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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan satu-satunya yang 

dua pertiga atau 63 persen wilayah teritorialnya berupa perairan Indonesia juga 

memiliki pantai yang terpanjang didunia yaitu 81.000 km. Sebagai Negara 

kepulauan terbesar Indonesia memiliki sektor maritim dan sumber daya alam yang 

luas untuk dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu negara dalam 

mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Pengembangan dari sektor maritim 

dan sektor pertanian dapat memberikan kontribusi peningkatan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, diantara nya dapat dilihat dari : 

1. Integrasi ekonomi dari kepulauan dengan pergerakan komoditas yang 

diperdagangkan dan tenaga kerja yang bebas hambatan antara pulau-pulau.  

2. Persaingan dengan Negara - Negara lain untuk memasok dengan berbagai 

komoditas yang belum Diproses ke pasar dunia untuk komoditas tersebut. 

Indonesia yang terdiri dari beribu - ribu pulau yang mempunyai barbagai macam 

sumber daya alam yang salah satunya adalah Produk Minyak  Sawit (Crude Palm 

Oil). Produk Minyak Sawit adalah salah satu produk minyak yang paling banyak 

di konsumsi dan di produksi di dunia. Minyak yang murah, mudah di produksi 

dan sangat stabil di gunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk 

kebersihan dan juga biasa di gunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel. 

Kebanyakan minyak sawit di produksi di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. 

Produksi minyak sawit di dunia di dominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua 

Negara ini secara total menghasilkan 85 persen sampai 90 persen dari total 

produksi minyak sawit dunia. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen dan 

eksportir minyak sawit yang terbesar di seluruh dunia.  

Semakin banyak permintaan produk minyak sawit di seluruh dunia. Membuat 

perusahaan pelayaran dituntut memperluas usahanya. Salah satu cara yaitu dengan 
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membuka perusahaan keagenan kapal tanker di pelabuhan - pelabuhan yang 

memuat pengiriman sawit ke seluruh pelabuhan - pelabuhan di dunia. Salah 

satunya Pelabuhan Dumai yang berada di pulau Sumatera yang merupakan 

penghasil dan pengekspor produk minyak sawit terbesar di Indonesia. Dalam 

upaya itu, PT Urban Shipping Agency sebagai salah satu keagenan yang bertindak 

sebagai agen yang mengurus kedatangan dan keberangkatan kapal dalam memuat 

muatan Produk Minyak Sawit (Crude Palm Oil) ke kapal – kapal owner atau 

principal yang singgah di pelabuhan Dumai. Termasuk mengurus kebutuhan dan 

permintaan kapal selama di pelabuhan sampai dengan selesai. Dari penjelasan di 

atas, Penulis membuat judul akhir ini dengan judul “Pelayanan Muat Crude 

Palm Oil (CPO) Di Kapal MT. ASIA INSPIRE oleh PT Urban Shipping 

Agency.” 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penulisan 

Pelaksanaan penulisan adalah Penulis ingin membandingkan dan 

mempraktekkan antara teori – teori yang telah didapat dalam perkuliahan yang 

telah di pelajari maupun di studi kepustakaan, serta studi dokumen dengan 

keadaan yang dilaksanakan dalam praktek darat di lapangan oleh Penulis di PT 

Urban Sipping Agency, sehingga penulisan ini mempunyai beberapa tujuan, 

diantaranya yaitu : 

1. Untuk Mengetahui pihak - pihak yang terkait dalam pelayanan Muat 

Crude Palm Oil (CPO) di kapal MT. ASIA INSPIRE oleh PT Urban 

Shipping Agency di Pelabuhan Dumai. 

2. Untuk mengetahui Dokumen - dokumen yang diperlukan dalam pelayanan 

Muat Crude Palm Oil (CPO) ke kapal MT. ASIA INSPIRE oleh PT Urban 

Shipping Agency di Pelabuhan Dumai. 

