time (waktu siklus) pengerjaan 

proses bongkar muat di TPKS. Adapun total cycle time untuk keseluruhan proses ialah 

1.033.200 detik atau 287 Jam. Serta dengan pembuatan value stream mapping ini juga 

dapat terlihat total lead time (waktu rata-rata untuk keseluruhan proses atau dari awal 

hingga akhir selesainya serangkaian proses). Untuk total lead time proses bongkar muat 

pada bulan Maret 2018 ialah 1.209.600 detik atau 336 jam. Dengan mengetahui jumlah 

total cycle time dan total lead time maka dapat ditentukan efisiensi pelayanan pada proses 

bongkar muat di TPKS pada bulan Maret 2018 yang meliputi 1 shift kerja yaitu dengan 

jam kerja pukul 08.00-16.00 atau 8 jam kerja. Adapun hasil efisiensi pelayanan proses 

bongkar muat ialah 85,41%.   

Selain menggambarkan aliran proses dan waktu penyelesaian masing-masing 

aktifitas, maka berdasarkan current state service value stream mapping dapat diketahui 

beberapa aktivitas pemborosan pada proses bongkar muat di TPKS. Berikut merupakan 

analisa 10 jenis pemborosan yang terjadi pada proses bongkar muat di TPKS berdasarkan  

hasil observasi langsung dan pembuatan value stream mapping: 

1) Defects (Cacat) 

Defects atau cacat yang terjadi diperusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan 

meliputi kesalahan entri data, file yang hilang, serta barang yang rusak. Dalam proses 

bongkar muat yang terjadi di TPKS tidak terdapat defects dikarenakan dalam proses 

entri data sendiri TPKS terbiasa untuk melakukan pengecekan ulang terhdapat setiap 

data yang akan diinput atau dikirim untuk diproses di aktifitas selanjutnya. Selain itu 

pihak TPKS menjamin untuk menjaga setiap data dan file dengan cara melakukan 

back up data secara rutin untuk menjaga keamanan setiap data yang ada. Dan untuk 

keamanan dan tanggung jawab container yang menjadi objek dari proses bongkar 

muat biasaya dikelola oleh pihak agent shipping (agen pelayaran) yang bekerja sama 

dengan TPKS, selain itu untuk container yang ditumpuk di lapangan penumpukan 
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biasanya langsung atau segera di naikkan ke atas kapal sedangkan untuk container 

yang bermalam akan dijaga secara ketat dikarenakan pengamanan yang ada di TPKS 

sangat baik. Adapun untuk isi dari container sendiri menjadi tanggung jawab dari 

pemilik barang bukan dari pihak TPKS. 

2) Duplication (Duplikasi) 

Duplication atau duplikasi yang terjadi diperusahaan yang bergerak dibidang jasa 

pelayanan meliputi data yang berulang kali masuk, tanda tangan ganda, pelaporan 

yang tidak perlu, serta kueri ganda. Dalam proses bongkar muat yang terjadi di TPKS 

tidak terdapat duplication dikarenakan untuk aktifitas-aktifitas yang melibatkan data 

dan dokumen, pihak TPKS sudah membaginya ke masing-masing divisi dengan 

pembagian tugas masing-masing sehingga tidak terjadi data yang berulang kali 

dikirim ataupun dokumen dengan tanda tangan yang ganda. Selain itu untuk sistem 

pelaporannya juga sudah baik dikarenakan pihak TPKS sudah memantau dan 

mengendalikan kinerja dari pegawainya secara baik. 

3) Incorrect Inventory (Kesalahan Penyimpanan) 

Incorrect Inventory atau kesalahan penyimpanan yang terjadi diperusahaan yang 

bergerak dibidang jasa pelayanan meliputi stok persediaan yang tidak benar, 

membuang-buang waktu menemukan apa yang dibutuhkan, serta salinan yang tidak 

perlu. Dalam proses bongkar muat yang terjadi di TPKS tidak terdapat Incorrect 

Inventory. Hal ini dikarenakan pihak TPKS hanya sebagai media perantara yang 

menerima container yang diserahkan oleh customer ke agen pelayaran untuk 

nantinya diteruskan ke pelabuhan tujuan. Sehingga pihak TPKS tidak memegang 

kendali terhadap container yang tersedia sebelumnya. Namun pihak TPKS hanya 

akan melakukan penerimaan container yang akan letakkan di lapangan penumpukan 

(CY) yang ukurannya sangat luas, dimana nantinya akan langsung diproses untuk 

dinaikkan ke atas kapal dan dikirim ke seluruh pelabuhan yang masuk dalam 

jangkauan pihak TPKS baik import atau eksport.  

4) Lack of Customer’s (Kurangnya Fokus Terhadap Pelanggan) 

Lack of Customer’s atau kurangnya fokus terhadap pelanggan yang terjadi 

diperusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan meliputi tidak ramahnya 

pelayanan yang diberikan, kekasaran, serta perhatian yang buruk kepada pelanggan. 

Dalam proses bongkar muat yang terjadi di TPKS tidak terdapat Lack of Customer’s 

dikarenakan dalam pelayanan yang diberikan pihak TPKS sudah berkomitmen untuk 
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menjaga sikap dalam melayani konsumen dan juga selalu memerhatikan keinginan 

konsumen serta berusaha menerima setiap kritik dan saran yang diberikan oleh 

konsumen yang ingin menggunakan jasa TPKS dalam mengirimkan container. Dan 

biasanya pihak TPKS sendiri sudah memiliki Memorandum of Understanding 

(MoU) atau Nota kesepahaman dengan konsumen sehingga dalam proses pelayanan 

dan kerja sama nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah 

pihak. 

5) Over Production (Kelebihan Produksi) 

Over Production atau kelebihan produksi yang terjadi diperusahaan yang bergerak 

dibidang jasa pelayanan meliputi laporan kelebihan produksi (output) yang belum 

pernah dibaca dan memproses dokumen sebelum waktunya. Dalam proses bongkar 

muat yang terjadi di TPKS terdapat pemborosan ini dikarenakan terkadang karyawan 

yang berhubungan dengan bagian yang bertanggung jawab terhadap laporan 

seringkali memproses laporan sebelum waktunya dikarenakan ketika operator sudah 

selesai dengan sebuah dokumen dan masih terdapat waktu yang tersedia mereka akan 

melakukan pengolahan atau pemrosesan dokumen berikutnya dikarenakan untuk 

menghemat waktu serta dapat memiliki allowance atau kelonggaran setelahnya.  

