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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian tersebut ialah: 

1) Berdasarkan pembobotan dengan menggunakan penggabungan metode AHP dan 

logika fuzzy maka terdapat dua waste atau pemborosan tertinggi berdasarkan 

pendapat expert atau ahli yang memahami seluruh proses bongkar muat di TPKS 

yaitu pemborosan underutilized employees atau karyawan yang kurang dimanfaatkan 

dengan nilai 0.327 dan Motion/Transportation atau Gerakan/Transportasi dengan 

nilai bobot 0.221. Selanjutnya berdasarkan analisis Current State Service Value 

Stream Mapping (CSVSM) maka peneliti mendapatkan hasil bahwa terdapat dua 

waste atau pemborosan yang paling dominan yaitu underutilized employees atau 

karyawan yang kurang dimanfaatkan dan motion/transportation atau 

gerakan/transportasi. 

2) Dalam proses menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal pada proses bongkar 

muat yang terjadi di lapangan penumpukan (CY) maka dilakukan proses re-alokasi 

tenaga kerja dari Divisi B/M dan Penumpukan ke Divisi CFS, BHL & IKT dengan 

menggunakan workload analysis maka terjadi penurunan jumlah operator proses 

bongkar dari 44 orang menjadi 23 orang, sedangkan untuk operator proses muat dari 

44 orang  menjadi 25 orang. Dimana untuk membuktikan bahwa proses re-alokasi 

telah optimal dilakukan pembuatan simulasi yang menunjukkan adanya penurunan 

nilai idle pada proses bongkar sebesar 95,49% menjadi 75,65% dan pada proses muat 

sebesar 94,11% menjadi 90,09%.  

3) Untuk mereduksi penggunaan konsumsi energi pada alat atau mesin Container Crane 

(CC), Rubber Tyred Gantry (RTG) dan Head Truck (HT), perusahaan dapat 

mengimplementasikan konsep green dengan cara melakukan penjadwalan peralatan 

bongkar muat dan penataan peti kemas dilapangan penumpukan (CY). 
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6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan diantaranya: 

1) Menerapkan usulan jumlah operator yaitu sebanyak 23 orang untuk operator bongkar 

dan 25 orang untuk operator muat yang berada di lapangan penumpukan (CY) atau 

dari Divisi B/M dan Penumpukan ke Divisi CFS, BHL & IKT agar dapat mengurangi 

banyaknya operator yang menganggur. 

2) Mempertimbangkan konsep green terutama di aspek teknologi dan lingkungan pada 

proses bongkar muat oleh TPKS untuk mereduksi penggunaan atau konsumsi energi. 

3) Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instruksi kerja pada proses 

bongkar muat di lapangan penumpukan (CY) sehingga terdapat standar yang baku 

dan dipahami oleh semua operator operasional lapangan. 

4) Penerapan 5S pada keseluruhan proses yang melibatkan semua pihak terutama di 

dalam office agar memudahkan akses operator untuk melakukan pekerjaan nya dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1) Menghitung pemborosan yang terjadi di TPKS dalam 3 shift waktu kerja. 

2) Implementasi metode Modified Distribution (MODI), dimana metode MODI 

biasanya digunakan untuk mencari solusi penghematan biaya distribusi barang serta 

dapat mencapai hasil optimal yang lebih cepat. Serta dapat menentukan blok peti 

kemas dan pola pergerakan truk dari kapal ke lapangan punumpukan maupun 

sebaliknya sehingga distribusi peti kemas berjalan dengan efisien (Haris et al., 2017). 

 

  


