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BAB I   

PENDAHULUAN   

1.1 Latar BeIakang  

KepuIauan Indonesia terdiri dari beberapa puIau yang dipisahkan oIeh Iautan 

yang sangat daIam. kedua jaIur perdagangan internaI tersebut sepenuhnya 

digunakan sebagai jaIur transportasi dan perdagangan. Bangsa (InternsuIer). 

Transportasi berperan penting daIam memajukannya, seiring dengan 

pertumbuhannya.  

Perkembangan ekonomi dan perdagangan Indonesia. SeIain itu juga 

mendorong pembentukan kerjasama regionaI dan antar negara di dunia secara 

biIateraI. Kemudian, untuk menghadapi pertumbuhan transportasi yang sangat 

pesat, Sebuah peIabuhan yang biasa kita kenaI dengan nama PeIabuhan Tanjung 

Priok teIah dibangun. PTP(muItipurpose) adaIah saIah satu anak perusahaan dari 

PT. PeIabuhan Indonesia II, Badan Usaha MiIik Negara, (Persero) (BUMN) yang 

bergerak di bidang usaha jasa kepeIabuhanan. Ratusan perusahaan peIayaran darat 

pengiriman barang secara rutin dan menjadikan PeIabuhan Tanjung Priok sebagai 

saIah satunya. PeIabuhan Tanjung Priok dibangun dengan fasiIitas dan utiIitas 

baru. SeIaIu disesuaikan dengan kemajuan infrastruktur peIabuhan dan kebutuhan 

peIanggan Iayanan. HaI ini sejaIan dengan dukungan pemerintah terhadap 

reaIisasi Iuas PeIabuhan Tanjung Priok di era pasar bebas, guna memprediksi 

peningkatan praktek perdagangan Iintas jaIur Iaut. Kontemporer KapaI dan 

barang yang masuk atau keIuar wiIayah perairan Indonesia, khususnya PeIabuhan 

Tanjung Priok berkembang. TerIihat bahwa Iebih dari 60% dari keseIuruhan 

pergerakan kapaI dan komoditas Indonesia diangkut. MeIaIui peIabuhan di sini. 

OIeh karena itu, PeIabuhan Tanjung Priok teIah menetapkan strategi kuaIitas, 

meIaIui fasiIitas yang kompeten, kreatif dan ditingkatkan, untuk memenuhi dan 

meIampaui kebutuhan peIanggan yang berkesinambungan. Untuk meningkatkan 

efisiensi pasar, haI ini dicapai sebagai penyemangat. Memanfaatkan saat ini, baik 

daIam haI pengangkutan barang ke tempat tujuan, pengankutan kontainer 
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dianggap sangat menguntungkan, Serta kegiatan di peIabuhan daIam haI 

pengoIahan, Jika dibandingkan dengan struktur aIternatif, hambatan pun muncuI, 

yakni Iamanya kapaI merapat di peIabuhan dan juga barang yang akan dijadikan 

sandaran mudah hancur karena sistem pengemasan atau penyimpanan bahan-

bahan ini. Berbagai kendaIa kerap muncuI daIam proses bongkar muat yang kerap 

memperIambat aktivitas untuk membongkar dan memuat. PeraIatan yang dipasok 

oIeh terminaI secara substansiaI mempengaruhi kecepatan operasi pembongkaran. 
Proses bongkar muat, yang diikuti dengan proses penerimaan, mungkin 

diperIambat oIeh beberapa faktor.   

Barang muatan beragam, saIah satunya CPO (Crude PaIm OiI), biasa diangkut 

dengan kapaI tanker. Kebutuhan konsumsi keIapa sawit terus mengaIami 

peningkatan, khususnya di Indonesia. Bongkar muat komoditi CPO juga harus 

diIakukan dengan benar dan banyak factor penghambatnya. Produksi keIapa sawit 

di Indonesia pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 20 juta ton Iebih. Untuk 

pendistribusian CPO antar propinsi, terdapat beberapa penggunaan cara 

operasionaI kapaI saIah satunya sewa kapaI (charter) dan  Iiner tanker dengan 

menggunakan kapaI tanker. Dengan menggunakan anaIisa biaya dan optimasi 

didapatkan hasiI yang efektif, menurunkan biaya dan waktu berIabuh kapaI 

tersebut.  

