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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di masa sekarang ini, perdagangan bebas kian menjadi konsep 

ekonomi yang dianut oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. 

Perdagangan bebas menurut Kootali (2008) dapat diartikan dengan penjualan 

produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan 

lainnya. Dengan diterapkannya perdagangan bebas di Indonesia maka arus 

barang dari atau ke Indonesia diharapkan akan meningkat tajam. Oleh karena 

itu, sarana transportasi yang eisien dan efektif sangat penting dalam rangka 

menciptakan biaya operasional angkutan pada tingkat minimum. Salah satu 

sarana transportasi yang relatif murah dengan kapasitas besar untuk 

menunjang kegiatan ekspor dan impor adalah transportasi melalui laut. 

Demi mendukung dan melindungi industri pelayaran dalam negeri, 

pada 2005 pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan mulai 

menerapkan Asas Cabotage (Inpres No.5 Tahun 2005). Menurut Apriliyanto, 

et al (2014), kebijakan ini hanya mengizinkan kapal berbendera Indonesia 

berlayar dan mendistribusikan barang di perairan Indonesia. Peraturan 

tersebut juga mengatur bahwa kapal berbendera Indonesia harus dimiliki oleh 

pihak dalam negeri sekurangnya 51%. Delapan tahun kemudian pada 2013, 

penerapan Asas Cabotage terbukti berhasil menggairahkan industri pelayaran 

dalam negeri. Pencapaian menakjubkan ini dapat dilihat dari peningkatan 

signiikan pangsa pasar industri pelayaran nasional dari hanya 54% atau 

sekitar 101,3 juta ton dari otal 187,6 juta ton volume kargo pelayaran 

domestik pada 2004 menjadi 98,85% atau sekitar 350,93 juta ton dari 355,02 

juta ton volume kargo pelayaran domestik pada saat ini.  

Jumlah armada kapal nasional yang melonjak drastis dari hanya 6.041 

unit atau 5,67 juta gross tonnage (GT) pada 2004 menjadi 12.774 unit atau 
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sekitar 18,2 juta GT pada 2013 (Damayanti, 2014). Berbagai prestasi dan 

pencapaian tersebut mereleksikan cerahnya prospek industri pelayaran 

nasional di masa mendatang. Pertumbuhan industri pelayaran domestik 

diprediksi mencapai 6-7% di tahun 2014. Pemerintah juga diperkirakan akan 

terus menerapkan Asas Cabotage mengingat betapa pentingnya kebijakan itu 

terhadap perekonomian nasional. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang diproyeksikan masih di atas 5% di tahun 2015 

mengindikasikan bahwa secara umum iklim usaha pada 2015 akan tetap baik 

dan tentunya akan membawa pengaruh positif terhadap industri pelayaran 

Indonesia. 

Transportasi berperan penting dalam manajemen rantai pasok.   Dalam 

konteks rantai pasok, transportasi berperan penting karena sangatlah jarang 

suatu produk  diproduksi dan di konsumsi dalam satu lokasi yang sama. 

Strategi rantai pasok yang di implementasikan dengan sukses memerlukan 

pengelolaan transportasi yang tepat. 

Manajer transportasi pada suatu perusahaan bertanggung jawab 

terhadap pergerakan sediaan barang dari perusahaan ke pelanggannya. 

Pengelolaan kegiatan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan 

pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu, tepat 

jumlah, tepat kualitas,  dan  tepat  penerima.  Selain  itu,  biaya  transportasi   

merupakan komponen biaya yang terbesar dalam struktur biaya logistik. 

Tidak kurang dari 60% dari total biaya logistik perusahaan merupakan biaya 

transportasi. 

Dalam 50 tahun terakhir, disektor logistik telah tersedia banyak pilihan 

jenis atau modat ransportasi untuk mendukung aktivitas kunci dalam 

manajemen rantai pasok perusahaan. Manajer transportasi memiliki banyak 

pilihan dalam keputusan manajemen transportasi, baik dari pilihan jenis moda 

transportasi, penyedia jasa transportasi, maupun pilihan tingkat pelayanan 

yang diberikan. 

Pertimbangan pilihan keputusan manajemen transportasi tidak hanya 

semata didasarkan pada pertimbangan biaya transportasi yang murah, 
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melainkan juga harus mempertimbangkan dari aspek kualitas kinerja 

pelayanan.  Ketepatan pengiriman barang akan membantu perusahaan untuk 

mengurangi sediaan barang, biaya penyimpanan, dan material handling.   

Jadi, nilai proposisi transportasi yang diberikan oleh aktivitas transportasi 

tidak sesederhana pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lain. 

Aktivitas  transportasi mengacu  pada  pergerakan  produk dari satu 

lokasi ke lokasi lain dalam rantai pasokan. Kebutuhan akan pentingnya 

transportasi telah berkembang dengan meningkatnya globalisasi dalam rantai 

pasokan serta pertumbuhan e-commerce. 

