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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pentingnya transportasi laut dan jasa pelayaran dalam mendukung kelancaran 

perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, maka sarana angkutan laut 

menjadi salah satu yang terpenting. Sehingga sarana angkutan lautlah yang paling 

tepat. Terkait dengan hal tersebut maka banyak bermunculan bidang usaha 

pelayaran. Bidang usaha pelayaran meliputi suatu kegiatan dengan menggunakan 

kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang atau hewan untuk perjalanan 

dari satu pelabuhan kepelabuhan lain. Salah satu faktor yang menentukan efektif 

dan efesiensinya operasional kapal di pelabuhan adalah hubungan yang kondusif 

serta perlu koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam operasional kapal selama di pelabuhan. 

Perkembangan internet pada era informasi merupakan kemajuan teknologi 

informasi yang berkembang pesat di dunia. Internet telah memberikan kontribusi 

yang sangat besar bagi perkembangan dunia. Dengan adanya internet telah 

menghapus jarak terhadap akses informasi. Meningkatnya perkembangan internet 

di Indonesia membuat banyak perusahaan yang menggunakan internet sebagai 

media bisnis  kecuali instansi pemerintah sebagai penunjang pelayanan publik.  

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka 

Kementerian Keuangan tidak ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi guna 

mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan 

Pembayaran Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) khususnya KSOP Kelas 1 

Banjarmasin. Maka dari itulah Kementerian Keuangan mengeluarkan program 

baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni e-billing. 

Pelayanan merupakan unsur yang sangat penting di dalam usaha 

meningkatkan kepuasan pengguna jasa. Pada dasarnya pelayanan ini merupakan 

faktor pendukung terhadap kelancaran kegiatan kapal yang masuk dan keluar di 

wilayah perairan pelabuhan Banjarmasin. Jika pelayanan di KSOP Kelas 1 
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Banjarmasin yang diberikan memenuhi standart yang ditetapkan pemerintah, 

maka pengguna jasa akan merasa puas dan arus transportasi khususnya laut akan 

semakin lancar dan meningkat. Oleh karena itu pengukuran kepuasan akan 

pelayanan yang diberikan KSOP Kelas 1 Banjarmasin pada pengguna jasa harus 

selalu dilakukan untuk mengetahui dan merencanakan strategi yang lebih baik di 

masa mendatang dan lebih meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan pengguna jasa pelayaran serta untuk 

meminimalisasi masalah. 

Penyelenggaraan pelayanan masih dihadapkan pada sistem pembayaran yang 

belum optimal, pembayaran yang masih dilakukan ditempat yang dikhawatirkan 

dapat menyebabkan terjadinya negosiasi kepada petugas, membawa banyak 

dokumen ke bank jika ingin melakukan pembayaran sehingga membuat kurang 

efisien, dan banyak memakan waktu jika ingin melakukan pembayaran billing ke 

bank. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas 

pelayanan secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan yang prima.  

Atas dasar hal-hal tersebut, maka peneliti menganggap masalah tersebut 

cukup menarik dan telah dilakukan penelitian dengan persoalan yang ada pada 

metode e-billing  PNPB KSOP Kelas 1 Banjarmasin terhadap keberangkatan 

kapal PT.Indo Dharma Transport. Adapun judul Tugas Akhir ini adalah 

“Pelayanan metode e-billing pada pembayaran PNBP di KSOP Kelas 1 

Banjarmasi terhadap kelancaran keberangkatan kapal PT. Indo Dharma 

Transport Banjarmasin”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang yang telah peneliti utarakan di atas maka 

dapat timbul berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasikan : 

1. Faktor apa yang menjadi penyebab kurang optimalnya penerapan 

pembayaran PNBP dengan metode e-billing di KSOP Kelas 1 Banjarmasin 

dalam kelancaran keberangkatan kapal PT.Indo Dharma Transport? 
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2. Bagaimanakah teknik untuk mengoptimalkan penerapan pembayaran PNBP 

dengan metode e-billing di KSOP Kelas 1 Banjarmasin? 

3. Bagaimanakah pengaruh penerapan pembayaran metode e-billing di KSOP 

Kelas 1 Banjarmasin terhadap kegiatan PT.Indo Dharma Transport? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan  

Penulis ingin membandingkan dan mempraktikkan antara teori-teori yang 

telah didapat perkuliahan maupun di studi kepustakaan, serta studi dokumen 

dengan keadaaan lapangan yang dilaksanakan dalam praktik darat serta turut 

berpartisipasi dalam kegiatan lapangan untuk memperoleh pengalaman di 

dalam dunia kerja khususnya dibidang pelayaran oleh perusahaan tersebut, 

sehingga penulis ini mempunyai beberapa tujuan yaitu : 

a. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab kurang optimalnya 

penerapan pembayaran PNBP dengan metode e-billing di KSOP Kelas 1 

Banjarmasin dalam kelancaran keberangkatan kapal PT.Indo Dharma 

Transport.  

b. Untuk mengetahui teknik mengoptimalkan penerapan pembayaran PNBP 

dengan metode e-billing di KSOP Kelas 1 Banjarmasin. 

c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pembayaran metode e-billing di 

KSOP Kelas 1 Banjarmasin terhadap kegiatan PT.Indo Dharma Transport. 

 

2. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan yang penulis harapkan dari praktik darat ini sebagai 

berikut ini : 

a. Manfaat bagi penulis : 

Untuk menambah perbendaharaan pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi 

peneliti serta menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan. Sebagai 

syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Diploma Tiga  
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Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan di STIMART 

“AMNI” Semarang. 

b. Manfaat bagi akademi : 

Dalam hal ini akademi akan mendapatkan data tertulis yang lengkap 

mengenai perkembangan dunia pelayaran, perniagaan serta sebagai bahan 

informasi yang dapat diberikan pada taruna yang sedang aktif pada 

bangku perkuliahan. 

c. Manfaat bagi Perusahaan :  

Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

untuk mengurangi tingkat kesalahan yang timbul selama melaksanakan 

kegiatan sehingga semakin memacu kinerja dan semakin meningkatkan 

kinerja demi mengembangkan perusahaan menjadi lebih berkembang 

kedepanya. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan pola umum dalam penulisan karya 

tulis untuk memperoleh gambaran dan arah penulisan yang baik dan jelas. 

Dalam hal ini penulis menguraikan secara singkat dan sistematika dalam 5 

(empat) bab yang terdiri dari: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah,Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Sistematika Penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penyusunan 

Karya Tulis, baik teori yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah 

maupun media cetak dan online. 
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BAB 3 METODOLOGI PENGUMPULAN DATA 

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang metodologi penelitian jenis 

dan sumber data yang penulis ambil untuk membuat karya tulis serta 

membahas tentang metode pengumpulan data yang penulis lakukan 

untuk menulis karya tulis ini. 

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pelayanan jasa keagenan 

kapal serta menjelaskan sejarah singkat PT. Indo Dharma Transport, 

struktur perusahaan, tanggung jawab dari masing-masing divisi, serta 

faktor penyebab kurang oftimalnya system e-billing, pengaruh 

penerapan pembayaran metode e-billing. 

BAB 5 PENUTUP 

Dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran penyajian secara singkat 

apa yang telah diperoleh dari pembahasan sesuai dengan tujuan 

penulisan dan saran ajuan yang di pandang perlu berdasarkan 

kesimpulan yang diambil. 

 

 


