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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang pelayaran (shipping company) domestik. SPIL sudah berdiri sejak tahun 

1970 dan saat ini memiliki 28 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah 

Indonesia. Sebagai sebuah perusahaan pelayaran, SPIL menyediakan jasa penyewaan 

peti kemas hingga pengiriman dengan menggunakan kapal yang dimiliki perusahaan. 

Pengiriman peti kemas meliputi kegiatan bongkar muat peti kemas ,  Munculnya 

sarana penyewaan jasa pengangkutan mengunakan petikemas dikarena sumber 

kebutuhan manusia. Kesenjangan jarak antara lokasi sumber, lokasi produksi, dan 

lokasi konsumen inilah yang melahirkan pengangkutan, Fungsi pengangkutan yang 

pokok adalah memindahkan orang dan/atau barang. Pengangkutan adalah sarana yang 

menjembatani jarak geografi antara produsen dan konsumen. Pengunaan sarana 

pengangkutan menggunakan petikemas juga mempermudah konsumen dalam 

melakukan pengiriman dalam jumlah besar. Sarana pengangkutan munggunakan 

petikemas akan terpenuhi juga beberapa syarat yaitu, aman, cepat, dan murah. Syarat 

aman, mengharuskan bahwa muatan tidak mengalami kerusakan (cacat) ketika 

sampai di tujuan.  

 Sistem pengangkutan masih dituntut juga cepat dan murah. Faktor kecepatan 

dalam pengangkutan diusahakan dengan menyempurnakan teknologi pengangkutan 

berjalan lancer dan mudah, Bagi ahli ekonomi, pengangkutan adalah bagian penting 

dalam proses produksi ekonomi di dalam pengadaan bahan baku kapasitas besar, 

biaya produksi dapat ditekan serendah mungkin, Sehingga peranan pengiriman 

barang mengunakan petikemas menjadi suatu kegiatan yang sangat penting di dalam 

suatu negara.  
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Kegiatan pengiriman dan pengembalian petikemas memiliki peran penting dalam 

sistem transportasi dunia dan rantai pasok secara global. Sebuah Depo penumpukan 

petikemas barang sebagai salah satu bagian dari jaringan transportasi, Berperan 

sebagai perantara dari berbagai jenis transportasi yang terlibat dalam keseluruhan 

proses transportasi. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi kinerja pelabuhan 

adalah dengan menjaga ketepatan waktu proses pelayanan bongkar muat. Pada 

Kenyataannya, keterlambatan kedatangan kapal Container masih sering terjadi 

sehingga pihak pengelola terminal pelabuhan barang tidak bisa memberikan 

pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.  

Untuk menghindari dari penumpukan yang akan memakan biaya maka setiap 

perusahan penyediaan jasa container harus memiliki Depo container tersndiri agar 

terhindar dari pungutan biyaya yang dikenakan pada saat penumpukan container di 

CY/dermaga Depo memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian terutama 

kegiatan ekspor dan impor dalam memperlancar arus kontainer dan lalu lintas 

angkutan barang serta mengefisienkan jalur rantai pasok (supply chain), terutama 

dalam perdagangan internasional. depo kontainer dalam sistem logistik nasional 

adalah mendukung efisiensi tata kelola dan tata niaga, Depo kontainer menjadi bagian 

penting dalam pergerakan ekonomi karena realitas saat ini sekitar 75% pergerakan 

Container di seluruh Indonesia.   

Dikarenakan berbagi macam kegiatan yang di lakukan di depo maupun gudang, 

Sepertihalnya yang terjadi di Surabaya pengiriman petikemas yang bertujuan Jakarta, 

Medan. Surabaya telah di temukannya jenazah seorang wanita dimana mayat tersebut 

ditemukan pada saat di lakukanya kegiatan Stuffing dalam iyalah pembongkaran 

mauatan container yang di lakukan di dalam depo. Surabaya minggu (4/8/2012). 

