
 

1 

 

  BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 Seiring dengan meningkatnya jumlah peroduk  di indonesia,maka 

kebutuhan akan produk konstruksi seperti bangunan rumah tinggal ataupun jasa 

pun juga ikut meningkat.oleh karena itu, kebutuhan akan komponen-komponen 

konstruksi seperti tenagakerja, alat berat, dan  material juga akan semakin 

meningkat di masa yang akan datang.(http://repository.uib.ac.id di akses 23 juni 

2021). 

 Alumina memiliki sipat kekerasan yang tinggi, penghambat panas dan 

listrik yang baik sehinga banyak di gunakan di industri keramik, kaca, pelapisan 

keramik, polishing (Alumina polishing), tungku pemanas. Setiap tahunnya 

berjuta-juta ton alumi na yang di gunakan, dan lebih dari 90% nya di gunakan 

dalam produksi logam aluanium. Alimanium hidroksida di gunakan dalam 

pembuatan bahan kimia pengelolaan air seperti alumanium sulfat, polialuminium 

klorida, dan natrium aluminat. Berton-ton alumina juga di gunakan dalam 

pembuatan zeolit, pelapisan pigmen titania dan pemadam api. Alumina memiliki 

kekerasan, sehingahal ini menyababkan banyak di gunakan sebagai abrasif untuk 

mengantikanintan yang jatuh lebih mahal.Beberapa jenis amplas, dan pembersih 

CD/DVD juga mengunakan Alumina. Komposif matrik polimer konvesional 

sering di sebut filled polymers, dewasa ini merupakan material yang sangat di 

butuhkan secara konvesional dalam aplikasi insustri.(http://repository.uib.ac.id di 

akses 23 juni 2021). 

Alumina dapat di gunakan sebagai media pelapisan dan anoda karbon karena 

alumina mempunyai sipat tahan korosi serta tahan terhadap asam dan basa. Untuk 

menghasilkan alumina dapat dengan cara sintesis. Seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi di tunjang dari 
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beberapa sektor industri seperti industri makanan, manufacturing, otomotif dan 

industri kimia. Dengan semakin meningkatnya pembagunan industri di Indonesia, 

maka kebutuhan alumina sebagai bahan baku pembuatan bahan aluminum, yang 

merupakan salah satu logam yang paling banyak digunakan dalam transportasi, 

konstruksi, kemasan, dan di sektor kelistrikan juga mengalami peningkatan dari 

tahun ketahun kebutuhan alumina di Indonesia lebih tinggi di banding dengan 

produksi yang di hasilkan sehinga belum memenuhi kebutuhan alumina di 

Indonesia lebih tinggi di bandingkan dengan produksi yang di hasilkan   sehingga 

belum bisa memenuhi kebutuhan alumina di Indonesia. (Dianita Wardani, 2014). 

 Majunya perkembangan di area modren saat ini dan pertumbuhan ekonomi 

yang terus meningkat dari Negara-negara di dunia, menyebab kan kebutuhan dan 

pengangkutan barang-barang juga terus meningkat. Untuk mendukung semua itu, 

maka di perlukan sarana transportasi dari berbagai sektor guna memperlancar 

proses penggangkutan barang tersebut.dari sektor pengangkutan barang dari laut, 

udara, dan darat. Tingginya kebutuhan pendistribusian melalui sector laut dengan 

kapal laut, membuat sector transportasi laut berkembang pesat.(Camelia Fany 

Situpulu, Hasyim, 2018). 

 Kapal laut adalah sarana angkutan laut yang sampai saat ini masih di 

anggap efisien dan ekonomis di dalam pengangkutan bararang dari suatu tempat 

ke tempat lain atau dari suatu Negara ke Negara lain karena kemampuan 

memuatannya yang besar yang belum di miliki oleh moda transportasi yang 

lain.dalamperkembagan kapal laut dapat di bedakan menurut typenya atau 

menurut jenis muatan yang di angkutnya, salah satunya adalah kapal curah atau 

bulkcarrier, yaitu kapal khusus yang di rancang untuk mengangkut muatan curah 

misalnya: jagung, gandum, batu bara, beras, makananternak dan lain 

sebagainya.(M. khoirul Huda, 2013). 