6) Under Communication (Komunikasi yang Tidak Jelas)  

Under Communication atau komunikasi yang tidak jelas yang terjadi diperusahaan 

yang bergerak dibidang jasa pelayanan meliputi informasi yang salah, kurangnya 

format data standar, dan alur kerja tidak jelas. Dalam proses bongkar muat yang 

terjadi di TPKS tidak terdapat under communication dikarenakan dalam proses 

bongkar muat yang terjadi, baik didalam office maupun dilapangan pihak TPKS 

sudah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk keseluruhan proses 

sehingga pegawai atau operator tidak akan kesusahan dalam mengerjakan pekerjaan 

dikarenakan sudah jelasnya alur dan tahapan kerja yang akan dikerjakan oleh 

pegawai atau operator tersebut. 

7) Motion/Transportation (Gerakan atau Transportasi) 

Motion/Transportation atau Gerakan/Transportasi yang terjadi diperusahaan yang 

bergerak dibidang jasa pelayanan meliputi tata letak yang buruk, pengajuan tidak 

efektif, serta ergonomis yang buruk. Dalam proses bongkar muat yang terjadi di 

TPKS terdapat pemborosan ini dikarenakan tata letak lapangan penumpukan (CY) 

tempat container ditumpuk atau disimpan sebelum dinaikkan ke atas kapal masih 
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belum tertata rapi yang disebabkan oleh besarnya alat-alat untuk melakukan proses 

bongkar dan muat. Sehingga pengaturan tata letaknya yang masih kurang teratur. Hal 

ini terlihat dari penumpukan container yang masih belum teratur, sehingga masih 

banyak container yang terletak tidak dalam satu tempat atau jarak yang berjauhan 

sehingga membutuhkan effort lebih bagi operator jika ingin melakukan pengecekan 

container. Selain itu hal ini menimbulkan banyaknya operator yang memilih untuk 

berada dalam satu lokasi yang sama pada saat yang bersamaan sehingga 

menyebabkan banyaknya operator yang kurang memaksimalkan pekerjaannya. 

Dalam proses didalam office pemborosan terkait motion juga terkadang terjadi 

dikarenakan operator butuh waktu untuk menyampaikan proses ke atasan dan 

sebagaiannya. Hal ini dikarenakan oleh jarak ruangan yang cukup berjauhan serta 

harus membutuhkan akses ketika memasuki beberapa kawasan ruangan seperti 

membawa id card atau tanda pengenal untuk mengakses ruangan lain. 

8) Underutilized Employees (Karyawan Yang Kurang Dimanfaatkan) 

Underutilized Employees atau karyawan yang kurang dimanfaatkan yang terjadi 

diperusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan meliputi alat yang tidak 

memadai, birokrasi yang berlebihan, otoritas terbatas. Dalam proses bongkar muat 

yang terjadi di TPKS terdapat pemborosan ini dikarenakan pemborosan 

Underutilized Employees berkaitan dengan pemborosan nomor 7 dimana masih 

banyaknya pekerja atau operator yang tidak memaksimalkan kinerjanya. Selain itu 

hal ini juga disebabkan oleh tingginya tingkar birokrasi di TPKS yaitu lebih banyak 

orang yang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas. Banyaknya operator yang 

berada dilapangan membuat banyak operator lainnya yang memanfaatkan waktu 

kerja untuk bersantai. Dilapangan sendiri hampir seluruh alat atau mesin yang 

beroperasi sudah otomatis sehingga tidak memerlukan terlalu banyak operator. 

9) Variation (Variasi) 

Variation atau variasi yang terjadi diperusahaan yang bergerak dibidang jasa 

pelayanan meliputi kurangnya prosedur, kurangnya format standar, dan waktu 

standar tidak ditentukan. Dalam proses bongkar muat yang terjadi di TPKS tidak 

terdapat variation. Sama halnya dengan pemborosan nomor 6 dimana pihak TPKS 

sudah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk keseluruhan proses 

sehingga pegawai atau operator tidak akan kesusahan dalam mengerjakan pekerjaan 



75 
 

 

dikarenakan sudah jelasnya alur dan tahapan kerja yang akan dikerjakan oleh 

pegawai atau operator tersebut. 

10) Waiting/Delay (Menunggu atau Tertunda) 

Waiting/Delay atau Menunggu/Tertunda yang terjadi diperusahaan yang bergerak 

dibidang jasa pelayanan meliputi menunggu persetujuan, waktu henti, dan menunggu 

persediaan. Dalam proses bongkar muat yang terjadi di TPKS terdapat pemborosan 

ini tetapi tidak terlalu menjadi permasalahan yang besar bagi TPKS dikarenakan oleh 

waktu tunggu yang muncul diakibatkan oleh penyampaian proses antar operator yang 

juga membutuhkan waktu seperti yang dijelaskan di pemborosan nomor 7, bahwa 

operator butuh waktu untuk berjalan menuju ruangan lain. 

 

5.3 Analisa Aspek Green 

Selain mengidentifikasi waste atau pemborosan yang terkait sumber daya seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, maka value stream mapping juga diharapkan dapat 

mengidentifikasi pemborosan dalam mengonsumsi energi. Adapun energi yang 

digunakan dalam proses bongkar muat container di Terminal Petikemas Semarang yaitu 

energi listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk keperluan alat atau mesin yang 

beroperasi dalam proses bongkar muat. Konsumsi energi ini diharapkan dapat membantu 

melestarikan lingkungan pelabuhan sendiri. Sparks (2014) mengatakan bahwa 

identifikasi penggunaan energi ditujukan untuk menilai konsumsi energi pada rantai 

pasokan yang meliput keseluruhan proses produksi. 