Jenazah yang merupakan korban kecelakaan itu ditemukan masih menggunakan 

helm, jaket warna oranye, dan celana jeans berwarna hitam. Kepala Unit Laka Lantas 

Polres medan mengatakan, jenazah wanita itu merupakan korban kecelakaan lalu 

lintas di surabaya. "Berawal dari laka lantas, ada mobil travel yang mengalami 

kerusakan, sehingga ditarik dengan truk.  Ketika ditarik itu, talinya putus. Tiba-tiba 
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ada motor dari arah belakang yang melaju dengan kencang sehingga menabrak bagian 

belakang truk tersebut dan mengakibatkan mengalami kecelakaan, Kemudian Korban 

Kecelakaan dievakuasi dengan dimasukkan ke truk, dengan tujuan ke rumah sakit. 

Namun, saat polisi mendatangi rumah sakit untuk mendata korban kecelakaan ini, 

tidak ditemukan korban. Pihaknya pun menyelidiki kasus kecelakaan ini, hingga 

akhirnya terungkap jenazah itu masih diletakan di kontainer yang dikembalikan 

kegudang atau depo. Setelah di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian medan, Dan 

dilakukanlah penangkapan pengemudi truk tersebut,lalu piha kepolisan menghubungi 

pihak keluaga korban untuk di lakukannya pemakaman terhadap korban. (Wawancara 

di PT. Salam Pacific Indonesia Lines) 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah khususnya 

tentang pelayanan jasa pengiriman dan pengembalian petikemas kosong di PT. Salam 

Pacific Indonesia Lines maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan 

mengambil judul  “Pengawasan Pengiriman Dan Pengembalian Container 

Kosong Di Depo PT. Salam Pacifik Indonesia Lines” 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan 

maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses penanganan pengawasan pengiriman dan 

pengembalian container kosong di PT. Salam Pacific Indonesia Lines. 

 

2. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang di butuhkan pada saat 

pengiriman dan pengembalian container di PT. Salam Pacific Indonesia 

Lines. 
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3. Untuk mengetahui kendala yang di alami PT. Salam Pacific Indonesia Lines 

pada saat pengiriman dan pengembalian container. 

 

1.2.2 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penyusunan tugas akhir yang telah ditentukan dan 

merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program diploma III 

(D-III) maka kegunaan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Instansi penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai 

bahan evaluasi dan kebijakan di masa yang akan datang mengenai peranan 

petikemas. 

2. Bagi Civitas Politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Kemaritiman  

Penulisan ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu 

pendidikan dan pelatihan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan terampil sehingga mampu bersaing didunia kerja 

didalam negeri maupun international. 

3. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

serta mampu mempraktekkan teori-teori yang didapat selama mengikuti 

pendidikan, dan juga sebagai persyaratan kelulusan dari program Diploma 

III prodi nautika di Politeknik Negeri Bengkalis. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pengawasan pengiriman dan pengembalian container 

kosong di Depo PT. Salam Pacific Indonesia Lines? 

2. Apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengiriman dan 

pengembalian container kosong di Depo PT. Salam Pacific Indonesia 

Lines? 
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3. Apa saja kendala-kendala yang terjadi pada saat pengiriman dan 

pengembalian container kosong di Depo PT. Salam Pacific Indonesia 

Lines? 

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 proses pengawasan pengembalian container kosong Depo PT. 

Salam Pacific Indonesia Lines? 

1.5  Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana 

penyusunan Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 

TANDA PENGESAHAN 

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

ABSTRAK (INDONESIA) 

ABSTRACT (INGGRIS) 

KATA PENGANTAR 

DAFTER ISI 

DAFTAR TABEL 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3 Perumusan Masalah 

1.4 Pembatasan Masalah 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI / TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.2 Study Penelitian Terdahulu 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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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 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.5 Deskripsi Data 

4.6 Analisis Data 

4.7 Alternatif Pemecahan Masalah 

4.8 Evaluasi Pemecahan Masalah 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.3 Kesimpulan 

5.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


