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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan 

analisis sistem pengaturan container import pada container yard guna 

memperlancar delivery di PT. Terminal Peti Kemas Semarang. Tinjauan 

pustaka dilakukan oleh penulis untuk mempermudah dalam pemahaman isi 

skripsi. Penjelasan-penjelasan yang diperoleh dalam bab ini diperoleh dari 

buku-buku referensi yang dapat dipercaya sebagai acuan dan dapat memberi 

pemahaman yang lebih mendalam tentang materi skripsi yang sedang 

dibahas. Isi bab ini merupakan hasil dari materi yang telah dipilih dari 

beberapa buku referensi yang berkaitan dengan judul skripsi. Bab ini 

menyajikan teori-teori dan konsep-konsep yang dapat diterapkan untuk 

menjadi acuan pemahaman dan pemecahan masalah. Tinjauan pustaka yang 

digunakan untuk memperjelas isi skripsi ini adalah: 

1. Analisis 

Menurut Komaruddin dalam bukunya Ensiklopedia Manajemen 

(2001:53), analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu 

keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda 

komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing 

dalam satu keseluruhan terpadu. Menurut kamus besar bahasa 

indonesia online pada link (http://www.kbbi.web.id/analisis), 

pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 
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(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) 

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

analisis adalah usaha/cara yang dilakukan agar mengenal suatu 

peristiwa ataupun komponen sehingga agar dapat menjadi lebih baik 

sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini adalah guna 

memperlancar receiving dan delivery di PT. Terminal Peti Kemas 

Semarang.   

2. Sistem 

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa 

Yunani (sustēma), yaitu suatu kesatuan yang terdiri komponen 

atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan 

aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan 

(https://id.wikipedia.org/wiki/sistem). Menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia online link (http://kbbi.web.id/sistem), sistem adalah 

perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk suatu totalitas. Definisi sistem menurut dari Jogiyanto 

(2005:2) “sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu”. Menurut 

Sutarman (2009:5) “sistem adalah kumpulan elemen yang saling 

berhubungan dan saling berinteraksi dalam satu kesatuan untuk 

menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama”. 
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Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem 

adalah proses keterkaitan suatu kegiatan yang dapat membentuk satu 

kesatuan demi tercapainya tujuan. 

3. Container 

Container berasal dari bahasa inggris yang berarti peti kemas. 

Menurut kamus besar bahasa indonesia online pada link 

(http://www.kbbi.web.id/peti), peti adalah kotak bertutup (dibuat dari 

kayu, logam, dan sebagainya) dan kemas yang berarti peti yang besar 

dipersiapkan untuk diisi barang yang akan dikirim supaya tidak rusak. 

Menurut link (www.batik-kontainer.com), peti kemas adalah peti atau 

kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ISO sebagai 

alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan di 

berbagai moda, mulai dari moda jalan dengan truk peti kemas, kereta 

api dan kapal peti kemas. Dapat disimpulkan bahwa peti kemas adalah 

peti atau kotak yang memenuhi standar ISO sebagai alat 

pengangkutan barang yang digunakan di berbagai moda, baik dengan 

truk peti kemas, kereta api dan kapal peti kemas. 

Container dapat bervariasi dalam dimensi, struktur, bahan, dan 

konstruksi. Berikut adalah beberapa jenis yang paling umum dari 

container yang digunakan pada saat: 

a. Dry storage container 

Container ini adalah yang paling umum digunakan untuk 

pengiriman muatan. Pembuatanya telah distandarisasi oleh ISO. 
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Kontainer jenis ini digunakan untuk pengiriman bahan kering 

dan dalam ukuran 20ft, 40ft dan 10 kaki. 

 
Gambar 2.1 

Dry Storage Container 

 

b. Flat Rack Container 

Flat Rack Container  adalah container dengan sisi yang dapat 

dilipat dan berbentuk sederhana, dimana sisinya bisa dilipat atau 

dicopot sehingga membuat rak datar untuk pengiriman muatan  

kargo overheight atau overwidth. Kargo overheight adalah 

muatan yang dimensi tingginya melebihi dari standar ISO 

container, sedangkan kargo overwidth adalah muatan yang 

dimensi lebar muatannya melebihi dari dimensi lebar container 

standar ISO. Container ini untuk muatan yang dimensi tinggi 

dan lebar yang melebihi dari ukuran standar container seperti 

pipa dan mesin. 
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Gambar 2.2 

Flat Rack Container 

c. Open Top Container 

 
Gambar 2.3 

Open Top Container 

 