 Sehingga berdasarkan hal tersebut pembuatan metrik penggunaan konsumsi 

energi diharapkan dapat mengidentifikasi jumlah konsumsi energi yang dikonsumsi oleh 

sebuah proses yang terjadi dalam perusahaan (Faulkner & Badurdeen, 2014). Maka dalam 

upaya menuju green atau eco port maka TPKS sudah mulai memperhatikan penggunaan 

energi atau konsumsi energi dalam proses bongkar muat. Adapun konsumsi energi yang 

meliputi energi listrik untuk mesin container crane (CC) pada aktifitas stevedoring untuk 

bongkar muat container yang digunakan dalam periode bulan Maret 2018 ialah 163.030 

KwH. Selanjutnya untuk penggunaan energi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin 

Rubber Tyred Grant (RTG) serta alat transportasi Head Truck (HT) dalam periode bulan 

Maret 2018 secara berturut-turut ialah 83.595 L dan 62.730 L. 
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5.4 Usulan Perbaikan 

Berdasarkan analisis pada F-AHP dan Current State Service Value Stream Mapping 

(CSVSM) maka peneliti mendapatkan hasil bahwa terdapat dua waste atau pemborosan 

yang paling dominan pada proses bongkar muat container  di TPKS yaitu underutilized 

employees atau karyawan yang kurang dimanfaatkan dan motion/transportation atau 

gerakan/transportasi. Maka berikut dibawah ini merupakan analisis terkait meminimasi 

pemborosan yang timbul tersebut. 

 

5.4.1 Analisis 5W+1H dan Fishbone Diagram 

Teknik 5W+1H meliputi apa (what), siapa (who), kapan (where), di mana (when), 

mengapa (why), dan bagaimana (how). Teknik ini digunakan untuk penentuan perbaikan 

terbaik seperti yang terlihat pada Tabel 5.3 dibawah ini. 
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Tabel 5.2 Analisis 5W+1H 

Jenis 

Pemborosan 

(What) 

Sumber 

Pemborosan 

(Where) 

Penanggung 

Jawab (Who) 

Waktu Terjadi 

(When) 
Penyebab (Why) 

Saran Perbaikan 

(How) 

Underutilized 

Employees 

Aktifitas 

stevedoring di 

lapangan 

penumpukan (CY) 

Supervisor Operasi 

Bongkar Muat dan 

Penumpukan dan 

Operator Operasi 

Bongkar Muat dan 

Penumpukan  

Selama Proses 

Bongkar Muat di 

lapangan 

penumpukan (CY) 

Berlebihnya jumlah 

operator yang berada di 

lapangan penumpukan 

(CY) 

Standarisasi dengan 

melakukan re-

alokasi operator ke 

stasiun lain 

Adanya aktifitas didalam  

job description yang tidak  

dilaksanakan oleh operator  

Keseluruhan proses  

dilakukan oleh mesin 

Waktu proses yang 

 tidak lama 

Motion/Transpo

rtation 

Aktifitas 

stevedoring di 

lapangan 

penumpukan (CY) 

Supervisor Operasi 

Bongkar Muat dan 

Penumpukan dan 

Operator Operasi 

Bongkar Muat dan 

Penumpukan  

Selama Proses 

Bongkar Muat di 

lapangan 

penumpukan (CY) 

Jarak dilapangan 

penumpukan yang terlalu 

luas 

Relayout lapangan 

penumpukan 

Aktifitas didalam 

office 

Manajer SDM dan 

Umum 

Selama Proses 

didalam office 
Akses masuk kestasiun lain 

Perlu menggunakan id-card Standarisasi 
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Berdasarkan analisis 5W+1H pada tabel 5.3 diatas maka dilakukan penguraian 

sebab dari masing-masing pemborosan yang terjadi dalam bentuk fishbone diagram 

seperti yang terlihat pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 dibawah ini. 

 

 

 

Adapun penjelasan dari fishbone diagram untuk pemborosan underutilized 

employees yang menyebabkan adanya operator bongkar muat yang kurang dimanfaatkan 

ialah seperti yang dijelaskan dibawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Fishbone Diagram untuk pemborosan Underutilized Employees 

Gambar 5.2 Fishbone Diagram untuk pemborosan Motion/Transportation 
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a. Man (Manusia) 

Dalam faktor man atau manusia yang menjadi salah satu faktor untuk mencari sebab 

dari terjadinya akibat pemborosan underutilized employees maka berikut dibawah ini 

beberapa penyebab dari pemborosan tersebut. 

1) Adanya aktifitas didalam job description yang tidak dilaksanakan oleh operator. 

b. Machine (Mesin) 

Dalam faktor machine atau mesin yang menjadi salah satu faktor untuk mencari 

sebab dari terjadinya akibat pemborosan underutilized employees maka berikut 

dibawah ini beberapa penyebab dari pemborosan tersebut. 

1) Alat-alat bongkar muat tergolong semi-otomatis. 

2) Keseluruhan proses dilakukan oleh mesin. 

c. Method (Metode) 

Dalam faktor method atau metode yang menjadi salah satu faktor untuk mencari 

sebab dari terjadinya akibat pemborosan underutilized employees maka berikut 

dibawah ini beberapa penyebab dari pemborosan tersebut. 

1) Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilapangan rendah. 

2) Tidak membutuhkan ketelitian yang tinggi. 

3) Waktu proses yang tidak lama. 

4) Aktifitas monoton. 

5) Prosesnya tidak membutuhkan perhatian yang terlalu serius. 

d. Environment (Lingkungan Kerja) 

Dalam faktor environment atau lingkungan kerja yang menjadi salah satu faktor 

untuk mencari sebab dari terjadinya akibat pemborosan underutilized employees 

maka berikut dibawah ini beberapa penyebab dari pemborosan tersebut. 

1) Operator terlalu banyak di lapangan. 

2) Banyaknya opertor yang mnganggur. 

3) Jarak antar lapangan penumpukan (CY) berjauhan. 

 

Selanjutnya penjelasan dari fishbone diagram untuk pemborosan 

motion/transportation yang menyebabkan tata letak yang kurang baik ialah seperti yang 

dijelaskan dibawah ini. 
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a. Method (Metode) 

Dalam faktor method atau metode yang menjadi salah satu faktor untuk mencari 

sebab dari terjadinya akibat pemborosan motion/transportation maka berikut 

dibawah ini beberapa penyebab dari pemborosan tersebut. 