3. Untuk mengetahui bagaimana proses dan hambatan Muat Crude Palm Oil 

Serta penyandaran kapal MT. ASIA INSPIRE di Pelabuhan Dumai. 
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1.2.2 Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan 

terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Manfaat penulisan harus di bedakan 

antara manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Manfaat teoritis baik bagi Penulis 

maupun pembaca karya tulis tersebut. Sedangkan manfaat praktisnya tergantung 

pada bentuk penelitian yang dilakukan. Adapun kegunaan penulisan pada 

umumnya dan pada khususnya antara lain: 

1. Bagi Pembaca 

Dengan penulisan ini di harapkan dapat menjadi referensi dalam mencari 

ide bagi Penulis selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang 

Pelayanan Muat Crude Palm Oil (CPO). 

2. Bagi Perusahaan  

1. Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

untuk memotivasi pekerja agar dapat meningkatkan kinerja atau 

pelayanan jasa yang baik dan mengurangi tingkat kesalahan yang 

timbul selama melaksanakan pelayanan sehingga akan mendapatkan 

pencapaian pelayanan dokumen, operasional, serta jasa yang baik. 

2. Memberikan wawasan kepada pekerja atau karyawan tentang pelayanan 

dokumen, operasional, serta jasa yang baik. 

3. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis 

1. Memberikan ilmu pengetahuan dan informasi – informasi yang 

bermanfaat bagi taruna – taruni Politeknik Negeri Bengkalis khususnya 

mengenai bagaimana proses Muat Crude Palm Oil (CPO). 

2. Sebagai bahan rujukan bagi Taruna/i yang dapat melaksanakan Praktek 

Darat (PRADA) pada tahun berikutnya. 

4. Bagi Penulis 

Sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan atau wawasan tentang 

Muat Crude Palm Oil (CPO) dan juga sebagai syarat untuk menyelesaikan 

program Diploma III di Politeknik Negeri Bengkalis. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas supaya tidak menyimpang dari judul 

serta terfokus pada materi permasalahan, maka penulis membuat identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Siapa saja pihak – pihak yang terkait dalam pelayanan Muat Crude Palm 

Oil (CPO) Di kapal MT. ASIA INSPIRE oleh PT Urban Shipping Agency 

di Pelabuhan Dumai? 

2. Dokumen – dokumen apa saja yang di perlukan dalam pelayanan Muat 

Crude Palm Oil (CPO) Di kapal MT. ASIA INSPIRE hingga kapal 

meninggalkan Pelabuhan Dumai? 

3. Bagaimana proses dan hambatan Muat Crude Palm Oil serta penyandaran 

kapal MT. ASIA INSPIRE di Pelabuhan Dumai? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk memenuhi penulisan serta tidak lari dari permasalahan yang Penulis 

bahas, maka Penulis memandang perlunya menentukan ruang lingkup 

permasalahannya, antara lain :  

1. Pihak – pihak  yang terkait dalam  pelayanan Muat Crude palm Oil  (CPO)  

di kapal MT. ASIA INSPIRE oleh PT Urban Shipping Agency di 

Pelabuhan Dumai. 

2. Dokumen – dokumen yang di perlukan dalam pelayanan pemuatan Crude 

palm Oil (CPO) di kapal MT. ASIA INSPIRE hingga kapal meninggalkan 

Pelabuhan Dumai. 

3. Proses dan hambatan Muat Crude Palm Oil serta penyandaran kapal MT. 

ASIA INSPIRE di Pelabuhan Dumai. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana 

penyusunan Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

 

HALAMAN SAMPUL 

TANDA PENGESAHAN 

ABSTRAK (Indonesia) 

ABSTRAK (Inggris) 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3 Perumusan Masalah 

1.4 Pembatasan Masalah 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.2 Studi Penelitian Terdahulu 

2.3 Persyaratan Sistem Konseptual 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.3 Teknik Analisis Data 

3.4 Jadwal Penelitian/Rencana Kegiatan Penelitian  

DAFTAR PUSTAKA 

BIODATA PENULIS 
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