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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Perdagangan  adalah  merupakan   aktivitas  yang  dilakukan  manusia  

tidak  hanya  pada masa sekarang tetapi sudah  beratus – ratus tahun yang lalu. 

Perdagangan pada masa  lalu  dengan   menggunakan  sistem  barter  ini   saling 

tukar – menukar  barang .  pada masa  sekarang  aktivitas  perdagangan  sudah 

lebih baik dan lebih modren , dengan  indikator  meluasnya  jaringan  

perdagangan  dan  variasinya   komoditi  perdagangan.  

   Pelabuhan adalah suatu kawasan perairan yang tertutup atau 

terlindung dan cukup aman dari pengaruh angin dan gelombang, yang dilengkapi 

berbagai fasilitas, seperti perbengkelan dan pengangkutan barang - barang . 

semua komponen fasilitas – fasilitas yang ada, baik fasilitas yang dasar maupun 

fasilitas fungsional telah dapat di gunakan, sehingga Pelabuhan ini telah dapat 

menggunakan sebagaimana fungsinya. 

 Pelabuhan sebagai titik singgung atau tempat pertemuan dua moda 

atau sistem transportasi yaitu transportasi laut dan transportasi darat termasuk 

angkutan sungai .Ini berarti pelabuhan harus menyediakan berbagai fasilitas dan 

pelayanan jasa yang dibutuhkan untuk perpindahan barang dari kapal ke moda 

angkutan darat, atau sebaliknya. 

Aktivitas perdagangan baik ekspor maupun impor pelabuhan kerap 

dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang-barang dagang. Sebab,  

penumpukan barang di pelabuhan cukup banyak mengingatkan peran dan fungsi 
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keberadaan pelabuhan. Tetapi ingat di pelabuhan itu bukan tempat penumpukan 

barang pelabuhan itu tempat untuk sementara maka dengan kondisi tersebut, 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan telah dituangkan 

di Bab Pembahasan menimbang dan mempelajari serta memperoleh sumber 

tentang topic penulis dengan metode yang telah ditentukan maka penulis dapat 

menarik kesimpulan. Pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang dari suatu 

negara atau daerah dimana pelabuhan tersebut berlokasi di pinggir sungai, maka 

aktivitas perdagangan dan bongkar muat barang yang di transfor lebih mudah. 

Dan pada umumnya bangunan – bangunan tersebut memiliki fungsi yang sama 

semenjak dibangun tersebut hingga sekarang, sampai sekarang aktivitas 

perdagangan masih berjalan dengan lancar melalui alat transfortasi seperti kapal 

– kapal, Boat melalui Sungai Berumun.  

 

 

B. Saran  

Dari berbagai permasalahan sampai dengan kesimpulan yang dibuat oleh 

penulis Diatas, akan menjadi sia – sia jika tidak ada tindak lanjutan dari pihak – 

pihak yang terlibat, karena itu penulis mengusulkan: 

1. Di harapkan kepada masyarakat agar lebih di pergunakan sebaik – baiknya 

seperti tempat – tempat perdagangan misalnya pasar ikan, tempat 

perbengkelan kapal – kapal. 
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2. Diharapkan kepada masyarakat labuhan bilik merawat  bangunan pelabuhan 

labuhan bilik agar terjaga sehingga transportasi berjalan dengan baik. 

3. Diharapkan kepada pihak swasta yang mendiami maupun tidak mendiami 

bangunan tersebut, agar kiranya berupaya melestarikan peninggalan – 

peninggalan bersejarah yag ada di Labuhan bilik.  

4. Diharapkan kepada pemerintah agar memperhatikan bangunan – bangunan 

bersejarah yang terdapat di Labuhan Bilik, agar terawat sehingga dapat 

digunakan dengan sebaik – baiknya seperti bangunan tempat perbengkelan 

kapal – kapal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