1) Pemindahan dokumen dalam frekuensi yang banyak. 

b. Environment (Lingkungan Kerja) 

1) Akses masuk ke stasiun lain memerlukan id card. 

2) Jarak dilapangan penumpukan (CY) yang terlalu lebar dan luas. 

 

Berdasarkan kedua fishbone diagram diatas terlihat bahwa masing-masing waste 

atau pemborosan memiliki sebab yang berbeda-beda. Untuk pemborosan underutilized 

employees sendiri dinilai dari aspek manusia, metode, lingkungan kerja, serta mesin. 

Dimana dari masing-masing aspek dijabarkan sebab adanya operator bongkar muat yang 

kurang dimanfaatkan. Berdasarkan saran yang ditawarkan pada analisis 5W+1H maka 

dapat dilakukan re-alokasi operator ke stasiun lain agar pemborosan tersebut dapat 

diatasi. Sebaliknya juga terlihat pada pemborosan tata letak yang kurang baik, dinilai dari 

aspek lingkungan kerja dan metode dimana pada analisis 5W+1H didapatkan solusi 

berupa re-layout lapangan penumpukan (CY) tentunya hal ini sulit dilakukan dikarenakan 

alat dan mesin-mesin yang ada di CY berukuran besar dan akan memakan biaya yang 

banyak jika dilakukan penataan kembali. Dan juga setelah melakukan penataan kembali 

belum bisa dipastikan bahwa waste atau pemborosan ini akan terminimasi sehingga 

peneliti hanya menyarankan untuk menerapkan 5S di dalam office agar memudahkan 

akses operator untuk melakukan pekerjaan nya dalam menyelesaikan pekerjaan.  

 

5.4.2 Hasil Re-Alokasi Operator 

Adapun hasil jumlah tenaga kerja yang sebaiknya diterapkan di lapangan penumpukan 

(CY) untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktifitas stevedoring (bongkar muat) didapat 

hasil seperti yang terlihat pada Tabel 5.3 hingga Tabel 5.5 dibawah ini. 
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Tabel 5.3 Informasi Aktifitas  

Aktifitas 
Jumlah 

Operator 

Jumlah Beban 

Tugas (Jumlah 

Container) 

Waktu 

Kemampuan 

Rata-Rata 

(Detik) 

Waktu Kerja 

Efektif 

(Detik)  

Stevedoring 

(CY ke Wharf) 
44 103 61600 277200 

Stevedoring 

(Wharf ke CY) 
44 102 61000 252000 

 

Tabel 5.4 Usulan Tenaga Kerja 

Jumlah Beban 

Tugas (Jumlah 

Container) 

Waktu 

Kemampuan 

Rata-Rata (Detik)  

Waktu 

Penyelesaian 

Tugas (Detik) 

Waktu 

Efektif 

(Detik) 

Hasil 

(Operator 

Usulan) 

103 61600 6344800 277200 23 

102 61000 6222000 252000 25 

 

Tabel 5.5 Perbandingan Operator Awalan dan Operator Usulan 

Stasiun Kerja Operator Awalan Operator Usulan 

Operator Bongkar 44 23 

Operator Muat 44 25 

 

Pada Tabel 5.4 diatas terlihat bahwa jumlah operator usulan yang lebih sedikit dari 

jumlah operator sebelumnya. Terlihat bahwa jumlah operator yang disarankan menurun 

drastis dari jumlah operator sebelumnya. Tentunya dalam melakukan re-alokasi tetap 

harus mempertimbangkan kemampuan dari operator sendiri. Dikarenakan operator harus 

di alokasi ketempat atau stasiun yang sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut. Tetapi 

tentunya dengan arahan yang tepat dari atasan atau ahli yang bisa memberi arahan terkait 

tugas baru maka re-alokasi ini dapat dilakukan.  

Di TPKS sendiri kebutuhan akan pegawai lapangan sendiri tidak hanya di lapangan 

penumpukan (CY) atau Divisi B/M dan Penumpukan tetapi dikarenakan oleh tingginya 

jumlah pegawai operasional maka pihak TPKS menempatkan banyak operator 

dilapangan, sementara intensitas para operator berkegiatan tidak sebanyak yang 

diharapkan dikarenakan proses yang terjadi di lapangan penumpukan (CY) hampir 

seluruhnya digerakkan oleh mesin dan operator hanya perlu untuk memantau masing-
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masing proses dan memastikan bahwa mesin berjalan sesuai dengan yang diharapkan 

dalam proses bongkar muat itu sendiri sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari  

pelabuhan.  

Sehingga dapat diusulkan dilakukannya pemindahan atau re-alokasi operator dari 

Divisi B/M dan Penumpukan ke Divisi CFS, BHL & IKT yang sama-sama bergerak 

dibidang operasional lapangan. Divisi CFS, BHL & IKT sendiri lebih mengarah kepada 

proses pergudangan, sehingga dibutuhkan lebih banyak operator yang bekerja dalam 

menangani serangkaian kegiatan atau proses yang ada pada divisi tersebut. Tetapi tentu 

saja para operator yang dipindahkan harus terlebih dahulu diberi pelatihan terkait tugas 

baru yang akan di kerjakan sehingga tidak terjadinya kesalahan-kesalahan yang mungkin 

timbul dimasa mendatang dalam melakukan pekerjaannya. 

   

5.4.3 Simulasi Re-Alokasi Operator 

 

Berdasarkan hasil perhitungan re-alokasi operator maka diketahui hasil usulan operator 

untuk masing-masing proses bongkar dan muat kapal peti kemas oleh TPKS, dimana 

dalam melihat apakah usulan yang diberikan telah optimal selanjutnya dilakukan 

pembuatan simulasi untuk melihat peningkatan yang terjadi dalam masing-masing proses 

tersebut.  

