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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka  

Landasan teori dalam penelitian ini berisi sumber- sumber teori yang 

akan menjadi dasar dari penelitian. Berdasarkan teori yang akan dijabarkan 

nantinya dijadikan sebagai kerangka dasar yang sistematis dalam memahami 

latar belakang dari suatu permasalahan. Penulis akan menjelaskan teori yang 

digunakan untuk mendukung dan menunjang pembahasan dalam penelitian ini 

yang diambil dari beberapa sumber pustaka sesuai dengan pembahasan dalam 

penelitian ini sehingga dapat menyempurnakan penulisan skripsi. 

1. Kapal Supply 

Yaitu kapal jenis ini biasa digunaka untuk keperluan pengeboran 

minyak lepas pantai (offshore) untuk angkutan logistik di anungan minyak, 

maupun keperluan pekerjaan bawah laut. Kapal jenis ini juga tidak 

dilengkapi ruang muat (palka). Ada beberapa kapal dengan jenis dan fungsi 

yang berbeda dalam membantu operasional offshore, seperti: 

a. Kapal AHT (Anchor Handling and Towing) digunakan untuk aktifitas 

mengangkut jangkar dari Barge/RIG dan menjatuhkan (Deployed) ke 

laut atau sebalikya dan juga menunda Barge/RIG. Kapal jenis ini 

biasanya main decknya sempit. 

b. Kapal AHTS (Anchor Handling Towing and Supply) tugas dan 

pekerjaannya sama dengan tipe kapal AHT dan dapat juga digunakan 

untuk menyuplay berbagai macam keperluan RIG atau Platform. 
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Seperti menyuplay peralatan pengeboran, bahan makanan, air, minyak 

dan sebagainya. Sehingga kapal ini mempunyai main deck yang lebih 

luas dibandingkan dengan kapal AHT. 

c. Kapal Work Boat adalah kapal pengangkut tenaga kerja yang akan 

bekerja di Offshore, dilengkapi sejumlah ruang akomodasi yang besar 

untuk para penumpang. Untuk tipe besar disebut Accommodation 

Barge yang mampu menampung ratusan orang. 

d. Kapal DSV (Diving Supply Vessel) adalah kapal yang dipakai untuk 

explorasi penyelaman. 

e. Kapal PVS (Platform Supply Vessel) adalah kapal yang didesain khusus 

untuk transportasi barang dan personil dari pelabuhan ke platform atau 

antar platform. Ukurannya antara 65m hingga 350m. 

f. Kapal RV (Research Vessel) kapal Survey adalah kapal yang 

mempunyai fungsi untuk melakukan survey dan penelitian dibawah 

laut. Biasanya kapal ini difungsikan juga sebagai diving vessel. 

g.     Cable Layer atau Cable Ship adalah kapal yang digunakan untuk 

penanaman kabel listrik dan telekominikasi dibawah laut. Memiliki 

bangunan kapal yang tinggi dan spool gulungan kapal yang sangat besar 

membuatnya berbeda dari jenis kapal lainya. 

2. Hose handling operation. 

Hose handling operation merupakan suatu kegiatan assist tanker 

dalam menggendalikan floating hose untuk membantu proses pengiriman 

minyak dari Floating Storage Oil (FSO) kedalam kapal tanker yang 
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dilakukan oleh kapal AHTS (Anchor Handling Tug Supply). Pelaksanaan 

tanggung jawab seorang perwira pada kapal AHTS dapat mempengaruhi 

akitivitas hose handling operation dan juga demi menjaga hubungan baik 

antara perusahaan dan pencharter karena aktivitas tersebut berkaitan 

dengan keselamatan crew deck dan kelancaran saat mentransfer minyak ke 

kapal tanker. 

Hose handling operation adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

kapal berjenis AHTS yang mengendalikan floating hose untuk membantu 

kapal tanker loading minyak mentah pada wilayah FSO yang dilakukan 

dengan meminimalisir kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan dengan 

bantuan para pekerja yang telah berpengalaman dalam bagian offshore. 

a. JSA & Toolbook Talk 

Sebelum melaksanakan hose handling operation perwira jaga 

mempersiapkan beberapa dokumen seperti Toolbox talk form, & JSA 

(Job Safety Analysis).   