 Proses pembongkaran muatan curah khususnya bubuk alumina, sering 

mengalami keterlambatan, Hambatan berupa paktor alam seperti cuaca yang 

buruk atau hujan. Dalam keadaan hujan maka kegiatan pembongkaran harus di 

hentikan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan barang dan buruh, barang 
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yang kena hujan akan mengalami kerusakan atau julah berkurang sehinga 

mengakibatkan kerugian. (http://repository.stimart-amni.ac.id di akses 23 juli 

2021). 

 Hambatan berupa paktor peralatan bongkar muat. Peralatan bongkar muat 

seperti forklift, sling, crane kapal kadang-kadang mengalami kemacetan akibat 

kurang nya perawatan sehinga akan menghambat pelaksanaan pembongkaran. 

Hambatanberupa sumberdaya manusia (SDA), seperti kurang profesionalnya atau 

kurang nya disiplin kerja bongkar muat (TKBM) dan supervisor (pengawasan 

TKBM) bongkar.Hambatan berupa kondisi barang, seperti yang bobotnya sangat 

besar sehinga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dan peralatan yang 

khusus.Hambatan dari segi keamanan, seperti terjadinya pencurian barang muat 

pada saat barang di bongkar di pelabuhan.Dalam hal ini akan menurunkan 

efektivitas kerja sehingga enimbulkan kerugian baik waktu maupun materi. 

Keadaan ini sering terjadi dan di alami oleh pelabuhan inalum kuala tanjung. 

(Muhammad safrianda, Rinaldi, Ferry Fatnata, 2016). 

 Demikian pentingnya upaya pencegahan keterlabatan peroses 

pembongkaran penting dalam dunia pelayaran. Oleh kerena hal – hal tersebut 

yang mendorong penulis sengajamenyusun suatu makalah dengan judul “Upaya 

Pencegahan Keterlambatan Proses Pembongkaran Serbuk Alumina Di Pelabuhan  

PT. Inalum (Persero)”. 

1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui Apa saja persiapan yang dilakukan 

sebelum proses pembongkaran serbuk alumina di pelabuhan 

PT. Inalum (persero). 

2. Untuk mengetahui hambatan ketika pebongkaran serbuk 

alumina di pelabuhan PT. Inalum (persero). 

http://repository.stimart-amni.ac.id/
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3. Untuk mengetahui pencegahan keterlambatan proses 

pembongkaran serbuk alumina di pelabuhan PT.Inalum 

(persero). 

1.2.2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : 

1. Penulis akan memperoleh pengalaman yang berharga dimasa 

yang akan datang dan menjadi landasan bagi penulis dalam 

pembuatan proposal Tugas Akhir ini. 

2. Proposal Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

yang ingin mengetahui tentang proses pembongkaran serbuk 

alumina dalam pengapalan muatan curah cair. 

1.3. Perumusan Masalah 

1. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum proses pembongkaran 

serbuk alumina di pelabuhan PT. Inalum (persero) ? 

2. Apa saja hambatan yang terjadi ketika proses pembongkaran 

serbuk alumina di pelabuhan PT, Inalum (persero) ? 

3. Bagaimana cara mencegah keterlambatan proses pembongkaran 

serbuk alumina di pelabuhan PT, Inalum (persero) ? 

1.4. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari 

pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah “upaya pencegahan 

keterlambatan proses pembongkaran serbuk alumina di pelahuhan PT. 

Inalum (Persero). 

1.5. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran 

rencana penyusunan Proposal Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan 

adalah sebagai berikut : 

 HALAMAN JUDUL 
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