 

A. Proses Bongkar Container 

 

Berikut Gambar 5.3 menunjukkan simulasi sistem awalan pada proses bongkar sebelum 

dilakukan usulan re-alokasi operator. 
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Gambar 5.3 Simulasi Sistem Awal Proses Bongkar 
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Berdasarkan pembuatan simulasi sistem awal proses bongkar didapatkan informasi 

seperti yang terlihat pada Tabel 5.5 dibawah ini. 

Tabel 5.6 Informasi Simulasi Sistem Awal Proses Bongkar 

Object Class Idle Processing Busy Blocked 

/Processor1 Processor 95.49% 4.51% 0.00% 0.00% 

/KAPAL Source 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Processor3 Processor 95.49% 4.51% 0.00% 0.00% 

/Processor4 Processor 95.56% 4.44% 0.00% 0.00% 

/Processor5 Processor 95.50% 4.50% 0.00% 0.00% 

/Processor6 Processor 95.50% 4.50% 0.00% 0.00% 

/Processor7 Processor 95.51% 4.49% 0.00% 0.00% 

/Processor9 Processor 95.51% 4.49% 0.00% 0.00% 

/Processor10 Processor 95.51% 4.49% 0.00% 0.00% 

/Processor11 Processor 95.52% 4.48% 0.00% 0.00% 

/Processor12 Processor 95.52% 4.48% 0.00% 0.00% 

/Processor13 Processor 95.52% 4.48% 0.00% 0.00% 

/Processor14 Processor 95.53% 4.47% 0.00% 0.00% 

/Processor15 Processor 95.53% 4.47% 0.00% 0.00% 

/Processor16 Processor 95.53% 4.47% 0.00% 0.00% 

/Processor17 Processor 95.53% 4.47% 0.00% 0.00% 

/Processor18 Processor 95.54% 4.46% 0.00% 0.00% 

/Processor19 Processor 95.54% 4.46% 0.00% 0.00% 

/Processor20 Processor 95.54% 4.46% 0.00% 0.00% 

/Processor21 Processor 95.55% 4.45% 0.00% 0.00% 

/Processor22 Processor 95.55% 4.45% 0.00% 0.00% 

/Processor23 Processor 95.55% 4.45% 0.00% 0.00% 

/Processor24 Processor 95.55% 4.45% 0.00% 0.00% 

/CY SEMENTARA Queue 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator49 Operator 95.49% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator50 Operator 95.49% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator51 Operator 95.56% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator52 Operator 95.50% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator53 Operator 95.50% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator54 Operator 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator56 Operator 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator57 Operator 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator58 Operator 95.52% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator59 Operator 95.52% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator60 Operator 95.52% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator61 Operator 95.53% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator62 Operator 95.53% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator63 Operator 95.53% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator64 Operator 95.53% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Object Class Idle Processing Busy Blocked 

/Operator65 Operator 95.54% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator66 Operator 95.54% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator67 Operator 95.54% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator68 Operator 95.55% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator69 Operator 95.55% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Processor47 Processor 86.62% 13.05% 0.00% 0.00% 

/Processor49 Processor 86.85% 12.85% 0.00% 0.00% 

/Processor50 Processor 86.70% 12.99% 0.00% 0.00% 

/Processor51 Processor 86.40% 12.97% 0.00% 0.30% 

/Processor52 Processor 86.47% 12.94% 0.00% 0.28% 

/Processor53 Processor 86.64% 12.92% 0.00% 0.16% 

/Processor54 Processor 86.88% 12.89% 0.00% 0.08% 

/Processor55 Processor 86.98% 12.87% 0.00% 0.08% 

/Processor56 Processor 87.10% 12.67% 0.00% 0.16% 

/Processor57 Processor 86.96% 12.81% 0.00% 0.08% 

/Processor58 Processor 87.08% 12.78% 0.00% 0.06% 

/Processor59 Processor 86.98% 12.76% 0.00% 0.23% 

/Processor60 Processor 86.96% 12.73% 0.00% 0.15% 

/Processor61 Processor 86.98% 12.71% 0.00% 0.23% 

/Processor62 Processor 87.01% 12.68% 0.00% 0.23% 

/Processor63 Processor 87.08% 12.66% 0.00% 0.10% 

/Processor64 Processor 87.23% 12.46% 0.00% 0.23% 

/Processor65 Processor 86.96% 12.60% 0.00% 0.42% 

/Processor66 Processor 86.66% 12.57% 0.00% 0.56% 

/Processor67 Processor 86.74% 12.55% 0.00% 0.51% 

/Processor68 Processor 86.97% 12.52% 0.00% 0.25% 

/Processor69 Processor 87.25% 12.50% 0.00% 0.00% 

/CY AKHIR Queue 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator71 Operator 86.62% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator72 Operator 86.85% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator73 Operator 86.70% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator74 Operator 86.70% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator75 Operator 86.76% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator76 Operator 86.80% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator77 Operator 86.95% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator78 Operator 87.06% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator79 Operator 87.25% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator80 Operator 87.03% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator81 Operator 87.14% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator82 Operator 87.21% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator83 Operator 87.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator84 Operator 87.22% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator85 Operator 87.24% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator86 Operator 87.18% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Object Class Idle Processing Busy Blocked 

/Operator87 Operator 87.46% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator88 Operator 87.37% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator89 Operator 87.22% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator90 Operator 87.24% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator91 Operator 95.55% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator92 Operator 95.55% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator93 Operator 87.22% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator94 Operator 87.25% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Processor93 Processor 66.83% 33.17% 0.00% 0.00% 

/Robot94 Robot 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Crane95 Crane 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Selanjutnya berdasarkan perhitungan re-alokasi operator maka dilakukan pembuatan 

simulasi sistem usulan untuk proses bongkar seperti yang terlihat pada Gambar 5.4 

dibawah ini.
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Gambar 5.4 Simulasi Sistem Usulan Proses Bongkar 
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Berdasarkan pembuatan simulasi sistem usulan proses bongkar didapatkan informasi 

seperti yang terlihat pada Tabel 5.6 dibawah ini. 