Transportasi merupakan aktivitas yang paling mudah dilihat sebagai 

kegiatan utama logistik. Pelanggan akan dengan mudah melihat pergerakan 

barang dari suatu lokas ke lokasi lain baik menggunakan truck, kereta api, 

kapal laut, atau pesawat udara. 

Dalam konteks manajemen rantai  pasok, fungsi penting transportasi 

memberikan solusi layanan logistik: pergerakan produk (productmovement) 

dan penyimpanan barang (productstorage). 

Fungsi transportasi dalam pergerakan produk, transportasi memainkan 

peran melakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk 

bahan baku, komponen, barang dalam proses, maupun barang-barang jadi. 

Nilai ekonomis transportasi dalam menjalankan peran ini adalah melakukan 

pergerakan sediaan barang  dari  lokasi asal  ke lokasi tujuan  tertentu  dalam 

sistem manajemen rantai pasokan perusahaan.  Kinerja transportasi akan 

menentukan kinerja pengadaan (procurement), produksi (manufacturing), dan 

customer relation ship management. Tanpa kinerja transportasi yang andal, 

dapat dipastikan bahwa hamper semua aktivitas-aktivitas utama rantai pasok 

tersebut tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. 

Aktivitas transportasi akan mengkonsumsi sumber daya keuangan, 

waktu,dan sumber daya lingkungan. Selain itu, dalam konteks manajemen 

berbasis aktivitas (value-basedmanagement), aktivitas transportasi termasuk  

aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Mengapa?   Aktivitas 

transportasi berakibat pada peningkatan sediaan barang dalam transit (in-
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transit inventory). Sistem logistik yang efektif dan efisien harus dapat 

mengurangi in-transit inventory ini seminimal mungkin. Penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi akan dapat dilakukan perbaikan secara 

signifikan dalam aksesin- transit inventory dan status kedatangan kiriman 

barang secara akurat baik lokasi maupun waktu pengirimannya (delivery 

time). 

Aktivitas transportasi juga akan mengkonsumsi sumber daya 

keuangan. Biaya transportasi terjadi karena penggunaan tenaga sopir 

(driverlabor), konsumsi bahan bakar minyak (fuel), pemeliharaan kendaraan, 

modal yang di investasikan dalam kendaraan  dan  peralatan, dan kegiatan 

administrasi. Selain konsumsi sumber  daya  keuangan,  risiko  kehilangan   

dan  kerusakan  produk  selama aktivitas transportasi juga dapat menimbulkan 

biaya atau kerugian yang signifikan. 

Dampak transportasi terhadap lingkungan dapat secara langsung 

maupun tidak langsung. Transportasi mengkonsumsi fuel dan oli yang cukup 

besar. Meskipun perkembangan teknologi mesin-mesin kendaraan 

memungkinkan efisiensi konsumsi fuel dan oli, namun secara total konsumsi 

fuel dan oli masih besar seiring  dengan peningkatan jumlah kendaraan yang  

digunakan untuk mendukung aktivitas transprotasi. Secara tidak langsung, 

pengaruh transportasi terhadap lingkungan mengakibatkan kemacetan, polusi 

udara, polusi suara,dan tingkat kecelakaan. 

Selain fungsi transportasi dalam pergerakan produk, aspek lain yang 

jarang dilihat dari fungsi transportasi adalah penyimpanan produk.    

Transportasi berperan dalam penyimpanan produk, terutama penyimpanan 

sementara dari lokasi asal pengiriman ke lokasi tujuan. Fungsi penyimpanan 

sementara ini lebih ekonomis dilakukan dalam kegiatan transportasi, terutama 

untuk pemenuhan sedian barang-barang yang terjadwal dengan waktu 

pengiriman dalam beberapa hari. Biaya-biaya  yang mungkin terjadi seperti 

biaya muat barang (loading),  pergudangan, dan bongkar barang (unloading) 

dari penyimpanan sementara produk mungkin lebih besar bila dibandingkan 
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dengan biaya penggunaan kendaraan yang difungsikan untuk penyimpanan 

sementara. 

Manajemen transportasi melibatkan pihak-pihak yang secara langsung 

menentukan kinerja transportasi. Setidaknya ada enam pihak dalam 

manajemen trasportasi (Bowersox,2013), yaitu: (1)pengirim (shipper), 

seringkali disebut sebagai consignor; (2)Penerima (receiver),  dikenal sebagai 

consignee; (3)Perusahaan penyedia jasa transportasi (carrierdanagent); 

(4)Pemerintah (government); (5)Teknologi informasi dan komunikasi (ICT); 

dan Masyarakat (public). 

