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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Mengingat keadaan geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan 

dimana luas lautannya lebih besar dibandingkan luas daratannya, maka 

sarana pengangkutan melalui laut besar peranannya dalam 

menghubungkan kota-kota atau negara-negara maupun yang ada di tanah 

air maupun international.  

Selaras dengan peranan pengangkutan sebagai alat transportasi 

yang mengangkut barang dari pulau satu ke pulau yang lain merupakan 

transportasi yang memadai dan mencukupi pada suatu daerah atau Negara. 

Kegiatan pemuatan atau pembongkaran merupakan kegiatan yang 

dilakukan dalam bidang transportasi, yaitu perpindahan barang atau orang 

dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan yang dilakukan oleh 

perusahaan pemuatan termasuk di dalamnya pegangkutan laut. 

Maka dari itu sarana transportasi khususnya yang melalui laut 

harus memadai dan mencukupi disamping sarana transportasi, 

pengangkutan melewati laut mempunyai sifat khas yang diselenggarakan 

oleh p3ihak lain yaitu perusahaan bongkar muat. 

Perusahaan bongkar muat itu sendiri adalah suatu perusahaan yang 

bergerak di dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal yang 

terdiri dari kegiatan receiving/delivercy, stevedoring, cargodoring.  Semua 

itu bertujuan untuk meperlancar dan mempermudah saat kegiatan 

pemuatan maupun pembongkaran agar dapat berjalan dengan lancar. Maka 

penulis memilih judul  "PROSES PEMUATAN  STEEL SLAB OLEH PT. 

MULTI SENTANA BAJA DI PELABUHAN KRAKATAU BANDAR 

SAMUDERA (KBS) CILEGON BANTEN" 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka 

masaslah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengurusan dokumen dalam perusahaan bongkar muat dan 

pelaksanaan pemuatan di pelabuhan. 

2. Apa hambatan dan penyelesaian dalam proses bongkar dan muat. 

3. Bagaimana penanganan yang tepat dan efisien dalam bongkar muat di   

pelabuhan agar muatan aman dan tidak rusak. 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan   

1. Tujuan Penulisan 

Penulis ingin terjun secara langsung dalam dunia kerja.Agar kami 

mengerti dan mempunyai pengalaman di dunia kerja. Sesuai dengan judul 

penulis, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaiannya pada penataan 

barang di palka. 

b. Untuk mengetahui jumlah barang yang dimuat. 

c. Untuk mengetahui pelaksanaan pemuatan slab. 

d. Untuk mengetahui dokumen-dokumen pemuatan barang. 

 

2. Kegunaan Penulisan 

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Dapat memenuhi persyaratan penyelesaian program diploma III 

jurusan   ketatalaksanaan pelayaran niaga. 

b. Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang bongkar muat    

khususnya. 

c. Bagi perusahaan, Penulis berharap dapat memberikan masukan sebagai 

evaluasi  dalam   meningkatkan pelayanan pengguna jasa.  
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