1). Menurut Adzmi (2014), JSA (Job Safety Analysis), atau dikenal 

juga dengan Job Hazard Anallysis merupakan upaya untuk 

mempelajari/menganalisa dan serta pencatatan tiap-tiap urutan 

langkah kerja suatu pekerjaan, dilanjutkan dengan identifikasi 

potensi bahaya di dalamnya kemudian diselesaikan dengan 

menentukan upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkan / 

mengendalikan bahaya – bahaya pada pekerjaan yang dianalisa 

tersebut. Dengan menyusun / menerbitkan dan mensosialisasikan 

Job Safety Analysis pada tenaga kerja merupakan salah satu 

upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja ditempat kerja. 

2). Toolbox talk menurut Pradhipta (2011) adalah suatu pertemuan 

yang harus dihadiri oleh semua pekerja, supervisor, engineer, HSE 

dan wakil manajemen, umumnya dilakukan pada pagi hari sebelum 

dimulainya pekerjaan untuk membahas apa saja kegiatan yang 

akan dilakukan review pekerjaan yang telah dilakukan kemarin, 

lalu pembagian tugas / job desk dari supervisor kepada masing – 
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masing pekerja sehingga tidak ada lagi missed saat telah bekerja di 

lapangan, serta yang paling penting dari Toolbox talk adalah 

mengingatkan kembali kepada seluruh pekerja mengenai 

keselamatan, kesehatan kerja serta lingkungan (aspek K3L). 

Toolbox talk juga dapat digunakan sebagai media komunikasi 

untuk berbagi mengenai masalah keselamatan yang berhubungan 

dengan pekerjaan yang akan dilakukan, untuk pelaksanaanya 

toolbox talk dilaksanakan saat sebelum dimulainya pekerjaan, 

bentuk – bentuk dokumentasi yang dapat dibuat ialah seperti foto 

pelaksanaan, attendance list semua karyawan yang mengikuti 

pertemuan ini kemudian MOM (Minutess Of Meeting) dari 

pertemuan ini yang mengulas apa saja yang sudah dibahas 

kemudian siapa – siapa saja pembicaranya. 

 

b. Tanggungjawab Perwira Jaga  

Sebagai seorang perwira jaga sudah semestinya memahami 

beberapa prinsip – prinsip dan tanggung jawab sebagai perwira jaga 

dengan melaksanakan dan memahami dasar dari tanggung jawab 

sebagai perwira jaga, maka diharapkan pekerjaan dapat terhindarkan 

dari kecelakaan dan berjalan dengan lancar, cepat dan efisien.  

Menurut Hasan Muhammad (2014), terdapat beberapa prinsip 

umum tugas jaga yaitu : 

1). Pengaturan jaga navigasi oleh nakhoda 

2). Dibawah pengarahan dan bimbingan nakhoda, para perwira 

melaksanakan tugas jaga navigasi dan ikut bertanggung jawab atas 

keselamatan pelayaran selama tugas jaga, khususnya pencegahan, 

tubrukan dan kandas.  

Maka sebagai seorang perwira jaga harus melaksanakan tugas - 

tugasnya penuh dengan tanggung jawab dan mempersiapkan segala 

sesuatu sebelum pekerjaan dimulai, mempunyai pengalaman yang 

cukup agar dapat memberikan arahan kepada crew agar dapat bekerja 

dengan maksimal, sehingga suatu pekerjaan dapat selesai dengan 

efisien, cepat, dan aman. 
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3. Floating Hose 

Floating Hose merupakan salah satu jenis hose yang dapat 

mengapung diatas permukaan air laut sesuai dengan kondisi laut. Floating 

hose berfungsi sebagai alat untuk mentransfer minyak dari 

platform/Floating Storage Oil (FSO) ke kapal tanker. Floating hose 

memiliki diameter yang dapat mencapai 1200mm dan panjang setiap 

bagiannya adalah delapan sampai sembilan meter. Floating hose memilki 

satu sampai dua pangkal kepala yang dihubungkan ke manifold. Kapal 

dimana penulis praktek menggunakan floating hose yang memiliki dua 

pangkal, dua pangkal tersebut dihubungkan dengan badan floating hose 

oleh pelampung yang berbentuk seperti huruf Y atau biasa disebut Y piece. 

