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Latar  belakang  penulis  melakukan  penelitian  terhadap
“Optimalisasi Penerapan  Security Patrol Guna Menghindari Pencurian Material di
Atas  Kapal  MT.  Pungut/P.1022”  adalah  karena  selama  penulis  melaksanakan
penelitian  di  atas  kapal  pernah  terjadi  pencurian  material  di  atas  kapal,  yaitu
hilangnya tali tross di haluan kapal. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut
mengenai  penerapan  Security  Patrol tersebut  serta  mencarikan  solusi  agar  tidak
terjadi lagi pencurian material di atas kapal serta kejadian yang dapat mengancam
keselamatan kapal beserta isinya. Dengan rumusan masalah 1.) Mengapa penerapan
Security  Patrol perlu  dioptimalkan  di  atas  kapal.  2.)  Bagaimana  cara
mengoptimalkan penerapan Security Patrol di atas kapal.

Penelitian  skripsi  ini  didasarkan  pada  pemahaman  tentang
Security Patrol, pentingnya pengoptimalan dalam penerapannya untuk menghindari
kejadian-kejadian  yang  dapat  mengancam  keselamatan  kapal  beserta  isinya,  dan
kesadaran awak kapal dalam melaksanakannya.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berasal dari
hasil  observasi  selama  penulis  melaksanakan  paraktek   diatas  kapal periode
September  2015 sampai  Oktober 2016, kemudian  dianalisa menjadi sebuah temuan
yang harus diberikan pemecahan masalahnya dan menjadi sebuah tulisan penelitian
yang bermanfaat bagi pembacanya.

Hasil  penelitian menunjukkan: 1.) Penerapan  Security Patrol di
atas  kapal  perlu  dioptimalkan karena  masih  terjadinya  pencurian  material  di  atas
kapal  MT.  Pungut/P.1022.  2.)  Mengoptimalkan  penerapan  Security  Patrol di  atas
kapal dengan cara meningkatkan pengamanan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. 

Saran  penulis untuk seluruh  kru  kapal  adalah  tingkatkanlah
pemahaman tentang pentingnya penerapan  Security Patrol di atas kapal serta lebih
waspada lagi dalam melaksanakan dinas jaga dengan mengenali Ship Security Level
di atas kapal agar terciptanya lingkungan yang aman serta terhindar dari kejadian-
kejadian yang dapat membahayakan kapal beserta isinya.
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