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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

  Dalam sebuah negara maritim seperti halnya negara kita,peranan 

pelayaran niaga sungguh sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi 

penduduknya,demikian pula bagi kepentingan adminitrasi pemerintahan pada 

umumnya,serta dalam rangka pertahanan negara dan lain – lain peranan 

pelayaran sangatlah penting. 

Kegiatan pelayaran niaga timbul karena adanya kebutuhan untuk 

mengangkut barang dagangan yang di hasilkan di suatu tempat dan akan dijual 

ke tempat yang lain.semboyan the flag follows the trade ,bendera (kapal) 

mengikuti  perdagangan ,sudah cukup berbicara tentang hubungan sebab akibat 

antara kegiatan perniagaan dan kegiatan pelayaraan,namun demikian juga ada 

pihak yang berusaha mengembalikan semboyan tersebut menjadi shiping 

promote the trade ,atau;pelayaran menunjang atau menggalakan usaha 

perniagaan. 

Pelayaran melayani perniagaan,karena pihak pihak yang mempunyai 

kepentingan dalam suatu kegiatan pelayaran di samping pihak maskapai 

pelayaran ada mereka yang berniaga yaitu . shiper dan consignee,konkretnya 

,dalam suatu pengiriman atau pengapalan barang dengan kapal laut ada beberap 

pihak yang saling mempunyai hubungan hukum satu sama lain 

  Salah satu perusahaan di surabaya yang bergerak di bidang stevedoring 

yaitu PT.Esa Zona exspress merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang pelayanan jasa kepelabuhan untuk menunjang kelancaran bongkar 

muat kapal, arus kawasan pulau jawa bagian tengah. Selain itu tujuan PT.Esa 

Zona Ekspress adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program 

pemerintah di bidang ekonomi pada umumnya, dalam mengantisipasi adanya 
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hambatan-hambatan yang mengakibatkan kerugian bagi pemakai jasa maupun 

perusahaan di PT. Esa Zona exspress  masalah yang sering ada pada saat proses 

pembongkaran Soyabean Meal di kapal Mv. Stella ellena yaitu sering rusaknya 

alat mekanisme seperti kail grape lepas, mengakibatkan barang jatuh ke pinggir 

kapal/dermaga dan kurangnya dari Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), crane 

kapal yang sering mati, keterlambatan armada truck yang datang ke dermaga 

dan pengaruh cuaca yang tidak mendukung dapat memperlambat proses 

pembongkaran. Diperlukan penanganan yang sistematis untuk kelancaran 

pelayanan jasa pelabuhan yaitu pelayanan terhadap bongkar muat kapal di 

pelabuhan. Mengingat arti pentingnya pelayanan terhadap kapal dalam 

menunjang perekonomian Negara maka penulis akan membuat judul “

 BONGKAR MUAT CURAH KERING SOYBEAN MEAL KAPAL 

MV. STELLA ELLENA  OLEH PT. ESA ZONA EKSPRESS DI 

PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA “ 

 

 1.2    Rumusan Masalah 

 Mengingat waktu praktek darat dan banyaknya pelajaran tentang 

stevedoring, maka penulis akan membuat batasan-batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses pembongkaran Soybean Meal Mv. Stella ellena oleh 

PT.Esa zona ekspres di pelabuhan Tanjung Perak surabaya? 

2. Dokumen apa saja yang digunakan dalam proses pembongkaran Soybean 

Meal Mv. Stella elena oleh PT. Esa zona express di pelabuhan Tanjung 

Perak Surabaya? 

3. Alat apa saja yang digunakan dalam proses pembongkaran Soybean Meal 

kapal Mv. Stella ellena oleh PT. Esa zona exspress di pelabuhan Tanjung 

Perak Surabaya? 
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4. Hambatan apa saja yang sering terjadi pada saat proses pembongkaran 

Soybean Meal Mv. Stella elena oleh PT. Esa zona exspress di pelabuhan 

Perak Surabaya dan bagaimana cara mengatasinya? 

 

1.3    Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan  

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam perumusan masalah, tujuan 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a.  Mengetahui bagaimana proses pembongkaran Soybean Meal oleh PT. 

Esa Zona exspress di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Untuk 

mengetahui dokumen apa saja yang digunakan dalam proses 

pembongkaran Soybean Meal Mv. Stella Elena oleh PT. Esa Zona 

Exspress di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 

b.  Mengetahui perlengkapan yang digunakan pada saat proses 

pembongkaran Soybean Meal Mv. Stella Elena oleh PT. Esa Zona 

Ekspress di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 

c. Mengetahui hambatan apa saja yang sering terjadi pada saat proses 

pembongkaran Soybean Meal Mv. Stella Ellena oleh PT. Esa Zona 

Ekspress di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 

2. Kegunaan Penulisan  

Dalam rangka penelitian ini, adapun kegunaan bagi penulis adalah sebagai    

berikut: 

a. Bagi penulis 

(1)  Agar bisa membandingkan teori yang didapat dari kampus dengan 

tori yang didapat pada saat peraktek di lapangan. 

(2) Dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 

program Diploma III Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan 

Kepelabuhanan. 
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(3)  Menambah wawasan dan menjadi sumbangan pikiran yang berguna 

serta bermanfaat untuk siapa saja agar lebih maju di masa yang 

akan datang. 

(4) Dapat menerapkan teori yang diterima selama melaksanakan     

kegiatan teori maupun di lapangan . 

b. Bagi perusahaan  

Dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi atas kegiatan yang 

selama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanannya kepada 

pengguna jasa. 

 

1.4    Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penilisan Karya Tulis Ini adalah sebagai berikut : 

1. BAB 1 : PENDAHULUAN 

Didalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang 

pemulaan/awal penulisan karya tulis yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penulisan, metode, sistematika penulisan. 

2. BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dibahas mengenai pengertian 

pembongkaran/pemuatan, dokumen-dokumen pembongkaran, 

proses kegiatan bongkar muat, ruang lingkup perusahaan bongkar 

muat, hambatan yang mempengaruhi pembongkaran. 

3. BAB 3 : METODE PENGUMPULAN DATA 

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat dari 

perusahaan PT.Esa Zona Ekspress, tujuan berdirinya, visi dan misi, 

struktur organisasi,. tugas dan tanggung jawab dari masing-masing 

bagian, fasilitas dan peralatan bongkar Muat pada PT.Esa Zona 

Ekspress di Pelabuahn Tanjung Perak Surabaya. 
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4. BAB 4   : PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang jenis data 

dan sumber data, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, 

maksud dan tujuan disusunnya sistem prosedur, proses 

pembongkaran curah Soybean Meal Mv. Stella ellena oleh PT. Esa 

Zona Ekspress di Pelabuahn Tanjung Perak Surabaya, tanggung 

jawab dari perusahaan bongkar muat, alat-alat yang digunakan 

dalam peroses pembongkaran, dokumen dokumen, hambatan-

hambatan yang dihadapi dan solusi menanganinya. sesuai dengan 

tujuan penulis yang menyangkut proses pembongkaran tersebut. 

5. BAB 5 : PENUTUP 

Pada bagian akhir penulisan berisi tentang kesimpulan serta 

saran-saran penulis dalam rangka meningkatkan ke efektifitasan 

dan efesiensi pada proses Pembongkaran curah Soya Bean Meal. 

Selain penulisan ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran, 

penulisan karya tulis ini juga diakhiri dengan daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran yang telah diambil selama pelaksanaan Praktek 

darat  


