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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Dalam sejarahnya kebutuhan penggunaan transportasi laut diawali dengan 

migrasi atau penyebaran masyarakat berdasarkan kegiatan sosial maupun kegiatan 

ekonomi. Indonesia termasuk negara kepulauan (archipelago island) karena memiliki 

lebih dari 17.504 pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya (Departemen Dalam 

Negeri Republik Indonesia, 2004), dimana jarak antar satu pulau dengan pulau 

lainnya cukup jauh dan paling dimungkinkan hanya dapat dijangkau dengan moda 

transportasi udara karena moda transportasi ini dapat menjangkau wilayah yang relatif 

lebih luas dalam waktu yang lebih cepat, namun pilihan moda transportasi ini tidak 

bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat karena tarifnya yang relatif mahal.  

 Dalam  penggunaan transportasi laut ini, kapal harus melakukan kegiatan  

sandar labuh di dermaga sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh pihak terminal 

sesuai dengan hasil perencanaan yang telah disusun antara divisi pelayanan kapal 

dengan pelayaran serta syahbandar, untuk muatan kapal misalnya berupa kendaraan 

atau barang harus siap berada di pelabuhan sebelum kapal sandar. Kegiatan sandar 

labuh kapal berpengaruh terhadap kegiatan bongkar muat dan sebaliknya kegiatan 

bongkar muat berpengaruh terhadap kegiatan sandar labuh, sehingga antara 

perencanaan sandar labuh dan perencanaan bongkar muat benar-benar harus 

diperhatikan jika tidak maka akan berpotensi menimbulkan banyak kerugian, 

misalnya jika waktu sandar dilakukan secara terlambat maka muatan kendaraan yang 

akan menggunakan kapal mengalami penumpukan di area terminal terutama di pintu 

masuk menuju dermaga juga diluar terminal begitu juga penumpang juga akan 

menunggu terlalu lama sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepuasaan penumpang 

yang menggunakan layanan transportasi laut.  

 Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di pelabuhan tanjung perak 

Surabaya, dengan pertimbangan paling memungkinkan untuk dijangkau dan termasuk 

kategori pelabuhan besar di Indonesia. Secara khusus peneliti melakukan penelitian di 

Terminal Gapura Surya Nusantara, dalam operasionalnya  terminal ini melayani 

kegiatan sandar labuh dan bongkar muat kapal jenis penumpang domestik dan ro-ro. 

Terminal Gapura Surya Nusantara difungsikan untuk melayani kegiatan debarkasi 
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(kedatangan) dan embarkasi (keberangkatan) penumpang maupun bongkar muat 

kendaraan yang akan berpergian menggunakan kapal ro-ro, terminal ini memiliki 

panjang dermaga kurang lebih sekitar 400 kademeter dengan kedalaman laut kurang 

lebih 9 meter.  

 Terdapat berbagai permasalahan terkait sandar labuh dan bongkar muat kapal 

diantaranya, jika kapal yang akan sandar mengalami kendala teknis di pelabuhan asal 

atau selama perjalanan maka akan mengakibatkan keterlambatan di pelabuhan tujuan, 

sehingga kegiatan bongkar muat di pelabuhan tujuan tertunda dan bepotensi 

menimbulkan penumpukan yang berat. Untuk peristiwa yang kedua yaitu kendaraan 

yang akan naik ke kapal mengalami keterlambatan datang dari jadwal yang sudah 

dijadwalkan sehingga kapal harus menunggu kedatangan kendaraan dari berbagai 

kota. Hal tersebut mengakibatkan kapal akan menunggu kendaraan terlebih dahulu, 

tetapi dengan batas waktu sandar kapal yang telah dijadwalkan jika telah melewati 

batas waktu sandar kapal di dermaga maka kendaraan tersebut akan ditinggal menuju 

kota tujuan. Berikut adalah data debarkasi dan embarkasi penumpang di tahun 2017 di 

Terminal Gapura Surya Nusantara pelabuhan tanjung perak Surabaya: 

Tabel 1.1 Jumlah Penumpang Arus Balik Lebaran tahun 2017 di Terminal Gapura 
Surya Nusantara 

 

 
Debarkasi  Embarkasi 

H+1 424 0 
H+2 554 0 
H+3 1.037 2.041 
H+4 1.024 1.655 
H+5 3.591 1.898 
H+6 3.671 1.236 
H+7 2.300 1.838 
H+8 4.647 2.090 
H+9 7.142 1.023 
H+10 1.096 303 
H+11 3.318 1.854 
H+12 674 685 
H+13 8.801 2.446 
H+14 3.201 1.814 
H+15 4.766 1.283 
Total 46246 20166 

Sumber : Angkutan Lebaran PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak 