Tabel 5.7 Informasi Simulasi Sistem Usulan Proses Bongkar 

Object Class Idle Processing Busy Blocked 

/Processor1 Processor 75.06% 24.94% 0.00% 0.00% 

/KAPAL Source 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

/Processor3 Processor 75.12% 24.88% 0.00% 0.00% 

/Processor4 Processor 75.18% 24.82% 0.00% 0.00% 

/Processor5 Processor 75.24% 24.76% 0.00% 0.00% 

/Processor6 Processor 75.30% 24.70% 0.00% 0.00% 

/Processor7 Processor 75.36% 24.64% 0.00% 0.00% 

/Processor9 Processor 75.42% 24.58% 0.00% 0.00% 

/Processor10 Processor 75.48% 24.52% 0.00% 0.00% 

/Processor11 Processor 75.53% 24.47% 0.00% 0.00% 

/Processor12 Processor 75.59% 24.41% 0.00% 0.00% 

/Processor13 Processor 75.65% 24.35% 0.00% 0.00% 

/Processor14 Processor 75.71% 24.29% 0.00% 0.00% 

/CY SEMENTARA Queue 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator49 Operator 75.06% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator50 Operator 75.12% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator51 Operator 75.18% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator52 Operator 75.24% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator53 Operator 75.30% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator54 Operator 75.36% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator56 Operator 75.42% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator57 Operator 75.48% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator58 Operator 75.53% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator59 Operator 75.59% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator60 Operator 75.65% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator61 Operator 75.71% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Processor47 Processor 22.85% 77.15% 0.00% 0.00% 

/Processor49 Processor 23.42% 76.58% 0.00% 0.00% 

/Processor50 Processor 23.99% 76.01% 0.00% 0.00% 

/Processor51 Processor 24.54% 75.46% 0.00% 0.00% 

/Processor52 Processor 25.09% 74.91% 0.00% 0.00% 

/Processor53 Processor 25.63% 74.37% 0.00% 0.00% 

/Processor54 Processor 26.16% 73.84% 0.00% 0.00% 

/Processor55 Processor 26.69% 73.31% 0.00% 0.00% 

/Processor56 Processor 27.21% 72.79% 0.00% 0.00% 

/Processor57 Processor 27.72% 72.28% 0.00% 0.00% 

/Processor58 Processor 28.22% 71.78% 0.00% 0.00% 

/CY AKHIR Queue 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator71 Operator 22.85% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Object Class Idle Processing Busy Blocked 

/Operator72 Operator 23.42% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator73 Operator 23.99% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator74 Operator 24.54% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator75 Operator 25.09% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator76 Operator 25.63% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator77 Operator 26.16% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator78 Operator 26.69% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator79 Operator 27.21% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator80 Operator 27.72% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator81 Operator 28.22% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Processor93 Processor 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 

/Robot94 Robot 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Crane95 Crane 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Setelah melakukan pembuatan simulasi sistem usulan untuk proses bongkar maka 

dapat dilakukan perbandingan hasil yang terdapat pada informasi simulasi sistem awal 

dan sistem usulan guna melihat apakah usulan re-alokasi operator telah optimal dalam 

meningkatkan kinerja TPKS. Dalam informasi simulasi yang telah dibuat maka dapat 

terlihat terjadinya penurunan idle pada simulasi sistem usulan. Idle merupakan waktu atau 

presentase waktu entitas atau objek tidak memproses flow item atau menganggur. 

Berdasarkan informasi tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan idle pada simulasi sistem 

awal sebesar 95,49% menjadi 75,65% pada simulasi sistem usulan proses bongkar. Hal 

ini menujukkan bahwa re-alokasi operator yang telah dilakukan telah optimal sehingga 

dapat menjadi saran yang sesuai dalam meminimalkan pemborosan yang terjadi pada 

proses bongkar kapal peti kemas oleh TPKS. 

 

B. Proses Muat Container 

 

Berikut Gambar 5.5 menunjukkan simulasi sistem awalan pada proses bongkar sebelum 

dilakukan usulan re-alokasi operator. 
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Gambar 5.5 Simulasi Sistem Awal Proses Muat 
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Berdasarkan pembuatan simulasi sistem awal proses muat didapatkan informasi seperti 

yang terlihat pada Tabel 5.7 dibawah ini. 

Tabel 5.8 Informasi Simulasi Sistem Awal Proses Muat 

Object Class idle processing busy blocked 

/Processor1 Processor 93.97% 6.03% 0.00% 0.00% 

/Processor3 Processor 93.97% 6.03% 0.00% 0.00% 

/Processor4 Processor 93.97% 6.03% 0.00% 0.00% 

/Processor5 Processor 94.04% 5.96% 0.00% 0.00% 

/Processor6 Processor 94.00% 6.00% 0.00% 0.00% 

/Processor7 Processor 94.01% 5.99% 0.00% 0.00% 

/Processor9 Processor 94.01% 5.99% 0.00% 0.00% 

/Processor10 Processor 94.02% 5.98% 0.00% 0.00% 

/Processor11 Processor 94.02% 5.98% 0.00% 0.00% 

/Processor12 Processor 94.02% 5.98% 0.00% 0.00% 

/Processor13 Processor 94.03% 5.97% 0.00% 0.00% 

/Processor14 Processor 94.03% 5.97% 0.00% 0.00% 

/Processor15 Processor 94.04% 5.96% 0.00% 0.00% 

/Processor16 Processor 94.04% 5.96% 0.00% 0.00% 

/Processor17 Processor 94.11% 5.89% 0.00% 0.00% 

/Processor18 Processor 94.01% 5.99% 0.00% 0.00% 

/Processor19 Processor 94.02% 5.98% 0.00% 0.00% 

/Processor20 Processor 94.02% 5.98% 0.00% 0.00% 

/Processor21 Processor 94.03% 5.97% 0.00% 0.00% 

/Processor22 Processor 94.03% 5.97% 0.00% 0.00% 

/Processor23 Processor 94.03% 5.97% 0.00% 0.00% 

/Processor24 Processor 94.04% 5.96% 0.00% 0.00% 

/CY SEMENTARA Queue 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator49 Operator 93.97% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator50 Operator 93.97% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator51 Operator 93.97% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator52 Operator 94.04% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator53 Operator 94.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator54 Operator 94.01% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator56 Operator 94.01% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator57 Operator 94.02% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator58 Operator 94.02% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator59 Operator 94.02% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator60 Operator 94.03% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator61 Operator 94.03% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator62 Operator 94.04% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator63 Operator 94.04% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator64 Operator 94.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator65 Operator 94.01% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Object Class idle processing busy blocked 

