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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelabuhan Ciwandan Banten telah menjadi tempat persinggahan dan 

transaksi perdagangan domestik dan mancanegara selama lebih dari tiga abad. 

Pelabuhan yang terletak sekitar 20 kilometer dari pusat kota Serang ini pernah 

menjadi pelabuhan penting dalam perdagangan internasional di abad ke-15 dan 

disinggahi kapal-kapal asing yang berasal dari Persia, Arab, India, China, Inggris 

dan Portugis.  

Pelabuhan Umum Ciwandan Banten secara adminisratif terletak di 

Kecamatan Ciwandan Kotamadya Cilegon, dengan jarak sekitar 11 km dari kota 

Cilegon-Anyer, mempunyai hubungan akses jalan darat melalui jalan tol Jakarta-

Merak dan berhubungan dengan jalur penyeberangan Merak-Bakauheni/Lampung 

yang mudah dijangkau baik itu melalui pintu tol Cilegon Barat atau melalui pintu 

tol Cilegon Timur yang dihubungkan dengan jalan lingkar selatan langsung ke 

Pelabuhan Umum Ciwandan. Pelabuhan Ciwandan Banten memiliki potensi 

berkembang pesat karena ditopang daerah industri yang tumbuh pesat, seperti 

industri pengolahan logam, mesin, kimia, dan minyak kelapa sawit. 

 

 

Gambar 1.1  Peta Lokasi Pelabuhan Ciwandan Banten 
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Dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat wilayah Banten khususnya 

dan Jawa Barat bagian barat pada umumnya, dan sehubungan dengan pesatnya 

pertumbuhan industri di wilayah Banten baik di Kota Cilegon zona Serang Barat, 

Serang Timur, Balaraja maupun Tangerang bagian barat yang menjadi daerah 

hinterland pelabuhan, maka Pelabuhan Umum Ciwandan diresmikan pada tanggal 

27 Agustus 1988 dengan luas daerah lingkungan kerja daratan 54,7 Ha dan daerah 

lingkungan kerja perairan sekitar 4.100 Ha. Pelabuhan Banten memiliki 3 terminal 

batubara dan dermaga multipurpose yang dilengkapi dengan peralatan bongkar 

muat petikemas. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Banten didominasi 

pelayanan cargo curah cair dan curah kering. 

Di masa yang akan datang, peran Banten yang notabene memiliki 

pelabuhan akan memegang kendali yang sangat penting bagi daerah-daerah 

potensial di sekitarnya dalam upaya peningkatan perekonomian khususnya 

industri dan perdagangan baik secara nasional maupun internasional. Dari data 

yang didapat, ada peningkatan arus petikemas serta aktivitas bongkar dan muat di 

Pelabuhan Ciwandan Banten, hal ini menandakan bahwa kegiatan perindustrian di 

wilayah Banten baik yang bernilai ekspor maupun impor semakin meningkat pula. 

 

ARUS KEDATANGAN PETIKEMAS
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Gambar 1.2  Arus Kedatangan Petikemas di Pelabuhan Ciwandan Banten 

 

Untuk mengantisipasi dari lonjakan permintaan pengiriman barang melalui 

Pelabuhan Ciwandan Banten, maka sarana dan prasarana di pelabuhan harus 
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diperhatikan karena hal tersebut akan berpengaruh langsung kepada kinerja 

pelabuhan. Dari studi pendahuluan yang dilakukan terdapat indikasi terjadinya 

waiting time di Pelabuhan Ciwandan Banten (Data Pelayanan Kapal), sementara 

apabila kinerja pelabuhan tidak optimal maka akan berdampak langsung terhadap 

pelayanan di lapangan sehingga akan menimbulkan permasalahan baru yaitu 

waktu menunggu kapal (Waiting Time) semakin tinggi, sehingga akan 

menimbulkan ekonomi biaya tinggi, yang berdampak langsung dengan harga 

barang di pasaran. Banyak kondisi pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia 

ditemukan kasus seperti ini, yaitu semakin tingginya waktu menunggu kapal yang 

disebabkan oleh kinerja pelabuhan yang kurang optimal. Oleh karena itu perlu 

dikaji lebih dalam faktor-faktor apakah yang mempengaruhi waktu tunggu kapal 

(Waiting Time) di Pelabuhan Ciwandan Banten. Dengan demikian diharapkan 

akan dapat diantisipasi permasalahan yang akan timbul di masa yang akan datang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian-uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang bisa diangkat 

atau dijadikan formula dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini sangat penting 

untuk dikaji, di antaranya adalah: 

