
  1  BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  Pelabuhan merupakan sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang maupun penumpang ke dalamnya. Perkembangan pelabuhan akan sangat ditentukan oleh perkembangan aktivitas perdagangannya, semakin ramai aktivitas perdagangan di pelabuhan tersebut maka akan semakin besar pelabuhan tersebut. Perkembangan perdagangan juga mempengaruhi jenis kapal dan lalu lintas kapal yang melewati pelabuhan tersebut. Dengan semakin berkembangnya lalu lintas angkutan laut, teknologi bongkar muat, meningkatnya perdagangan antar pulau dan luar negeri, hal ini menuntut pelabuhan dalam meningkatkan kualitas peran dan salah satu fungsinya sebagai link (mata rantai), maksudnya adalah bahwa pelabuhan merupakan mata rantai dari proses transportasi (pengangkutan) muatan dari daerah 
produsen (asal barang) sampai kedaerah penerima atau konsumen. Oleh karena itu, setiap negara berusaha membangun dan mengembangkan pelabuhannya sesuai dengan tingkat keramaian dan jenis perdagangan yang ditampung oleh pelabuhan tersebut.  Kegiatan Bongkar Muat merupakan kegiatan yang dilakukan bidang transportasi darat, laut, atau udara. Untuk saat ini angkutan laut merupakan transportasi yang sangat efisien dan ekonomis sehingga banyak keuntungan yang didapat dari angkutan laut. Dalam kemajuan zaman perusahaan bongkar muat merupakan peran utama dalam bidang bongkar muat yang akan di amati salah satu perusahaan bongkar muat yaitu PT. Varia Usaha Bahari Cabang Tuban sangat berperan besar dalam menunjang kebutuhan kegiatan bongkar muat untuk menangani seperti muatan Clinker, Batubara dan Gypsum natural . Perusahaan bongkar muat itu sendiri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang  bongkar muat barang dari atau ke atas kapal, yang meliputi 



2    Stevedoring, Cargodoring, Receiving, dan Delivery semua itu bertujuan untuk mempermudah atau memperlancar pemuatan atau pembongkaran agar proses berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Adapun alasan pemilihan sumber penulisan tentang peran perusahaan bongkar muat karena perlunya kebutuhan bongkar muat dalam kelancaran arus barang dalam perdaganagan niaga, untuk memenuhi kebutuhan tersebut berdirilah perusahaan bongkar muat yang dikelola oleh swasta yaitu PT. Varia Usaha Bahari yang bergerak di bidang jasa bongkar muat. PT. Varia Usaha Bahari Cabang Tuban menyediakan pelayanan jasa untuk pemuatan Clinker. Salah satu kapal yang mengangkut muatan Clinker adalah MV. APOLLO BULKER. Maka dari itu penulis akan membahas  
“PENANGANAN PEMUATAN CLINKER OLEH PT. VARIA 

