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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Reparasi kapal merupakan bentuk perawatan dan pemeliharaan kapal, yang 

mana di butuhkan untuk setiap kapal yang sedang Annual sampai dengan General 

docking, disamping itu reparasi juga berguna untuk mengetahui ketidak layakan 

dari semua unsur kapal dan dari toleransi yang ditetapkan oleh Badan Klasifikasi. 

Salah satu hal yang paling riskan dalam reparasi kapal dan menjadi sasaran wajib 

pada repair list adalah perawatan bagian kapal dibawah garis air. Pada bagian 

tersebut sering ditemukan beberapa masalah seperti korosi yang di karenakan usia 

suatu plat semakin menipis. Masalah lain seperti Deformasi yang di karenakan 

akibat terjadinya benturan-benturan terhadap benda-benda laut atau akibat adanya 

gaya dari luar, misalnya kapal menabrak karang atau terbentur dengan dermaga. 

Pada reparasi khususnya Replating pada ruang akomodasi kamar ABK, 

tidak sembarangan karena kita harus mengetahui aturan-aturan standar dari badan 

klasifikasi dan peraturan-peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di 

lingkungan kerja. Tidak jarang suatu industri galangan kapal karena kurang teliti 

dalam perencanaan, pengetahuan, pengawasan dalam bekerja dapat menimbulkan 

berbagai jenis kecelakaan kerja dan mengakibatkan korban jiwa. Akhirnya 

kemajuan yang telah dicapai oleh suatu industri galangan kapal akan menjadi 

kurang berarti dan bermanfaat serta bahkan dapat membahayakan bagi 

pekerjanya. Oleh karena itu, pentingnya penerapan dan prosedur keselamatan 

pada saat replating dilingkungan dok sangat di perlukan. 

 

I.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah : 

1.  Apa penyebab dilakukannya pekerjaan Replating ? 

2.  Persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan pekerjaan 

replating diruang akomodasi ? 

3.  Peraturan-peraturan apa saja mengenai keselamatan pada saat Replating 

pada Ruang Akomodasi di kamar ABK? 
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4. Apa saja peralatan keselamatan pada saat melakukan replating diruang 

akomodasi? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk : 

1.  Mengetahui penyebab dilakukannya pekerjaan Replating. 

2.  Mengetahui persiapan-persiapan sebelum melakukan pekerjaan Replating. 

3.  Mengetahui peraturan-peraturan keselamatan pada saat melaksanakan 

pekerjaan Replating pada ruang Akomodasi di kamar ABK. 

4.  Mengetahui peralatan keselamatan pada saat melakukan replating di Ruang 

Akomodasi. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah : 

1.  Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang penggantian pelat 

pada Ruang Akomodasi di kamar ABK. 

2.  Memberikan pengetahuan kepada pekerja tentang keselamatan kerja pada 

saat pekerjaan Replating yang sesuai dengan aturannya. 

3.  Sebagai inspirasi mahasiswa untuk memecahkan masalah yang ada 

dilapangan. 

 

I.5 Batasan Masalah 

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada apa yang sebenarnya terjadi 

dalam pengamatan proses penggantian pelat pada ruang Akomodasi di kamar 

ABK pada kapal KN. MARAPAS saat melaksanakan study kasus di galangan 

kapal PT. PROSKUNEO KADARUSMAN, JAKARTA UTARA dan referensi 

penunjang. Diharapkan manfaat dari pembahasan ini adalah dapat menambah 

pengetahuan pembaca mengenai syarat dan prosedur keselamatan dalam bekerja 

pada saat Replating diruang Akomodasi. 
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I.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penulisan Skripsi ini  dibagi 

menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang teori dari referensi-referensi serta literatur-

literatur yang sesuai dengan materi penelitian yang dijelaskan dan 

mendukung terhadap analisa yang dilakukan dalam masalah yang 

terjadi. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi langkah-langkah yang diambil dalam penelitian, serta 

lengkap dengan diagram alir/kerangka penelitian yang 

menunjukkan pola pikir menganalisa masalah. 

 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini dilakukan interprestasi dan pembahasan analisa hasil 

penelitian terhadap data yang telah terkumpul dan telah diolah. 

Pembahasan serta analisa hasil penelitian dilakukan dengan 

mengacu pada referensi serta literatur yang mendukung. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

serta saran yang dapat diberikan berdasarkan interprestasi dan 

analisa yang telah dilakukan terhadap data-data yang diperoleh. 
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