Open Top Container adalah sebuah container dengan atap 

convertible yang dapat dilepas untuk membuat bagian atas 

terbuka sehingga muatan yang setinggi apapun dapat dikirimkan 

http://1.bp.blogspot.com/-jKU-PfZ8Yv8/UV3LX9QzXGI/AAAAAAAAANY/bpJWXdtFccs/s1600/Flat+rack+container.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-WXgxkp52114/UV3LcZoJopI/AAAAAAAAAOA/xLvrXjgTuVU/s1600/Open+top+container.jpg
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dengan mudah. Fungsinya kurang lebih juga sama dengan Flat 

Rack container, yaitu untuk cargo yang over dimension. 

d. Tunnel Container 

Gambar 2.4 

Tunnel Container 

Tunnel Container adalah container yang dilengkapi dengan 

pintu di kedua ujungnya. Muatan container tersebut sama seperti 

muatan  dry container pada umunya tetapi memiliki keunggulan 

pintu yang dapat dibuka di kedua sisinya yang sangat membantu 

dalam bongkar muat dengan cepat. 

e.  Open Side Storage Container 

Open Side Storage Container adalah container yang disediakan 

dengan pintu yang dapat terbuka 180 hingga 270 derajat di sisi 

samping serta dapat terbuka lebar sehingga menyediakan ruang 

yang lebih luas untuk memuat. Contoh muatan container ini 

adalah muatan furniture. 

http://4.bp.blogspot.com/-FwFiQQsllCM/UV3LlIMtmaI/AAAAAAAAAOs/ZQUaHZmrkzY/s1600/Tunnel+container.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-FwFiQQsllCM/UV3LlIMtmaI/AAAAAAAAAOs/ZQUaHZmrkzY/s1600/Tunnel+container.jpg
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Gambar 2.5 

Open Side Storage Container 

f. Double Doors Container 

 

Gambar 2.6 

Double Doors Container 

 

Double Doors Container adalah jenis container yang disediakan 

dengan dua pintu. Container ini adalah kombinasi dari Open 

Tunnel dan Open Side Storage Container yang dapat membuat 

ruang lebih luas untuk bongkar muat. Muatan Double Doors 

Container tidak berbeda dengan Open Side Storage Container. 

http://1.bp.blogspot.com/-08zMz2G5AMk/UV3La7tgKvI/AAAAAAAAANw/fBU88thmdFs/s1600/Open+side+storage+container.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-08zMz2G5AMk/UV3La7tgKvI/AAAAAAAAANw/fBU88thmdFs/s1600/Open+side+storage+container.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-R62o8YPf_rQ/UV3LUbk9UyI/AAAAAAAAAM4/2ZErgPe3ccI/s1600/Double+doors+container.jpg
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g. Refrigerated Containers 

Gambar 2.7 

Refrigerated Containers 

Tipe Refrigrated merupakan container khusus yang suhunya 

dapat diatur dan selalu memiliki suhu rendah. Secara khusus 

digunakan untuk pengiriman muatan yang mudah rusak 

dikarenakan tidak dalam suhu rendah seperti buah-buahan, 

sayuran, daging dan ikan. 

h. Insulated Thermal Containers 

Insulated Thermal Containers adalah container dengan kontrol 

kedap udara. Container ini memungkinkan untuk 

mempertahankan yang muatan di dalamnya tidak dimasuki 

udara. Pemilihan material dilakukan untuk memungkinkan 

muatan dapat bertahan lama dengan kondisi kedap udara. 

Muatan yang paling cocok untuk container ini adalah barang-

barang kebutuhan medis seperti vaksin, bakteri, dan virus. 

http://1.bp.blogspot.com/-1_6qc65GKxM/UV3LdZ1xROI/AAAAAAAAAOM/rbIdlSrscH4/s1600/Refrigerated+ISO+containers.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1_6qc65GKxM/UV3LdZ1xROI/AAAAAAAAAOM/rbIdlSrscH4/s1600/Refrigerated+ISO+containers.jpg
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Gambar 2.8 

Insulated or Thermal Containers 

 

i. Tanks Container 

Gambar 2.9 

Tanks Container 

Tanks Container adalah container dengan penyimpanan wadah 

yang digunakan sebagian besar untuk bahan cair dan gas.  Bahan 

dari container ini terbuat dari baja yang kuat atau bahan anti 

korosif.  