 Data tersebut menunjukkan besarnya jumlah penumpang, dimana penumpang 

merupakan komoditas yang berbeda karakternya dengan barang dan kendaraan. Jika 
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kegiatan sandar labuh dan bongkar muat mengalami keterlambatan tidak sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan maka akan berpotensi menimbulkan keresahan 

terhadap calon penumpang kapal dan berpotensi menimbulkan kekacauan. Sehingga 

kegiatan perencanaan sandar labuh dan bongkar muat harus benar-benar diperhatikan. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penumpang Arus Balik Lebaran tahun 2017 di Terminal 
Gapura Surya Nusantara 

	
 Terdapat penelitian yang telah membahas mengenai penjadwalan yaitu 

Ramadhani dan Aisjah (2013) telah melakukan penelitian yaitu Perancangan Sistem 

Optimasi Berbasis Database pada Penjadwalan Penambatan Kapal Guna mendukung 

tercapainya Zero Waiting Time di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang memiliki 

tujuan untuk merancang sistem database penjadwalan pelayanan tambat kapal dengan 

melakukan optimasi terhadap waktu dan tempat tambat kapal dengan menggunakan 

metode software visual basic 6.0 dan Microsoft access. Serta Idris et al. (2016) juga 

telah melakukan penelitian mengenai Rancangan Bangun Aplikasi Penjadwalan 

Tambat Kapal pada PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT BJTI) Surabaya dengan 

Menggunakan Metode Tabu Search yang bertujuan menghasilkan rancang bangun 

aplikasi penjadwalan tambat kapal menggunakan Tabu Search untuk mengoptimalkan 

penggunaan area dermaga. Selain itu Damastuti dan Aisjah (2015) telah melakukan 

penelitian yaitu tentang Simulasi Penjadwalan Kapal Tambat untuk Pencapaian “Zero 

Waiting Time” di Dermaga Jamrud Utara dengan Optimasi Algoritma “Sequential 

Searching” yang bertujuan menyajikan suatu sistem manajemen dalam bentuk 

simulasi secara visual proses penjadwalan kapal tambat dengan memakai obyek pada 

dermaga Jamrud Utara.  
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 Maka dengan penjelasan latar belakang diatas akan memperhitungkan waktu 

yang dibutuhkan kapal untuk sandar di dermaga yang optimal dengan 

memaksimumkan utilisasi dermaga dengan menggunakan metode Algoritma 

penjadwalan. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Pengoptimalan Penjadwalan Sandar Kapal di Terminal Gapura Surya 

Nusantara”. Dalam penggunaan metode algoritma sandar kapal dapat mengetahui 

perbandingan menggunakan sistem kade dan sistem tanpa kade. Dengan penggunaan 

metode tersebut dapat menghindari antrian yang akan terjadi di terminal maupun 

dermaga. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka dirumuskan masalah penelitian 

ini adalah:  

 Bagaimana penjadwalan waktu sandar kapal di Terminal Gapura Surya 

Nusantara dengan mengoptimalkan nilai utilisasi dan BOR?  

1.3 Tujuan 

 Dari rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui penjadwalan waktu sandar kapal di Terminal Gapura Surya 

Nusantara dengan mengoptimalkan nilai utilisasi dan BOR. 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Asumsi 
1. Tidak ada perubahan kondisi masyarakat yang menyebabkan peningkatan 

penumpang yang drastis. 

2. Tidak ada force  majure yang mempengaruhi kegiatan sandar labuh dan 

bongkar muat kapal. 

1.4.2 Batasan 
Batasan pada penelitian ini diantaranya yaitu :  

1. Penelitian ini hanya meneliti jenis kapal penumpang domestik & ro-ro  yang 

bersandar di Terminal Gapura Surya Nusantara.  

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi menggunakan Time 

Horizon selama 1 bulan. 

1.5 Manfaat 
 Berdasarkan tujuan yang ada, manfaat yang akan didapatkan  : 
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• Mahasiswa 

Dapat membandingkan antara teori mengenai menerapkan ilmu     

penjadwalan selama perkuliahan dan dengan praktek yang ada dilapangan. 

• Perusahaan 

 Sebagai bahan evaluasi dalam pengoptimalan sandar labuh kapal.  

1.6 Sistematika Penulisan 
	

Sistematika penulisan dalam proposal ini sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN  

 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI dan TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi mengenai pelabuhan, penjadwalan dan deskripsi antrian juga 

tinjauan pustaka. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi prosedur penelitian, metode pengumpulan data dan model 

konseptual awal. 

BAB IV PENGUMPULAN dan PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini berisi data-data yang akan digunakan untuk pengolahan data, terdapat 

flowchart untuk perhitungan utilisasi dan BOR. 

 

BAB V HASIL PENELITIAN dan ANALISIS 

 Bab ini menjelaskan analisis dari pengolahan data yaitu perbandingan antara 

utilitas dan bor yang menggunakan sistem kade maupun tanpa kade. 

 

BAB VI KESIMPULAN dan SARAN 

 Bab ini menyimpulkan dari rumusan masalah yang terdapat pada bab 1 yang 

telah didapatkan dan memberikan saran untuk pengembangan selanjutnya. 

	