 

Gambar 2.1 Floating Hose dua pangkal 

Sumber : Dokumen pribadi, 2017 

Standard bahan yang digunakan untuk membuat floating hose berupa 

bahan karet berlapis-lapis yang kuat dan fleksibel, memiliki pengapung 

Floating hose  

Stern Roller  

Towing Pin   

Wood Deck  

Steel Deck  

Capstan  
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yang tahan terhadap masuknya air laut. Floating hose mampu bertahan 

dalam kondisi laut dan cuaca yang buruk, namun pada saat cuaca buruk 

hose handling operation pada floating hose yang memiliki dua pangkal 

dapat terlipat hal tersebut dapat disebabkan karena ombak laut yang tinggi, 

pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh perwira jaga juga dapat 

mempengaruhi.  

4. Meteorologi Aspek 

Dalam meteorology aspek ada beberapa hal yang mempengaruhi 

olahgerak kapal, antara lain : 

a. Cuaca 

Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah 

tertentu yang relatif sempit (tidak luas) dan pada jangka waktu yang 

singkat. Atau definisi cuaca ialah keadaan udara harian pada suatu 

tempat tertentu dan meliputi wilayah yang sempit, keadaan cuaca ini 

dapat berubah setiap harinya, atau pengertian cuaca yang lainnya yaitu 

suatu keadaan rata-rata udara sehari-hari disuatu tempat tertentu & 

meliputi wilayah yang sempit dalam jangka waktu yang singkat. 

Keadaan dari cuaca mudah berubah – ubah, karena disebabkan oleh 

tekanan udara, suhu, angin, kelembaban udara, dan juga curah hujan. 

(Widyastuti et al, 2010) 

b. Arus 

Arus merupakan gerakan yang sangat luas yang terjadi pada 

seluruh lautan di dunia. Arus permukaan dibangkitkan terutama oleh 

angin yang berhembus di permukaan laut. selain itu topografi muka air 

laut juga turut mempengaruhi gerakan arus permukaan.  

Angin dan topografi laut saat ini dapat diamati dengan 

menggunakan satelit Altimetri Jason1. Dengan bantuan data dari 

satelit ini, maka dapat dipetakan pola dari pergerakan arus laut 
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permukaan secara global. (Widyastuti et al, 2010). Gerakan arus 

perairan dibangkitkan terutama oleh angin yang berhembus dan 

topografi muka air laut. Arus laut yang disebabkan karena tiupan angin 

merupakan arus permukaan yang disebut drift.  

Hasil penelitian Widyastuti et al. (2010) menunjukan bahwa arus 

yang bergerak dari Benua Asia menuju Benua Australia disebabkan 

oleh pengaruh angin muson barat, sedangkan arus yang bergerak dari 

Benua Australia menuju Benua Asia dipengaruhi angin muson timur. 

Arus yang terjadi karena perbedaan topografi muka air laut, contohnya 

arus kompensasi atau arus balik atau arus sungsang yang terdapat di 

daerah ekuator.  

Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya arus adalah 

perbedaan temperatur, salinitas, kepadatan air, gelombang pasang-

surut dan bentuk pantai. Perbedaan temperatur menyebabkan 

perbedaan kepadatan air sekaligus perbedaan salinitas. Air yang lebih 

padat dan bersalinitas tinggi akan turun dan mengalir ke bagian bawah 

disebut arus bawah, sedangkan air yang kurang padat dan bersalinitas 

rendah akan bergerak di bagian bawah permukaan sebagai arus 

permukaan. Menurut Sugianto & Agus (2007), proses penaikan massa 

air karena salinitas rendah atau suhu yang tinggi akan membawa 

nutrien ke permukaan perairan sehingga tingkat kesuburan meningkat. 

Arus laut dapat terjadi di daerah samudera (ocean current) dan 

pesisir (coastal current). Arus samudera dibagi menjadi arus 

permukaan laut dan arus di kedalaman samudera. Arus permukaan 

secara dominan dipengaruhi oleh tiupan angin di permukaan laut. Jenis 

arus ini bergerak secara konstan membentuk aliran yang berputar 

searah gerak jarum jam di belahan bumi utara dan berlawanan arah 
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jarum jam di belahan bumi selatan. Arus di kedalaman samudera lebih 

dipengaruhi oleh densitas air laut. Perbedaan densitas disebabkan oleh 

perbedaan suhu dan salinitas sehingga menimbulkan gerak vertikal air 

laut. Gerakan massa air laut dalam tersebut disebut juga sirkulasi 

termohalin (thermohaline circulation).  