j. Cargo Storage Roll Container 

Cargo Storage Roll Container adalah container dengan pintu 

yang dapat digulung (rolling door). Container ini terbuat dari 

http://2.bp.blogspot.com/-AFCSuu6autU/UV3LanTyfEI/AAAAAAAAAN4/IEhS5zUah7o/s1600/Insulated+or+thermal+containers.gif
http://2.bp.blogspot.com/-AFCSuu6autU/UV3LanTyfEI/AAAAAAAAAN4/IEhS5zUah7o/s1600/Insulated+or+thermal+containers.gif
http://4.bp.blogspot.com/-6QC7vAM6GeE/UV3LlViUfLI/AAAAAAAAAOw/LMOP-jsbW6w/s1600/Tanks.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6QC7vAM6GeE/UV3LlViUfLI/AAAAAAAAAOw/LMOP-jsbW6w/s1600/Tanks.jpg
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wire mesh tebal dan kuat dengan rol yang memudahkan dalam 

membuka dan menutup. Barang kerajinan tangan dan seni 

ataupun furniture menggunakan container ini sebagai kemasan 

dengan keunggulan saat bongkar muat yang lebih mudah. 

 
Gambar 2.10 

Cargo Storage Roll Container 

 

k. Half Height Containers 

 
Gambar 2.11 

Half Height Containers 

http://3.bp.blogspot.com/-_Ha2FhnAwe8/UV3LY8tzjoI/AAAAAAAAANg/sSyy6ZgL_0c/s1600/Half+height+containers.jpg
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Half Height Containers adalah container dengan dimensi hanya 

setengah ukuran tingginya. Muatan yang menggunakan 

container jenis ini adalah batubara atau alat berat yang dimensi 

atasnya melebihi ukuran standar container. 

l. Car Carriers ( kontainer untuk mobil) 

Gambar 2.12 

Car Carriers Container 

Car Carriers atau container pembawa mobil adalah container 

yang dibuat khusus untuk pengiriman mobil. Pada container ini 

terdapat bagian yang dilipat yang dapat membantu mobil saat 

masuk ke dalam container tanpa resiko adanya kerusakan. 

m. Intermediate Bulk Shift Containers 

Intermediate Bulk Shift Containers adalah container industri 

yang dirancang untuk pengangkutan dan penyimpanan muatan 

http://1.bp.blogspot.com/-1CXWkoSmE2s/UV3LVfrzhdI/AAAAAAAAANI/iE6kk1sRBHI/s1600/Car+carriers.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1CXWkoSmE2s/UV3LVfrzhdI/AAAAAAAAANI/iE6kk1sRBHI/s1600/Car+carriers.jpg
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curah yang berbentuk biji-bijian seperti bahan makanan yang 

berbentuk biji, dan obat-obatan. 

 
Gambar 2.13 

Intermediate Bulk Shift Containers 

n. Drums Container 

Gambar 2. 14 

Drums Container 

 

http://4.bp.blogspot.com/-qLgCNgroOpQ/UV3LbLtebFI/AAAAAAAAAN0/jyyjludWyzE/s1600/Intermediate+bulk+shift+containers.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hStFlRYSjdY/UV3LUjKAbNI/AAAAAAAAANA/zqFKxuaFEQM/s1600/Drums.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hStFlRYSjdY/UV3LUjKAbNI/AAAAAAAAANA/zqFKxuaFEQM/s1600/Drums.jpg
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Drums Container adalah jenis container yang berbentuk silinder 

dan terbuat dari pilihan bahan seperti baja dan logam ringan 

untuk mengangkut bahan cair seperti bahan kimia cair. 

o. Special Purpose Containers (Kontainer Khusus) 

 
Gambar 2.15 

Special Purpose Containers 

Special Purpose Containers bukan cintainer biasa. Container ini 

adalah unit container khusus. Sebagian besar, mereka digunakan 

untuk pelayanan kelas tinggi seperti pengiriman senjata dan 

bahan mudah meledak (explosive). Dengan demikian, konstruksi 

dan komposisi materialnya khusus yang dapat menahan ledakan 

dan keamanan yang menjadi prioritas utama dalam pengiriman 

muatan menggunakan jenis container ini. 

4. Pengaturan Container 

Definisi dari Pengaturan container dari link 

(https://andiantarinp.wordpress.com/) adalah suatu kombinasi dari 

kontrol komponen-komponen dalam penanganan container yang 

http://2.bp.blogspot.com/-1A4p6Q9OfWc/UV3LhqM-IvI/AAAAAAAAAOY/Xl5fy5qazDw/s1600/Special+purpose+containers.jpg
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menghasilkan berjalannya sistem yang diinginkan. Menurut 

(www.bhataramedia.com), pengaturan container adalah kegiatan 

menangani container sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas dan 

pencapaian suatu tujuan. 

