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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan mengacu pada perumusan serta tujuan 

dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem pembayaran (warkat dana) yang terdapat pada PT Terminal 

Peti Kemas Semarang Pelabuhan Indonesia III tidak berjalan dengan 

efektif, dikarenakan masih terdapat slip warkat dana yang hilang dan 

kurang kontrolnya pengawasan bagian nota dalam pengumpulan slip 

warkat dana dan nota-nota. 

2. Penumpukan peti kemas yang terdapat pada PT Terminal Peti Kemas 

Semarang Pelabuhan Indonesia III belum berjalan dengan efektif, 

dikarenakan: 

a. Adanya kerusakan pada alat bongkar muat yang membuat 

kegiatan bongkar muat lamban sehingga menyebabkan 

terjadi penundaan dalam proses penumpukan peti kemas. 

b. Terbatasnya ketersediaan alat bongkar muat yang bila saat 

kegiatan bongkar muat banyak maka membutuhkan waktu 

yang lama. 

c. Komunikasi yang terbentuk antar operator maupun tiap 

pergantian sift kurang baik. 
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d. Pengawasan kepala operator terhadap operator bawahan 

kurang optimal. 

e. Ketidaktelitian pada administrasi yang membuat terjadi 

kekeliruan dalam pemasukan data sehingga data tidak 

muncul. 

3. Penumpukan peti kemas yang terdapat pada PT Terminal Peti Kemas 

Semarang Pelabuhan Indonesia III belum berjalan dengan efisien, 

dikarenakan adanya penundaan penumpukan peti kemas sehingga 

timbul biaya charge, biaya lembur dan biaya kecelakaan kerja yang 

harus ditanggung oleh perusahaan yang disebabkan oleh kerusakan 

alat bongkar muat, minimnya alat bongkat muat dan kurangnya 

pengawasan operator. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis maka untuk kemajuan perusahaan perlu 

adanya saran – saran perbaikan yang meliputi: 

a. Masalah 1: Sistem pembayaran (Warkat dana hilang) 

 Masalah sistem pembayaran karena warkat dana yang hilang 

sebaiknya diselesaikan dengan cara bagian divisi keuangan terutama 

bagian nota sebaiknya menyediakan tempat tersendiri untuk slip 

warkat dana dan pengurutan slip warkat dana sesuai dengan tanggal 

transaksi dan bentuk transaksinya, adanya pengecekan oleh bagian 

keuangan pada saat setelah adanya penumpukan slip warkat dana. 
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Selain itu, meningkatkan ketelitian administrasi terhadap data-data 

yang masuk pada divisi keuangan sebelum masuk ke divisi 

operasional. Bila terdapat warkat dana yang hilang melakukan 

penelusuran secara langsung dengan mengecek masing-masing 

tumpukan warkat dan nota. 

b. Masalah 2: Penundaan penumpukan peti kemas 

 Masalah penundaan penumpukan peti kemas sebaiknya diselesaikan 

dengan cara: 

1. Dengan adanya peningkatan dalam kegiatan bongkar muat maka 

perlu adanya penambahan unit alat bongkar muat seperti RTG dan 

CC. 

2. Perusahaan lebih meningkatkan pengawasan terhadap perawatan 

alat bongkar muat yang sudah diserahkan kepada pihak kontraktor. 

3. Semakin meningkatnya angka kecelakaan yang terjadi di lapangan 

sehingga menyebabkan penundaan penumpukan peti kemas 

sebaiknya perusahaan memperbaiki komunikasi antar shift maupun 

antar operator disaat kegiatan bongkar muat berlangsung, 

mewajibkan penggunaan bus lapangan dan memberikan 

pengarahan sebelum pergantian shift kepada shift baru. 

4. Meningkatkan pengawasan kinerja operator baik secara area, sift 

maupun individual. 

 