Pengirim (shipper) dan Penerima (receiver) 

Pengirim dan penerima adalah pihak-pihak yang memerlukan 

pergerakan produk antara dua lokasi dalam rantai pasok.  Umumnya, pengirim 

berkepentingan terhadap penyelesaian transaksi penjualan atau pembelian 

produk. Keberhasilan transaksi tersebut membutuhkan pergerakan barang-

barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan biaya transportasi yang paling 

rendah. Bagi pengirim  dan penerima, isu-isu penting yang harus disolusikan 

adalah waktu pengambilan dan pengantaran barang, waktu singgah, 

kehilangan dan kerusakan barang, penagihan, dan keakuratan informasi. 

Perusahaan penyedia jasa transportasi (carrier dan agent); Carrier  

merupakan  pihak yang menyelenggarakan transportasi barang. Sebagai 

perusahaan penyedia jasa transportasi, carrier akan membebankan tarif 

angkutan semaksimal mungkin dan meminimalkan biaya tenaga kerja, fuel, 

dan biaya operasional kendaraan. Untuk mencapai tujuan ini, carrier 

melakukan koordinasi waktu pengambilan dan pengantaran barang untuk 

beberapa pengirim dengan cara konsolidasi agar dapat mencapai operasional 

yang efisien. Broker dan freight forwarder merupakan agen transport yang 

memfasiltiasi carrier dengan kebutuhan pengirim. 

Carrier membuat keputusan investasi yang terkait dengan kebutuhan 

bisnis dan operasional transportasi, seperti truck, pesawatudara, kapal,  

lokomotif,  dan   lain-lain,  dan   menyelenggarakan   bisnis   transportasi 
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dengan biaya operasional yang efisien untuk memaksimalkan tingkat 

pengembalian atas asset yang telah diinvestasikan.  

Pemerintah(government). 

Pemerintah  berperan dalam  transportasi melalui  penyediaan 

infrastruktur yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, 

Bandar udara, jaringan kereta api, kebijakan regulasi transportasi, dan 

pelayanan pemerintah untuk menyelenggarakan transportasi dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan 

peningkatan kinerja logistik nasional. 

Hampir semua infrastruktur transportasi dimiliki dan dikelola sebagai 

barang atau layanan publik. Untuk itu, kebijakan transportasi diarahkan untuk 

menciptakan lingkungan usaha yang fair dan kompetitif, mencegah monopoli, 

keseimbangan lingkungan dan hemat energi. 

Teknologi informasi dan komunikasi(ICT). 

ICT diperlukan untuk menyediakan informasi yang akurat dan real-

time antara pelanggan dan pemasok atau antara pengirim dan penerima. 

Perkembangan ICT transportasi mencakup aplikasi Transportation 

Management System (TMS) dan Fleet Management System (FMS) yang 

berbasis web atau cloud. 

Masyarakat (public). 

Pihak terakhir dalam system transportasi adalah publik. Publik 

berkepentingan terhadap kebutuhan transportasi yang dapat dijangkau dengan 

mudah, biaya yang murah, aman, selamat, dan memperhatikan keberlanjutan 

lingkungan. Secara tidak langsung, publik menciptakan permintaan jasa 

transportasi dengan cara pembelian produk-produk. 

Perkembangan perdagangan antarnegara dengan menggunakan jalur 

maritime telah mendorong pertumbuhan kontainerisasi. Hal ini telah 

menyebabkan permintaan sea freight yang lebih besar, lebih cepat, dan kapal 

yang lebih khusus untuk meningkatkan ekonomi transportasi kontainer. 

Penundaan di pelabuhan (dwellingtime), bea cukai, keamanan, dan 

pengelolaan kontainer yang digunakan merupakan isu utama dalam 



  

7 

 

 

 

pengiriman global. Selain itu, kemacetan akses ke pelabuhan telah menjadi 

masalah besar. 

Dengan berkembangnya industri pelayaran seperti sudah disampaikan 

di atas, maka kebutuhan layanan pelayaran akan terus menerus ada. Hal ini 

memaksa perusahaan pelayaran untuk bersaing mendapatkan pelanggan. 

Dikarenakan industri pelayaran bergerak dibidang jasa, maka persaingan 

yang ada, akan dilakukan dengan saling berlomba memberikan layanan yang 

memuaskan kepada konsumen dan memberikan informasi melalui 

komunikasi interpersonal kepada pelanggan melalui setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan (Zulian, 2010). Layanan pada perusahaan pelayaran 

akan menentukan apakah perusahaan tersebut mampu bersaing di pasar global 

atau tidak. Syarat sederhana yang harus dipenuhi oleh perusahaan pelayaran 

tersebut adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam menyediakan jasa 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.  

Manajemen sebuah perusahaan pelayaran dituntut kecepatan dan 

ketepatannya dalam merespon apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. 

Sebagai perusahaan jasa, perusahaan pelayaran harus berorientasi pada kualitas 

pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan harus mampu 

menciptakan kepuasan bagi para pelanggannya.  