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa pengertian 

pengaturan container adalah suatu sistem kontrol dalam penanganan 

container agar tercapainya suatu keteraturan. 

5. Container Import 

Container Import berasal bahasa inggris yang mempunyai arti 

peti kemas impor. Dalam situs (https://lib.atmajaya.ac.id), peti kemas 

impor merupakan gudang kecil yang berjalan untuk mengangkut 

barang bersama-sama alat pengangkutnya yakni, kapal, truk atau 

kereta api yang dikirmkan dari luar negara atau pabean. Menurut link 

(www.gurupendidikan.com), container import adalah alat angkut 

pengiriman barang dari luar territorial negara yang dapat digunakan 

berkali-kali dengan satuan ukuran terstandar. 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari peti kemas impor 

(container import) adalah sebuah kotak dengan satuan ukuran 

terstandar yang digunakan untuk mengangkut barang/muatan dan 

berasal dari luar teritorial wilayah negara.  

6. Container Yard 

Menurut link (https://shippingandfreightresource.com), 

Container Yard adalah tempat di dalam terminal peti kemas sebelum 

http://www.gurupendidikan.com/
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dimuat ke kapal dalam hal ekspor dan impor. Container Yard adalah 

bagian dari terminal peti kemas. Berikut ini adalah unsur-unsur untuk 

adanya sebuah terminal peti kemas. 

a. Dermaga 

Yaitu adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Pada 

dermaga dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan 

orang dari dan ke atas kapal. 

b. Lapangan penumpukan   

Yaitu sebuah lahan yang luas dimana lapangan ini berguna 

untuk menempatkan container-container yang disusun secara 

berencana baik untuk barang yang akan dimuat setelah 

dibongkar dan sebagainya dari dan ke kapal. Di dalam lapangan 

tersebut dibedakan  dari lapangan penumpukan internasional, 

lapangan penumpukan domestik, lapangan CFS (container 

freight station), lapangan area behandel (pemeriksaan Bea 

Cukai) dan penumpukan peti kemas refer dan dangerous good 

(kebutuhan khusus). 

c. Alat bongkar muat 

Alat bongkar muat digunakan untuk setiap bagian dan semuanya 

saling berinteraksi sebagai alat bantu untuk mempercepat proses 

bongkar muat. Pada umumnya, pada terminal petikemas modern 

peralatan yang dipergunakan meliputi crane darat (quay 

crane/gantry crane), RTG (Rubber tired gantry) ataupun sering 
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disebut T/C (Transfer Crane) , dan chasis. Masing-masing 

saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem bongkar muat. 

 

Gambar 2.16 

Ilustrasi Terminal Peti Kemas 

 

Gambar 2.16 diatas merupakan alur proses yang terjadi di 

dalam terminal petikemas adalah saat kapal bersandar di 

dermaga untuk melakukan bongkar muat petikemas. Proses 

bongkar muat dilakukan menggunanan Quay Crane atau biasa 

disebut Ship to Shore (STS). Petikemas diangkut ke lapangan 

penumpukan menggunakan truk atau chasis dan menuju 

lapangan penumpukkan (CY). Petikemas dibawa menggunakan 

truk menuju lapangan penumpukkan yang telah ditentukan 

sebelumnya oleh bagian planning.  Setelah itu RTG melakukan 

stacking terhadap petikemas di CY. Pada saat truk dari 

konsumen akan menggambil petikemas miliknya di lapangan 

penumpukkan, tentunya dengan melakukan konfirmasi terlebih 

dahulu kepada pihak operator terminal petikemas. Selain 

menggunakan truk, ada beberapa pelabuhan di dunia langsung 
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menggunakan kereta api dengan catatan bahwa dalam terminal 

peti kemas sudah terkoneksi dengan jalur kereta api. 

Proses dibongkarnya peti kemas dari kapal sampai di (CY) 

disebut quayside. Quayside menggambarkan pintu gerbang 

masuknya petikemas ke dalam terminal. Area ini merupakan 

tempat bersandarnya kapal dan juga proses bongkar muat 

berlangsung untuk melakukan transfer petikemas dari kapal 

menuju lapangan penumpukkan. Sebaliknya sisi landside lebih 

cenderung berhubungan dengan konektifitas antar moda 

transportasi. Pada sisi ini juga menjadi penghubung antara 

terminal petikemas dengan para pengguna jasa. 

