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ABSTRAK 

Reiza Nurlaelyta Supendi, 2018, 51145547 K, “Pengaruh hasil SETS Plus Test 

terhadap kinerja awak kapal pada PT. Bernhard Schulte Shipmanagement CSC 

Indonesia”, Skripsi Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan 

Kepelabuhanan, Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 

Pembimbing I: Nita Setyaningsih, S.Pd, M.Hum., Pembimbing II: Okvita Wahyuni, 

S.ST, MM.  

SETS Plus Test (Seafearer Evaluation and Training System) adalah paket 

pengujian berbasis komputer canggih yang menilai standar pelatihan dan kompetensi, 

memastikan bahwa awak kapal memenuhi level STCW yang ditetapkan. Hal ini 

menilai kompetensi pelamar untuk posisi diatas kapal dan juga membantu untuk 

memastikan tingkat keterampilan awak kapal dalam berkomunikasi menggunakan 

Bahasa Inggris. Sistem SETS Plus Test tersedia dalam satu jaringan komputer. Program 

ini merupakan acuan standar yang digunakan oleh perusahaan PT. Bernhard Schulte 

Shipmanagement CSC Indonesia untuk mendapatkan awak kapal yang berkualitas 

dalam menggunakan Bahasa Inggris. 

Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan 

mengjelaskan obyek yang diteliti. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas tentang Pengaruh hasil SETS Plus Test terhadap kinerja awak 

kapal pada PT. Bernhard Schulte Shipmanagement CSC Indonesia. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi, 

wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Selain itu jenis data yang dikumpulkan 

oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. 

Dari hasil penelitian yang sudah penulis laksanakan bahwa ternyata kesulitan 

yang di hadapi awak kapal adalah belum terbiasa dengan  soal-soal yang diberikan dan 

tidak paham mengoperasikan aplikasi SETS Plus Test, karena dua hal tersebut 

berpengaruh dengan hasil SETS Plus Test. Apabila awak kapal mendapatkan nilai 

sesuai dengan kemampuan mereka sendiri tidak akan terjadi kesulitan saat 

berkomunikasi dengan awak kapal yang berasal dari luar Indonesia. Upaya yang 

dilakukan oleh PT. Bernhard Schulte Shipmanagement CSC Indonesia adalah Pihak 

crewing management memberikan motivasi tentang pentingnya berkomunikasi dengan 

Bahasa Inggris di dunia pelayaran dan memberikan try out bagaimana menggunakan 

aplikasi SETS Plus Test sebelum melaksanakan tes, dan memberi infomasi kepada 

calon ABK untuk persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seleksi. 

Kata Kunci : SETS Plus Test, Kinerja dan Awak Kapal. 


