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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

     Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari kepulauan dan sebagian besar 

wilayahnya adalah laut. Faktor inilah yang menjadikan pelayaran sebagai sarana 

transportasi penting dalam dunia perdagangan internasional. Semua barang ekspor 

dan impor dari negara-negara maritim sebagian besar diangkat dengan kapal laut 

atau jasa perusahaan pelayaran sehingga arus perdagangan tidak mengalami 

banyak hambatan. 

     Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki tiap negara dan perbedaan 

kemampuan dalam mengelola sumber daya alam tersebut menyebabkan 

perdagangan internasional meningkat pesat dan kebutuhan akan transportasi laut, 

khususnya kapal sangat tinggi. 

     Mengingat kebutuhan pasir cor dari hari ke hari makin meningkat dan makin 

pesatnya perkembangan perindustrian yang membutuhkan pasir cor sebagai bahan 

dasar pembuatan rumah, maka Indonesia perlu mengimpor pasir cor dari negara 

lain untuk mencukupi semua kebutuhan di dalam negeri. 

     Sebagai perusahaan bongkar muat, PT. PBM Tirta Sapta Samodra memegang 

peranan penting dalam melakukan pembongkaran pasir cor milik CV. Surya 

Optima Sembada, agar mencukupi semua kebutuhan pasir cor di dalam negeri. 

Dalam kegiatan pembongkaran pasir cor oleh PT. PBM Tirta Sapta Samodra, 

harus diperhatikan antara pasir cor yang dibongkar dengan kebutuhan masyarakat. 

     Kendala-kendala yang terjadi pada saat pembongkaran bisa memperlambat 

pemasaran pasir cor disuatu daerah, yaitu hujan, dan lambatnya truck untuk 

datang kembali mengangkut pasir cor dari kapal dan kebutuhan akan pasir cor 

disuatu perusahaan akan berdampak kepada jumlah barang yang diproduksi oleh 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui keadaan 

pada saat pembongkaran pasir cor sehingga penulis memilih judul 
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 “PEMBONGKARAN PASIR COR CV. SURYA OPTIMA SEMBADA DI 

TANJUNG EMAS SEMARANG OLEH PERUSAHAAN BONGKAR 

MUAT PT. TIRTA SAPTA SAMODRA SEMARANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang diatas, agar tidak terjadi penyimpangan tema 

dan judul serta agar tetap berfokus pada permasalahan yang dibahas dan 

mengingat luasnya cakupan objek yang diteliti dan terbatasnya waktu maka 

penulis memberikan batasan sebagai berikut : 

1. Dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan pasir cor  milik 

CV. Surya Optima Sembada oleh PT. PBM Tirta Sapta Samodra Semarang ? 

2. Instansi-instansi mana saja yang terkait dalam kegiatan bongkar pasir cor milik 

CV. Surya Optima Sembada oleh PT. PBM Tirta Sapta Samodra Semarang ? 

3. Bagaimana kegiatan pembongkaran pasir cor milik CV. Surya Optima 

Sembada oleh PT. PBM Tirta Sapta Samodra Semarang ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan & Kegunaan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

     Dalam hal ini penulis menuliskan tujuan penulisan untuk membandingkan 

antara teori-teori yang telah di dapat selama perkuliahan dengan keadaan di 

lapangan. Ada beberapa yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk 

kegiatan bongkar pasir cor milik CV. Surya Optima Sembada oleh PT. PBM 

Tirta Sapta Samodra. 

2. Untuk mengetahui instansi-instansi mana saja yang terkait dalam kegiatan 

bongkar pasir cor milik CV. Surya Optima Sembada oleh PT. PBM Tirta Sapta 

Samodra. 

3. Untuk mengetahui kegiatan pembongkaran pasir cor milik CV. Surya Optima 

Sembada oleh PT. PBM Tirta Sapta Samodra. 
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1.3.2 Kegunanaan Penulisan 

     Secara umum kegunaan penulisan karya tulis dapat dilihat dari tiga sudut, yaitu 

perusahaan, penulis, dan masyarakat : 

1. Perusahaan 

     Bagi perusahaan, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan 

sebagai bahan evaluasi atas kegiatan pembongkaran Pasir Cor yang dilakukan 

selama ini dalam rangka meningkatkan kegiatannya. 

2. Penulis 

     Dalam hal ini juga bermanfaat bagi penulis sendiri yaitu dengan 

bertumbuhnya pengetahuan penulis terhadap pelayanan pengangkutan dan 

pembongkaran dari atas kapal sampai ke gudang pelabuhan, yang di dalamnya 

terdapat kegiatan pengangkutan sampai kegiatan pengeluaran barang dari 

gudang dengan menggunakan trucking. Selain itu penulis berharap agar karya 

tulis ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang khususnya mengenai kegiatan 

bongkar muat barang di laut. 

3. Masyarakat 

          Bagi masyarakat, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan kegiatan 

pembongkaran Pasir Cor, serta masyarakat-masyarakat di sekitar kegiatan 

pembongkaran tersebut. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan karya tulis ini sesuai 

dengan 

judul, susunan pembabakannya dari ringkasan setiap isi, dan bab per bab yang 

dibagi dalam lima bab yang diawali dari : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

    Dalam bab ini  berisi tentang  alasan dalam pemilihan 

judul,  

     latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan  

     penulisan dan sistematika penulisan 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

   Dalam bab ini berisi teori yang digunakan dalam 

penyusunan  

     karya tulis tentang pengertian pelabuhan, pengertian bongkar 

muat 

     instansi – instansi yang terkait dalam bongkar muat, dokumen ya 

        ng digunakan dalam kegiatan bongkar muat, tugas dan tanggung 

     jawab perusahaan bongkar muat, jenis – jenis kapal, alat penunja 

     ng dan alat bantu bongkar barang curah kering dan prosedur 

kegia 

     tan bongkar muat.  

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis membahas masalah yang sudah 

terindentifikasi dalam BAB I, penulisan masalah ini berdasarkan 

logika deduktif (pernyataan yang logis dan benar berdasarkan teori 

– teori, aturan – aturan dan lain – lain), yang berisi tentang 

gambaran umum PT. PBM Tirta Sapta Samodra, VISI – MISI, dan 

struktur organisasinya.  

BAB IV : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi metodologi penulisan yang digunakan 

dan pembahasan tentang pelaksanaan pembongkaran pasir cor 

milik CV. SURYA OPTIMA SEMBADA oleh PT. PBM Tirta 

Sapta Samodra Semarang. 

BAB V : PENUTUP 

   Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dalam  
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    proses pembongkaran pasir cor milik CV. SURYA OPTIMA  

    SEMBADA oleh PT. Tirta Sapta Samodra Semarang. 