Dapat disimpulkan bahwa container yard adalah tempat 

penyimpanan petikemas yang akan dimuat ke kapal dan petikemas 

bongkaran dari kapal dan sifat penyimpanannya hanya sementara. 

7. Delivery 

Menurut Suyono (2003), delivery adalah penyerahan muatan 

yang merupakan kegiatan menyerahkan barang dari dan ke wilayah 

pelabuhan. Menurut Sutiyar (1994), delivery adalah penyerahan 

muatan kepada yang berhak di pelabuhan tujuan. Menurut Asad 

(1992), delivery adalah tindakan penyerahan barang-barang yang 

dimiliki berdasarkan nota kepada pihak lain. Menurut Gouzali (1996), 

delivery adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pemasaran, 

yaitu penyerahan setiap produk yang sudah dibeli oleh pelanggan. 
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Penyerahan ini bisa dilakukan di tempat pembelian atau diantar 

sampai ke rumah pelanggan tergantung pada perjanjian antara kedua 

belah pihak yaitu penjual dan pembeli. 

Dari pernyataan diaatas dapat disimpulkan bahwa delivery 

adalah suatu kegiatan penyerahan muatan yang sudah di sepakati oleh 

kedua pihak dan diantar sampai ke tujuan tertentu. 

B. Kerangka Pikir Penelitian 

Sebagai pelabuhan angkutan barang, keberadaan PT. Terminal Peti 

Kemas Semarang sangat diperlukan oleh dunia industri untuk mendukung 

kelancaran pengiriman (delivery) barang. Kegiatan delivery peti kemas 

sangat penting bagi PT. Terminal Peti Kemas Semarang yang merupakan 

operator peti kemas di pelabuhan Tanjung Emas. Maka dari itu PT. 

Terminal Peti Kemas Semarang selalu berkomitmen dalam melayani setiap 

perputaran barang, khususnya delivery. 

Kelancaran suatu delivery ditentukan oleh optimalnya sarana dan 

prasarana bongkar muat. Ada banyak faktor dari sistem pengaturan 

container  yang belum optimal dan dapat menimbulkan terhambatnya 

kegiatan delivery di PT. Terminal Peti Kemas Semarang. Kurangnya sarana 

dan prasarana adalah faktor dari sistem pengaturan container yang dapat 

menghambat sistem kerja di PT. Terminal Peti Kemas Semarang. Kinerja 

sistem pengaturan yang terkadang menimbulkan miss dalam menemukan 

letak posisi dari container akan memperparah dalam kegiatan bongkar muat 

di dalam PT. Terminal Peti Kemas Semarang. 
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Munculnya faktor-faktor di atas akan memberikan dampak dalam sistem 

pengaturan container. Kecepatan dalam muat container ke chasis belum 

optimal yang diakibatkan oleh masih kurangnya alat bongkar muat seperti 

crane dan forklift. Terjadinya keaktualan container yang tidak sesuai akan 

menjadi hambatan juga dalam bongkar dan muat ke chasis. Saat hambatan 

tersebut terjadi akan menjadi antrian panjang di dalam pelabuhan Tanjung 

Emas Semarang dan akan berdampak langsung dalam terhambatnya kegiatan 

pengiriman barang (delivery). 

Maka dari itu perlu adanya solusi serta upaya dalam memperlancar 

kegiatan delivery di PT. Terminal Peti Kemas. Untuk memudahkan 

pemahaman dan pemaparan dalam skripsi ini, penulis membuat kerangka 

pikir penelitian dalam bentuk bagan sederhana yang dilengkapi dengan 

penjelasan singkat sebagai berikut: 



28 

 

 

Analisis Sistem Pengaturan container 

import pada container yard guna 

memperlancar delivery di PT. 

Terminal Peti Kemas Semarang 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem 

pengaturan container import pada 

container yard guna memperlancar 

delivery di PT. Terminal Peti Kemas 

Semarang 

Dampak sistem pengaturan container 

import pada container yard guna 

memperlancar delivery di PT. 

Terminal Peti Kemas Semarang 

 

Solusi untuk memperlancar delivery di 

PT. Terminal Peti Kemas Semarang 

 

 
Lancarnya kegiatan delivery di PT. 

Terminal Peti Kemas Semarang 

 

Sistem Pengaturan container import 

pada container yard guna 

memperlancar delivery di PT. 

Terminal Peti Kemas Semarang 

Gambar 2.17 

Kerangka Pikir 