Arus pesisir dibagi menjadi arus pasang surut (tidal current), 

arus sepanjang pantai (longshore current) dan arus rip (rip current). 

Arus pasang surut terutama terjadi karena adanya gerakan pasang surut 

air laut yang dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi bumi, bulan dan 

matahari serta gaya sentrifugal. Arus sepanjang pantai dan arus rip 

terjadi di perairan pesisir dekat pantai. Keduanya terjadi akibat adanya 

gelombang yang mendekat dan memukul pantai dengan arah miring 

atau tegak lurus garis pantai. Menurut BROK-DKP (2009), arus 

sepanjang pantai bergerak menyusuri pantai, sedangkan arus rip 

bergerak menjauhi pantai. 

c. Gelombang 

Pengertian Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air 

dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva 

atau grafik sinusoidal (Hadikusumah, 2009). Pembangkit dominan 

gelombang laut adalah angin. Faktor lain penyebab gelombang adalah 

gaya tarik-menarik bumi-bulan-matahari, gempa ataupun gelombang 

yang disebabkan gerakan kapal. Gelombang yang disebabkan angin 
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dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan 

arus dan transport sedimen.  

Gelombang laut akibat pasang surut terjadi di sekitar teluk, 

estuari, dan muara sungai dimana elevasi muka air pasang dan surut 

dapat dijadikan acuan dalam pembangunan di sekitar pantai. Tsunami 

merupakan gelombang akibat letusan gunung atau gempa di dasar laut. 

Gelombang tsunami yang terjadi bervariasi antara 0,5-30 m dan 

kisaran periode beberapa menit hingga satu jam (Hasmar, 2004). 

Tinggi dan periode gelombang laut dipengaruhi oleh fetch 

yaitujarak tempuh gelombang dari awal pembangkitannya. Semakin 

panjang jarak fetch-nya maka ketinggian gelombang semakin besar. 

Angin juga berpengaruh terhadap tinggi gelombang. Semakin kuat 

tiupan angin maka gelombang yang dihasilkan semakin besar.  

Pergerakan gelombang pada perairan dangkal akan melambat di 

bagian bawah saat berbatasan dengan dasar perairan. Bagian atas 

gelombang yang tidak bergesekan dengan dasar perairan akan terus 

melaju sehingga puncak gelombang semakin tajam dan bagian 

lembahnya semakin datar yang disebut fenomena pecah gelombang 

(Hadikusumah, 2009). 

Karakter ombak laut di pesisir selatan Pulau Jawa, mulai dari 

Blambangan di Jawa Timur hingga Ujung kulon di Banten umumnya 

berenergi tinggi dan tergolong besar. Gelombang tersebut terjadi 

karena pantai berbatasan langsung dengan laut lepas dan dipicu oleh 

tiga faktor, yaitu angin, arus pasang surut dan massa batuan dasar 

samudera. 

Kombinasi gelombang pasang surut dan tiupan angin kencang di 

Cimaja, Palabuhanratu, dapat menciptakan gelombang setinggi 2-3 

meter. Jenis gelombang lainnya yaitu gelombang tsunami yang 

terbentuk karena adanya pergeseran batuan di dasar perairan. Profil 
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pantai selatan umumnya memiliki zona pecah gelombang dekat 

dengan pantai sehingga zona paparan menjadi sempit. Apabila terjadi 

interferensi gelombang, maka terbentuk gelombang yang besar dan 

hempasan ombaknya masih dapat menyapu pantai dengan energi yang 

cukup kuat. 