USAHA BAHARI PADA KAPAL MV. APOLLO BULKER DI 

PELABUHAN KHUSUS PT. SEMEN INDONESIA TUBAN”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Dalam suatu perumusan ilmiah, perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting, karena perumusan masalah akan mempermudah dalam melakukan penelitian dan dalam mencari jawaban lebih akurat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah: 1. Bagaimana persiapan penanganan pemuatan Clinker Oleh PT. Varia Usaha Bahari pada kapal MV. APOLLO BULKER  di Pelabuhan Khusus PT. Semen Indonesia Tuban? 2. Pihak – pihak apa saja yang terkait dalam proses pemuatan Clinker ? 3. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam pelayanan jasa pemuatan 
Clinker oleh PT. Varia Usaha Bahari? 4. Hambatan apa yang di hadapi selama kegiatan pemuatan Clinker oleh PT. Varia Usaha Bahari pada kapal MV. APOLLO BULKER di Pelabuhan Khusus PT. Semen Indonesia  Tuban?  
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1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan 1. Tujuan Penulisan  Dalam pelaksanaan penelitian ini tujuan penulis ingin melihat dan merasakan secara langsung dunia kerja yang selama ini penulis kenal hanya dalam perkuliahan. Sekaligus membandingkan dan menetapkan disiplin ilmu yang penulis dapat selama berpendidikan di kampus UNIVERSITAS MARITIM “AMNI“ Semarang. Dalam penulisan ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut: a. Untuk mengetahui persiapan apa saja yang dilakukan dalam proses kegiatan pemuatan Clinker yang di fasilitasi oleh PT. Varia Usaha Bahari Cabang Tuban. b. Untuk mengetahui Pihak – Pihak apa saja yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemuatan Clinker oleh PT. VARIA USAHA BAHARI Cabang Tuban. c. Untuk mengkaji Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam Pelayanan pemuatan Clinker  oleh PT. Varia Usaha Bahari Cabang Tuban. d. Untuk mengetahui  hambatan yang terjadi saat kegiatan pemuatan  

Clinker pada MV. APOLLO BULKER. 2. Kegunaan Penulisan Dalam penulisan ataupun pemyusunan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi penulis maupun pembaca sebagai berikut: a. Bagi penulis  Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Diploma Tiga (D3) jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan, serta memperdalam wawasan mengenai kegiatan pemuatan Clinker. b. Bagi Universitas Maritim “AMNI” Semarang  Diharapkan karya tulis ini dapat menambah refrensi dan sebagai sarana hubungan kerja sama antara akademi dengan PT. VARIA USAHA BAHARI.  



4  c. Bagi Perusahaan  Bagi perusahaan penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan sebagai bahan evaluasi atas kegiatan yang selama ini dilakukan dalam rangka meningkatkkan pelayanannya kepada pengguna jasa di Pelabuhan Khusus PT. Semen Indonesia Cabang Tuban. e. Bagi Pembaca   Karya tulis ini diharapkan dapat Menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang pelayanan jasa  yang di berikan Oleh PT. Varia Usaha Bahari Cabang Tuban dalam Menangani pemuatan Clinker.  
1.4 Sistematika Penulisan   Agar susunan pembahasan terarah pada pokok masalah dan memudahkan dalam pemahaman, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika penulisan karya tulis yang dibagi kedalam 5 bab sebagai berikut:    BAB 1 : PENDAHULUAN  Dalam hal ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA Berisi tentang teori yang digunakan dalam penyususnan karya tulis. Baik teori yang berasal dari buku , jurnal ilmiah maupun media cetak online. 
BAB 3 : METODE PENGUMPULAN DATA  Dalam bab ini penulis menguraikan teknik-teknik pengumpulan data dalam mendukung keberhasilan penyusunan karya tulis. Sumber dalam memperoleh data-data juga dijelaskan secara terperinci dalam sub-bab ini 

          BAB 4 : PEMBAHASAN DAN HASIL   Dalam bab ini berisikan tentang deskripsi objek pengamatan yaitu PT. Varia Usaha Bahari Cabang Tuban dan hasil pembahasan atas 



5  rumusan masalah yang di ambil penulis mengenai penanganan pemuatan Clinker oleh perusahan bongkar muat PT. Varia Usaha Bahari Cabang Tuban di kapal MV. APOLLO BULKER di Pelabuhan Khusus PT. Semen Indonesia Tuban.  
BAB 5 :  PENUTUP  Bab ini berisi tentang jawaban dari tujuan dan merupakan inti dari pembahasan pengamatan atau kesimpulan serta saran. Ditunjukan kepada perusahaan atau tempat pengambilan data.  DAFTAR PUSTAKA Dalam lembar ini terdapat berbagai sumber-sumber yang membantu penulis dalam penulisan karya tulis.  
LAMPIRAN Dalam hal ini lampiran berisi dokumen tambahan yang ditambahkan (dilampirkan) ke dalam karya tulis ilmiah ini. 
 


