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Dunia perdagangan di sektor minyak dunia sekarang ini semakin 

berkembang pesat, untuk dapat mengolah sektor perdagangan minyak di 

Indonesia membutuhkan jasa pengangkutan laut untuk mendukungnya. Hal 

tersebut menimbulkan perumusan masalah untuk skripsi ini yaitu: Bagaimana 

sistem dalam proses prosedur penyandaran kapal tanker yang ditangani oleh PT. 

Pertamina Trans Kontinental cabang Surabaya, Apa saja hambatan yang dihadapi 

dalam mengatasi masalah proses penyandaran kapal tanker di PT. Pertamina 

Trans Kontinental cabang Surabaya, Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. 

Pertamina Trans Kontinental cabang Surabaya dalam mengatasi hambatan 

penyandaran kapal tanker. Sehingga tujuan penelitian ini adalah: Untuk 

mengetahui prosedur penyandaran kapal tanker yang ditangani oleh PT. Pertamina 

Trans Kontinental cabang Surabaya, Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi 

dalam proses penyandaran kapal tanker, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan 

oleh PT. Pertamina Trans Kontinental cabang Surabaya dalam pelancaran 

penyandaran kapal tanker. 

Pada skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi, 

kepustakaan, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan antara lain adalah 

verifikasi data, reduksi data, dan penyajian data. Penanganan penyandaran kapal 

tanker dapat dilaksanakan secara lebih optimal sehingga diperlukan upaya untuk 

menangani hambatan tersebut. Faktor sumber daya manusia, kurangnya 

komunikasi dengan pihak instansi Bea Cukai dan Kesyahbandaran Otoritas 

Pelabuhan penyebab keterlambatan penyandaran kapal menjadi hambatan utama. 

Sehingga peneliti memilih upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan 

melakukan pelatihan kepada karyawan serta pertemuan dengan pihak Bea Cukai 

dan Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan. 

Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur penyandaran 

kapal oleh PT. Pertamina Trans Kontinental kurang baik, kendala yang dihadapi 

dalam penyandaran kapal adalah sumber daya manusia dan kurangnya 

komunikasi dengan pihak instansi terkait, upaya yang dilakukan oleh PT. 

Pertamina Trans Kontinental cabang Surabaya selaku agen yaitu pelatihan 

karyawan dan mengadakan pertemuan dengan instansi terkait, hal ini harus 

dilakukan agen PT. PT. Pertamina Trans Kontinental cabang Surabaya  adalah 

melakukan pelatihan secara induksi kepada karyawan dan mengadakan pertemuan 

pihak Bea Cukai dan Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan secara informal. 
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