B. Kerangka Pikir Penelitian 

Kepenulisan skripsi dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka 

pikir untuk memaparkan setiap penyelesaian pokok permasalahan penulisan 

yaitu “Terlipatnya Floating Hose Saat Berlangsungnya Hose Handling 

Operation di AHTS. Dian Horizon”. Lebih  jelasnya dapat di gambarkan 

dalam kerangka pikir dalam bentuk alur bagan sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka pikir penelitian 

Dari kerangka pikir diatas, pertama peneliti menentukan permasalahan 

yang menjadi judul penelitian. Kemudian peneliti menemukan faktor-faktor 

yang menjadi penyebab masalah tersebut mulai dari sisi manusia, peralatan, 

“TERLIPATNYA FLOATING HOSE SAAT 

BERLANGSUNGNYA HOSE HANDLING 

OPERATION DI AHTS. DIAN HORIZON” 

Faktor Penyebab 
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dan kondisi alam. Setelah menemukan factor-faktor penyebab, peneliti 

menjelaskan dampak yang terjadi pada setiap factor-faktor yang menjadi 

penyebab terlipatnya floating hose. Serta, menjelaskan upaya apa yang harus 

dilakukan agar floating hose tidak terlipat sehingga assist tanker operation 

berjalan lancar. 

C. Definisi Operasional 

1. Floating hose 

Floating hose adalah hose yang berdiameter besar dan mengapung 

dipermukaan air yang digunakan untuk mengirim minyak dari FSO ke 

kapal – kapal tanker dengan bantuan kapal AHTS. 

2. Kapal 

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang 

digerakan dengan tenaga mekanis, tenaga angin, atau ditunda, termasuk 

kendaraan daya yang berdaya dukung mekanis, kendaraan di bawah 

permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak 

berpindah – pindah. 

3. Kapal Supply 

Kapal supply adalah kapal logistik yang digunakan untuk membantu 

/ mensupport pengeboran lepas pantai. 
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4. AHTS 

AHTS merupakan singkatan dari Anchor Handling Tug Supply. 

AHTS adalah suatu jenis dari kapal supply yang biasa digunakan untuk 

towing, anchor job, running cargo, dan hose handling. Perbedaan kapal ini 

dengan kapal supply lainya adalah dari segi tugas danpekerjaanya yang 

lebih komplit. 

5. FPSO 

FPSO merupakan singkatan dari Floating Production Storage and 

Offloading, FPSO adalah bangunan pengeboran dan penyimpanan minyak 

lepas pantai yang bersifat portable. Dalam artian dapat berpindah – 

pindah.  Adapun hasil pemisahan dari produk pengeboran adalah crude oil, 

air dan gas. 

6. FSO 

FSO merupakan singkatan dari Floating Storage Oil atau Floating 

Storage and Offloading. FSO adalah bentuk sederhana dari FPSO tanpa 

kemampuan untuk mengolah minyak dan gas. 

7. Mooring Master 

Mooring Master atau biasa disebut MM, Mooring Master adalah 

pandu plus yang tidak hanya bertugas memandu kapal dari atau ke 

pelabuhan namun juga menyediakan pelayanan sesuai keperluan kegiatan 

loading dan unloading minyak mentah dan minyak jadi (PKS dan Avtur). 
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8. Assistent Mooring Master 

Assistent Mooring Master atau disingkat AMM, merupakan asisten 

pandu yang bertugas untuk mendampingi dan membantu Mooring Master. 

9. Thruster 

Thruster adalah suatu alat pendorong yang dipasang pada kapal – 

kapal tertentu untuk membantu maneuver kapal. 

10.  Job Safety Analysis 

Job Safety Analysis (JSA) adalah teknik manajemen keselamatan 

yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang 

berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang hendak 

dilakukan 

11. Toolbox Talk 

Toolbox talk adalah pertemuan yang dilakukan rutin antara karyawan 

/ pekerja dan supervisor untuk membicarakan hal-hal mengenai K3 dan 

pembagian tugas – tugas sebelum melaksanakan pekerjaan. 

12.  Throwing hook 

Throwing hook adalah pengait yang mempunyai 1 – 4 mata runcing 

yang dihubungkan oleh tali buang, alat ini digunakan untuk mengait suatu 

benda yang jangkauanya jauh dari badan kapal, dalam hose handling 

operation, throwing hook digunakan untuk mengambil tali atau biasa 

disebut messenger line, yang terhubung oleh ujung floating hose yang 

berada di permukaan air.  
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13. Towing pin  

Towing pin adalah alat perlengkapan kapal AHTS untuk menahan 

wire rope atau tali agar tidak lari dari tengah stern roller kapal dan tali 

steady untuk di tarik ataupun mau di lepaskan, dalam hose handling 

operation towing pin digunakan untuk menahan messenger line ketika 

floating hose akan dinaikan ke atas  main deck 

 

 

 

  