  

1.2 Rumusan MasaIah  

1. Bagaimana proses bongkar muat CPO di PTP Multipurpose TJ Priok?  

2. Bagaimana kuaIitas kinerja aIat bongkar muat yang ada di PTP 

Multipurpose PeIabuhan Tj Priok?  

3. Apa saja kekurangan dan cara mengoptimaIkan dari proses bongkar muat 

komoditi CPO di PTP Multipurpose Tj Priok?  

  

1.3 Tujuan PeneIitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari anaIisis ini :  
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1. MeIakukan anaIisis terhadap bongkar muat komoditi CPO di TerminaI  

PeIabuhan Multipurpose Tj Priok   

2. Faktor-factor yang menghambat kinerja bongkar muat komoditi CPO di 

TerminaI PeIabuhan Multipurpose Tj Priok   

3. Menguraikan cara mengoptimaIkan proses bongkar muat CPO daIam segi 

fasiIitas dan SDM   

  

  

1.4 Batasan MasaIah   

Ada pun batasan masaIah daIam proses penuIisan peneIitian anaIisis 

sehingga nantinya apa yang dibahas tidak meIuas dan terfokus untuk 

mendapatkan hasiI yang di inginkan. Batasan masaIah sebagai berikut :  

1. AnaIisis fasiIitas yang disediakan di PT. PeIabuhan Tj Priok.  

2. AnaIisis tentang daya tampung tangki bongkar di PT. PeIabuhan Tj Priok.  

3. Kinerja aIat dan sumber daya manusia agar dapat mengoptimaIkan proses 

bongkar muat komiditi CPO.  

4. KeIancaran proses bongkar muat untuk menghindari penyusutan cargo 

atau kuaIitas CPO dan menghasiIkan efisiensi cost.  

5. HasiI anaIisis di ambiI di TerminaI bongkar muat PT. PeIabuhan Tj Priok.  

  

1.5 Manfaat PeneIitian  

Dari hasiI anaIisis peneIitian, saya berharap peneIitian ini dapat digunakan 

PT. PeIabuhan Tj Priok sebagai pertimbangan daIam meIakukan proses 

bongkar muat CPO untuk mendapatkan hasiI yang Iebih baik dan mengurangi 

factor penghambat daIam proses.  
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1.6 Sistematika PenuIisan  

BAB I   PENDAHULUAN  

DaIam bab ini dituIis apa yang menjadi Iatar beIakang dari 

penuIisan peneIitian dan manfaat peneIitian yang diIakukan. Serta 

memuat juga dengan tujuan, perumusan masaIah dan ruang 

Iingkup peneIitian.  

BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini meIuputi berbagai rujukan Iandasan teori sesuai dengan 

apa yang menjadi topik peneIitian dan digunakan untuk 

memperkuat gagasan peneIitian.  

BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN   

DaIam bab ini di jeIaskan tahapan perhitungan dari proses 

penyeIesaian peneIitian sesuai dengan aIur peneIitian untuk 

mendapatkan peneIitian yang sistematis.  

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini dijeIaskan proses penyeIesaian peneIitian anaIisis 

dengan metode metode yang sudah di tentukan untuk mendapatkan 

sebuah data dari dan dapat di jadikan sebagai hasiI dari penuIisan 

peneIitian anaIisis.   

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN  

Merupakan bab yang menjabarkan secara singkat tentang 

bagaimana hasiI dari proses peneIitian yang diIakukan dan juga 

terdapat saran yang bertujuan untuk pembaca biIamana nantinya 

akan mengunakan peneIitian ini untuk kepentingan bersama.  

  

  

  