1. Pelabuhan Ciwandan Banten memiliki potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan di masa yang akan datang, hal ini diperkuat dengan data 

yang ada, yang menyebutkan bahwa terjadi peningkatan arus 

kedatangan/kunjungan kapal di Pelabuhan Ciwandan Banten. Hal ini 

menimbulkan kekhawatiran bahwa pertumbuhan dalam volume, tanpa 

peningkatan mutu yang memadai dalam kapasitas, pelayanan bongkar 

muat kapal di dermaga, akan menyebabkan semakin meningkatnya waktu 

tunggu (Waiting Time) kapal di pelabuhan. 

2. Kinerja peralatan bongkar muat di Pelabuhan Ciwandan Banten sampai 

pada tahun 2015 diketahui tingkat utilitas peralatannya tidak seimbang 

dan masih sangat rendah. (Siswadi, 2015). 

3. TRT (vessel turn-around time) Kapal Petikemas di Pelabuhan Ciwandan 

Banten, tercatat 77,0 jam. (Kementerian Perhubungan, 2015). 
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4. Faktor cuaca, hujan, badai, menyebabkan gangguan pada aktivitas 

bongkar muat barang di Pelabuhan Ciwandan Banten. Pada saat musim 

hujan tinggi, akan menyebabkan meningginya air rob sehingga sangat 

menggangu kelancaran pengangkutan barang. 

 

1.3 Maksud, Tujuan, dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

1. Dari studi pendahuluan yang dilakukan, terindikasi adanya waiting time 

kapal (Kapal Petikemas) di Pelabuhan Ciwandan Banten, sehingga perlu 

dipelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi waiting time kapal 

tersebut. 

2. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan waktu tunggu 

kapal (Kapal Petikemas) dengan faktor-faktor kualitatif yang terjadi di 

Pelabuhan Ciwandan Banten. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengindikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi waktu tunggu 

kapal (Waiting Time) Kapal Petikemas di Pelabuhan Ciwandan Banten. 

2. Menganalisis variabel-variabel apa saja yang paling dominan yang 

mempengaruhi waktu tunggu Kapal (Waiting Time) Kapal Petikemas di 

Pelabuhan Ciwandan Banten. 

1.3.3 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan masukan bagi Stake Holder di Pelabuhan Ciwandan Banten, 

khususnya pada manajemen pengelolaan sarana dan prasarana peralatan 

bongkar dan muat di pelabuhan, untuk meningkatkan kinerja operasional 

di masa yang akan datang. 

2. Memberikan informasi kepada pengguna jasa Pelabuhan Ciwandan 

Banten (Perusahaan Pelayaran) tentang kondisi waiting time kapal. 

3. Memberikan gambaran secara ilmiah kepada seluruh insan pendidikan 

mengenai permasalahan yang ada di pelabuhan terutama masalah waktu 

tungu kapal (Waiting Time). 
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1.4 Ruang Lingkup Bahasan 

1.4.1 Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi ini disusun agar materi yang diangkat tidak keluar 

dari jalur yang ditetapkan. Penelitian ini mencakup beberapa aspek kegiatan atau 

yang terukur pada indikator kinerja pelabuhan yang telah direncanakan, meliputi 

sebagai berikut: 

1. Postpone Time (PT), adalah waktu tunggu yang disebabkan oleh 

pengurusan administrasi di pelabuhan (pengurusan dokumen). 