/Operator66 Operator 94.02% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator67 Operator 94.02% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator68 Operator 94.03% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator69 Operator 94.03% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Processor47 Processor 80.50% 19.50% 0.00% 0.00% 

/Processor49 Processor 80.69% 19.31% 0.00% 0.00% 

/Processor50 Processor 80.67% 19.33% 0.00% 0.00% 

/Processor51 Processor 80.71% 19.29% 0.00% 0.00% 

/Processor52 Processor 80.91% 19.09% 0.00% 0.00% 

/Processor53 Processor 81.10% 18.90% 0.00% 0.00% 

/Processor54 Processor 81.00% 19.00% 0.00% 0.00% 

/Processor55 Processor 81.04% 18.96% 0.00% 0.00% 

/Processor56 Processor 81.08% 18.92% 0.00% 0.00% 

/Processor57 Processor 81.27% 18.73% 0.00% 0.00% 

/Processor58 Processor 81.26% 18.74% 0.00% 0.00% 

/Processor59 Processor 81.29% 18.71% 0.00% 0.00% 

/Processor60 Processor 81.49% 18.51% 0.00% 0.00% 

/Processor61 Processor 81.67% 18.33% 0.00% 0.00% 

/Processor62 Processor 81.86% 18.14% 0.00% 0.00% 

/Processor63 Processor 81.80% 18.20% 0.00% 0.00% 

/Processor64 Processor 81.84% 18.16% 0.00% 0.00% 

/Processor65 Processor 81.88% 18.12% 0.00% 0.00% 

/Processor66 Processor 82.07% 17.93% 0.00% 0.00% 

/Processor67 Processor 81.99% 18.01% 0.00% 0.00% 

/Processor68 Processor 82.02% 17.98% 0.00% 0.00% 

/Processor69 Processor 82.06% 17.94% 0.00% 0.00% 

/Operator71 Operator 80.50% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator72 Operator 80.69% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator73 Operator 80.67% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator74 Operator 80.71% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator75 Operator 80.91% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator76 Operator 81.10% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator77 Operator 81.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator78 Operator 81.04% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator79 Operator 81.08% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator80 Operator 81.27% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator81 Operator 81.26% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator82 Operator 81.29% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator83 Operator 81.49% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator84 Operator 81.67% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator85 Operator 81.86% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator86 Operator 81.80% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator87 Operator 81.84% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator88 Operator 81.88% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Object Class idle processing busy blocked 

/Operator89 Operator 82.07% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator90 Operator 81.99% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator91 Operator 94.04% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator92 Operator 94.03% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator93 Operator 82.02% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator94 Operator 82.06% 0.00% 0.00% 0.00% 

/CONTAINER 

CRANE 
Robot 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/RUBBER TYRED 

GANTRY CRANE 
Crane 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/KAPAL Queue 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/CY AKHIR Source 0.00% 0.00% 0.00% 1.38% 

/Processor99 Processor 55.63% 44.37% 0.00% 0.00% 

 

Selanjutnya berdasarkan perhitungan re-alokasi operator maka dilakukan pembuatan 

simulasi sistem usulan untuk proses muat seperti yang terlihat pada Gambar 5.6 dibawah 

ini.
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Gambar 5.6 Simulasi Sistem Usulan Proses Muat 
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Berdasarkan pembuatan simulasi sistem usulan proses muat didapatkan informasi seperti 

yang terlihat pada Tabel 5.8 dibawah ini. 

Tabel 5.9 Informasi Sistem Usulan Proses Muat 

Object Class Idle Processing Busy Blocked 

/Processor1 Processor 90.02% 9.98% 0.00% 0.00% 

/Processor3 Processor 89.92% 10.00% 0.00% 0.00% 

/Processor4 Processor 89.93% 9.99% 0.00% 0.00% 

/Processor5 Processor 90.02% 9.98% 0.00% 0.00% 

/Processor6 Processor 89.95% 9.97% 0.00% 0.00% 

/Processor7 Processor 90.07% 9.86% 0.00% 0.00% 

/Processor9 Processor 90.06% 9.94% 0.00% 0.00% 

/Processor10 Processor 89.99% 9.93% 0.00% 0.00% 

/Processor11 Processor 90.00% 9.92% 0.00% 0.00% 

/Processor12 Processor 90.09% 9.91% 0.00% 0.00% 

/Processor13 Processor 94.04% 5.85% 0.00% 0.03% 

/Processor14 Processor 89.93% 9.89% 0.00% 0.15% 

/Processor15 Processor 89.97% 9.88% 0.00% 0.00% 

/CY 

SEMENTARA 
Queue 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator49 Operator 90.02% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator50 Operator 89.92% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator51 Operator 89.93% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator52 Operator 90.02% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator53 Operator 89.95% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator54 Operator 90.07% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator56 Operator 90.06% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator57 Operator 89.99% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator58 Operator 90.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator59 Operator 90.09% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator60 Operator 90.07% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator61 Operator 90.08% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator62 Operator 89.97% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Processor47 Processor 66.80% 33.20% 0.00% 0.00% 

/Processor49 Processor 67.03% 32.89% 0.00% 0.00% 

/Processor50 Processor 67.39% 32.53% 0.00% 0.00% 

/Processor51 Processor 66.41% 33.59% 0.00% 0.00% 

/Processor52 Processor 66.45% 33.47% 0.00% 0.00% 

/Processor53 Processor 66.58% 33.34% 0.00% 0.00% 

/Processor54 Processor 66.78% 33.22% 0.00% 0.00% 

/Processor55 Processor 66.82% 33.10% 0.00% 0.00% 

/Processor56 Processor 66.95% 32.98% 0.00% 0.00% 

/Processor57 Processor 67.14% 32.86% 0.00% 0.00% 

/Processor58 Processor 67.19% 32.74% 0.00% 0.00% 
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Object Class Idle Processing Busy Blocked 