Adapun manfaat dari kepuasan pelanggan tersebut adalah meningkatkan 

hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pelanggan, memberikan 

dasar yang baik bagi pembelian ulang, dapat mendorong terciptanya loyalitas 

pelanggan dan memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut 

yang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga semakin banyak orang 

menggunakan jasa perusahaan (Tjiptono, 2005). 

Komunikasi interpersonal dianggap sebagai salah satu strategi untuk 

membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif antara organisasi 

dengan publik. 

Permasalahan pelayanan logistik terhadap kapal keagenan yang terjadi 

akan memberikan dampak bagi kelancaran kapal perusahaan, khususnya bagi 

kelancaran supplay kebutuhan kapal di perusahaan pelayaran Usda Seroja Jaya 
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cabang Kuala Tanjung. Keterlambatan pengadaan supply barang kapal 

mengakibatkan kapal harus melakukan waiting time pada saat setelah bongkar 

muat dan menunggu sampai spare part sampai diatas kapal. Kinerja supplier 

sangat diharapkan dalan hal ini, untuk berkoordinasi dengan bagian pengadaan 

brang dan spare part kapal. Keadaan cuaca yang susah diperediksi, sarana dan 

infrastruktur yang kurang mendukung, serta informasi keberadaan kapal yang 

kadang kurang akurat, dan speed boat yang sering mengalami masalah adalah 

faktor penyebab terjadinya keterlambatan pengadaan spare part.  

Crew kapal yang sering tidak memperhatikan ketersediaan barang dan 

spare part diatas kapal, sehingga sering kali crew kapal memesan spare part 

dengan tiba-tiba, sedangkan proses pengadaan spare part memakan waktu yang 

lama, Faktor tersebut merupakan penyebab terjadinya keterlambatan 

pengadaan spare part bagi kapal di perusahaan pelayaran Usda Seroja Jaya 

cabang Kuala Tanjung. Sehingga menyebabkan kelancaran keberangkatan 

kapal terganggu. 

 Pelayanan kapal di pelabuhan merupakan kegiatan yang sangat 

penting dalam pelayaran, baik pelayaran domestik maupun pelayaran ocean 

going. Menyadari pentingnya Pelayanan Kapal tersebut, maka pelayanan dari 

perusahaan pelayaran harus dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran agar 

memberikan konstribusi positif bagi dunia pelayaran dan perdagangan. 

Misalnya masih adanya hambatan – hambatan yang dihadapi perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan kapal yang datang ke pelabuhan.  

Dalam melaksanakan kegiatan diatas belum tentu setiap perusahaan 

pelayaran atau pemilik kapal bisa menangani segala kebutuhan kapal – 

kapalnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya jasa keagenan kapal guna 

mempelancar suatu kegiatan Pelayanan kapal di setiap pelabuhan yang akan 

disinggahi. Dari uraian di atas, penulis membuat judul Pelayanan Jasa 

Keagenan Dalam Memenuhi Permintaan Suplai Dari Kapal MT. Melati 

5 oleh PT. Usda Seroja Jaya. 
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui proses penyandaran kapal MT. Melati 5 

2. Untuk mengetahui proses pelayanan bongkar muat crude palm oil (cpo) 

di kapal MT. Melati 5, pihak-pihak yang terkait, serta dokumen yang 

diperlukan pada pelayanan bongkar muat crude palm oil (cpo) 

3. Untuk mengetahui proses pelayanan permintaan suplai makanan di kapal 

MT. Melati 5 

 

1.2.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : 

1. Penyusunan akan memperoleh pengalaman yang berharga dimasa yang 

akan datang dan menjadi landasan bagi penulis dalam pembuatan Tugas 

Akhir ini. 

2. Dengan adanya Tugas Akhir ini di harapkan perusahaan mendapatkan 

rangsangan untuk meningkatkan kemajuan dan meningkatkan 

keselamatan kerja bongkat muat. 

3. Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi yang ingin mengetahui 

tentang pelayanan keagenan terhadap kapal saat sandar. 

 

1.3 Perumusan masalah 

Untuk pembahasan karya tulis nantinya sesuai dengan topik dan tidak 

meluas kemana-mana, maka penulis membatasi pada masalah : 

1. Bagaimana proses penyandaran kapal MT. Melati 5? 

2. Bagaimana proses pelayanan bongkar muat crude palm oil (cpo) di kapal 

MT. Melati 5 ? 

3. Bagaimana proses pelayanan permintaan suplai makanan di kapal MT. 

Melati 5 ? 
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2.2  Study Penelitian Terdahulu 

BAB III 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 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.2 Analisis Data 

4.3 Alternatif Pemecahan Masalah 

4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARA 

5.1  Kesimpulan 

5.2  Saran 
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