Pengamatan pertama kali dimulai sejak kapal meminta permohonan 

untuk sandar di dermaga dengan melengkapi dokumen-dokumen yang 

diperlukan. Dokumen-dokumen kapal merupakan syarat mutlak yang 

harus disiapkan oleh pihak kapal agar dapat diterima di pelabuhan. 

2. Approach Time (AT), adalah waktu pelayanan pemanduan yaitu jumlah 

waktu terpakai untuk kapal bergerak dari lokasi lego jangkar sampai ikat 

tali di dermaga. Bahasan ini dimulai saat kapal dipandu masuk ke kolam 

pelabuhan hingga kapal bersandar di dermaga. 

3. Berth Working Time (BWT) adalah waktu untuk kegiatan bongkar muat 

selama kapal berada di tambatan / dermaga. Cakupan kegiatan ini adalah 

dengan melihat dan mengamati kesiapan Peralatan Bongkar Muat dan 

produktivitas peralatan bongkar muat di dermaga. Kesiapan operasi 

peralatan adalah perbandingan antara jumlah peralatan yang siap untuk 

dioperasikan dengan jumlah peralatan yang tersedia dalam periode waktu 

tertentu. 

4. Dalam penelitian ini mengamati jenis dan ukuran kapal yang bersandar di 

dermaga atau pelabuhan. Kapal-kapal yang diamati adalah Kapal 

Petikemas. Sedangkan jenis kapal-kapal lain, tidak termasuk dalm 

penelitian ini. 

5. Ukuran kapal atau bobot mati kapal yang termasuk dalam penelitian 

adalah Kapal Petikemas 30.000 DWT (Deadweight Tonnage). 
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1.4.2 Lingkup Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di pelabuhan / unit usaha yang di kelola oleh PT. 

Pelindo II Cabang Ciwandan Banten. Lokasi dilakukan pada Dermaga Petikemas. 

Area pengamatan dibatasi pada dua sisi yaitu: 

1. Sisi laut, pada saat kapal dipandu atau ditunda memasuki area perairan 

pelabuhan atau dermaga. 

2. Pada sisi dermaga yaitu pada saat kapal sandar di dermaga, melakukan 

kegiatan bongkar muat barang. Sedangkan pada sisi darat yang 

mencakupi kegiatan pergudangan, penumpukan barang serta kegiatan 

pengangkutan dari dermaga menuju ke jalan utama tidak termasuk di 

dalam lingkup lokasi penelitian ini. 

Peta lokasi penelitian yang di lakukan di Pelabuhan Ciwandan Banten 

(Dermaga Petikemas) dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut di bawah ini: 

 

Gambar 1.3.  Layout Pelabuhan Ciwandan Banten 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas 

Teknik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, sebagai berikut: 
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Bab I    Pendahuluan 

Dalam bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Maksud 

Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, 

Lokasi Penelitian, dan Ruang Lingkup Bahasan. 

Bab II   Tinjauan Pustaka 

  Bab ini akan dibahas mengenai dasar-dasar teori yang akan digunakan 

dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada. Tinjauan 

Pustaka meliputi: pengertian Waiting Time, justifikasi Pelabuhan, 

Petikemas, Kinerja Peralatan Bongkar Muat Petikemas, Pelabuhan di 

Indonesia, Analisis Regresi Berganda dan Penelitian terdahulu yang 

relevan. 

Bab III  Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah atau metode dari penelitian ini 

yang bersifat sistematik, analitik, dan memberikan gambaran secara jelas 

dan baik sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dijadikan 

sebagai hasil suatu penelitian. 

Bab IV  Analisis Data dan Pembahasan 

  Bab ini berisi tentang data-data yang telah diolah secara sistematis 

kemudian didaptkan hasil yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari 

penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan analisis data Regresi Linier 

Berganda dari variabel-variabel yang terkait. 

Bab V  Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi 

pihak-pihak yang terkait khususnya pada PT. Pelindo II Cabang Pelabuhan 

Ciwandan Banten. 
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