/Processor59 Processor 67.35% 32.62% 0.00% 0.00% 

/Operator71 Operator 66.80% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator72 Operator 67.03% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator73 Operator 67.39% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator74 Operator 66.41% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator75 Operator 66.45% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator76 Operator 66.58% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator77 Operator 66.78% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator78 Operator 66.82% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator79 Operator 66.95% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator80 Operator 67.14% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator81 Operator 67.19% 0.00% 0.00% 0.00% 

/Operator82 Operator 67.35% 0.00% 0.00% 0.00% 

/CONTAINER 

CRANE 
Robot 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/RUBBER 

TYRED 

GANTRY 

CRANE 

Crane 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/KAPAL Queue 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

/CY AKHIR Source 0.00% 0.00% 0.00% 5.19% 

/Processor101 Processor 56.14% 43.86% 0.00% 0.00% 

 

Setelah melakukan pembuatan simulasi sistem usulan untuk proses muat maka 

dapat dilakukan perbandingan hasil yang terdapat pada informasi simulasi sistem awal 

dan sistem usulan guna melihat apakah usulan re-alokasi operator telah optimal dalam 

meningkatkan kinerja TPKS. Dalam informasi simulasi yang telah dibuat maka dapat 

terlihat terjadinya penurunan idle pada simulasi sistem usulan. Idle merupakan waktu atau 

presentase waktu entitas atau objek tidak memproses flow item atau menganggur. 

Berdasarkan informasi tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan idle pada simulasi sistem 

awal sebesar 94,11% menjadi 90,09% pada simulasi sistem usulan proses muat. Hal ini 

menujukkan bahwa re-alokasi operator yang telah dilakukan telah optimal sehingga dapat 

menjadi saran yang sesuai dalam meminimalkan pemborosan yang terjadi pada proses 

muat kapal peti kemas oleh TPKS. 

 

5.4.4 Usulan Perbaikan Aspek Green 

Setelah mengamati langsung proses yang terjadi dilapangan penumpukan (CY) di TPKS 

dimana alat atau mesin beroperasi. Dimana operasional terminal peti kemas mencakup 



97 
 

 

tiga jenis peralatan bongkar muat, yaitu Container Crane (CC), Rubber Tyred Gantry 

(RTG) dan Head Truck (HT) (Haris et al., 2017). Penulis menyarankan perbaikan dengan 

menggunakan metrik yang menunjukkan solusi terhadap tingginya penggunaan atau 

konsumsi energi yang terjadi pada proses bongkar muat oleh TPKS. Dampak langsung 

optimalisasi operasional adalah efisiensi energi. Efisiensi energi menjadi kunci menuju 

masa depan energi dan ekonomi berkelanjutan. Efisiensi energi berarti mengurangi laju 

pertumbuhan konsumsi energi dan menghindari penggunaan peralatan energi yang tidak 

dibutuhkan. Konsumsi berlebihan dan tidak efisien berkontribusi pada masalah 

lingkungan lokal, regional maupun global. Berikut Tabel 5.6 dibawah ini merupakan 

usulan perbaikan berdasarkan aspek green.  

Tabel 5.10 Usulan Perbaikan Aspek Green  

(Sumber : Haris et al., 2017). 

Metrik Usulan Perbaikan Perbaikan 

Konsumsi 

Energi  

Penjadwalan Peralatan 

Bongkar Muat 

Keseluruhan peralatan bongkar muat siap 

memproses peti kemas. 

Pada kegiatan receiving-delivery sudah 

memiliki jadwal peti kemas masuk dan 

keluar lapangan penumpukan. 

Setiap pekerjaan pada peralatan bongkar 

muat yang sedang berlangsung tidak boleh 

di interupsi. 

Berdasarkan data siklus pergerakan peti 

kemas, observasi, dan produktivitas maka 

siklus kinerja per container minimal 10 

menit/container. 

Kecepatan truk di kawasan pelabuhan 

dibatasi pada 20 km/jam. Metode 

penjadualan ini membuat alternatif pola 

optimalisasi operasional pada lapangan 

penumpukan. 
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Metrik Usulan Perbaikan Perbaikan 

Penataan Peti Kemas Di 

Lapangan Penumpukan 

Mengurangi waktu bongkar 

muat dengan penataan dengan sebaik 

mungkin. 

Rute dan urutan pengambilan peti kemas 

dapat dilakukan setelah lokasi peti kemas 

ditentukan sehingga pemindahan peti 

kemas dari lapangan penumpukan menuju 

dermaga dapat berjalan dengan lancar. 

 

Adapun penjadwalan peralatan bongkar muat bertujuan untuk memaksimalkan 

efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh mesin-mesin yang 

digunakan. Menurut Baker (1974) penjadwalan didefinisikan sebagai proses 

pengalokasian sumber-sumber atau mesin-mesin yang ada untuk menjalankan 

sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dengan dilakukan nya proses 

penjadwalan diharapkan dapat mengurangi tingkat penggunakan mesin-mesin bongkar 

muat yang nantinya terkait dengan jumlah konsumsi energi listrik ataupun BBM yang 

digunakan juga akan menurun sehingga konsep green atau peminimalan konsumsi energi 

dapat tercapai. 

 

5.5 Rancangan Future State Service Value Stream Mapping (FSVSM) 

Berdasarkan usulan perbaikan oleh penliti Future State Service Value Stream Mapping 

(FSVSM) yang dibuat didasari oleh solusi yang telah diberikan bersadarkan hasil 

pengolahan data dan analisa hasil yang telah diberikan. Maka berikut dibawah Gambar 

5.3 yang menunjukkan rancangan FSVSM untuk proses bongkar muat container yang 

terjadi di TPKS.
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Gambar 5.7 Future State Service Value Stream Mapping di Terminal Petikemas Semarang (TPKS) 
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Gambar 5.8 Future State Service Value Stream Mapping Proses Bongkar 


