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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi di bidang transportasi yang semakin modern serta 

diiringi dengan pertumbuhan perekonomian dunia yang maju pesat, hal ini 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi bebas. 

Untuk menyongsong pelaksanaan pasar bebas, kemajuan teknologi dan ilmu 

pengetahuan, khususnya mengenai transportasi. Di dalam sistem transportasi, 

angkutan laut merupakan salah satu moda yang memegang peranan penting. 

Bahkan di Indonesia, angkutan laut merupakan salah satu sarana untuk 

mewujudkan Wawasan Nusantara khususnya dalam rangka menumbuhkan 

kesatuan ekonomi nasional. Pada prinsipnya jasa angkutan laut harus dapat 

memberikan pelayaran yang aman, cepat dan biaya terjangkau. 

Sarana transportasi yang paling banyak dibutuhkan adalah kapal. Seperti 

yang telah kita ketahui bersama, kapal ialah sarana angkutan laut yang sangat 

dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pengangkutan barang. Berdasarkan 

pengalaman yang peneliti alami selama melaksanakan praktek laut di atas 

kapal MV. Pan Global pada bulan September 2016 – September 2017 kegiatan 

bongkar muat merupakan faktor utama untuk mencapai sistem transportasi 

yang efesien, efektif dan cepat. 

Menurut Gianto dan Arso Martopo (2004:02)  dalam buku Pengoperasian 

Pelabuhan Laut, usaha bongkar muat barang adalah kegiatan jasa yang 

bergerak dalam kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal, yang terdiri dari 
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kegiatan stevedoring, cargodoring dan receiving/delivery. Dari pengertian di 

atas peneliti mengambil kesimpulan, bahwa proses bongkar muat adalah 

sebuah kegiatan pemuatan atau pembongkaran yang dilakukan pada saat kapal 

berada di pelabuhan dengan pengerjaan yang semaksimal mungkin, proses 

bongkar muat membutuhkan pelayanan jasa bongkar muat, atau yang disebut 

dengan stevedoring. Berdasarkan kenyataan di atas maka aktivitas bongkar 

muat barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya semakin meningkat pula. 

Untuk memperlancar proses bongkar muat tersebut diperlukan tenaga ahli dan 

tenaga kerja atau buruh bongkar muat yang profesional dan peralatan bongkar 

muat yang baik pula kondisinya untuk kelancaran bongkar muat tersebut. 

Kegiatan yang umumnya terjadi di pelabuhan adalah kegiatan bongkar 

muat. Agar proses bongkar muat tersebut berjalan dengan baik, maka harus 

diikuti dengan prinsip pemuatan. Menurut Istopo (1999:01) dalam buku Kapal 

dan Muatannya,  persyaratan pokok penanganan muatan adalah: 

1. Melindungi kapal (membagi muatan secara tegak dan membujur). 

2. Melindungi muatan agar tidak rusak saat di muat, selama berada di kapal 

dan selama pembongkaran di pelabuhan tujuan. 

3. Melindungi awak kapal dan buruh dari bahaya muatan. 

4. Menjaga agar pemuatan dilaksanakan secara teratur dan sistematis untuk 

menghindari terjadinya long hatch, over stowage dan over carriage 

sehingga biaya sekecil mungkin dan bongkar muat dilakukan dengan cepat 

dan aman. 

5. Stowage harus dilakukan sedemikian rupa hingga broken stowage sekecil 

mungkin. 
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Agar semua di atas dapat terlaksana dengan baik maka perlu adanya 

kerjasama yang baik antara shipper, carrier dan stevedore. Menurut Istopo 

(1999 : 85) dalam pemuatan batubara harus diperhatikan adanya bahaya yang 

ditimbulkan, yaitu cepat menangas (membara), apabila terdapat cukup zat 

asam, sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Karena sifat batubara 

ini menyerap zat asam kemudian memampat maka akan terjadi kenaikan suhu. 

Pada suatu kondisi tertentu tercapailah suatu suhu  di mana batubara itu akan 

menangas atau membara sendiri dan akhirnya terbakar. Pada suhu 50
0
C 

merupakan suhu kritis.  

Akan tetapi, saat peneliti melaksanakan penelitian selama praktek di laut, 

pada saat pemuatan dan pengaturan muatan di MV. Pan Global belum dapat 

berjalan secara optimal karena adanya pemuatan muatan batubara yang tidak 

sesuai dengan persyaratan pokok penanganan yaitu melindungi muatan 

dimana muatan batubara yang akan dimuat memiliki nilai suhu melebihi suhu 

kritis batubara sehingga terdapat kendala seperti halnya, muatan batubara 

tersebut berasap dan memiliki resiko kebakaran sehingga muatan tersebut 

rusak dan membuat proses bongkar muat tersebut berjalan tidak sesuai jadwal 

atau mengalami keterlambatan. Hal ini dapat merugikan perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Penanggulangan Muatan Batubara Yang Berasap Ketika 

Pemuatan di MV. Pan Global“. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penyebab berasapnya muatan batubara di atas kapal MV. Pan 

Global? 

2. Bagaimana cara penanggulangan muatan batubara yang berasap di MV. 

Pan Global? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penyebab berasapnya muatan batubara di atas kapal 

MV. Pan Global. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara penanggulangan muatan batubara yang 

berasap di MV. Pan Global. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada : 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Menambah pengetahuan, masukan dan pengalaman bagi pembaca 

dalam mengembangkan wawasan bidang bongkar muat dan 

penanganan muatan di atas kapal. 
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b. Menambahkan wawasan khususnya bagi insan maritim tentang cara 

penanggulangan muatan batubara yang berasap. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Memberikan masukkan dalam penanganan muatan batubara yang 

mempunyai sifat dan penanganan khusus. 

b. Masyarakat dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai alat 

perbandingan dan kajian mengenai cara penanggulangan muatan 

batubara yang berasap di kapal khususnya kapal curah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam tiga bagian untuk 

memudahkan dalam menguraian skripsi, yaitu: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, halaman persyaratan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstraksi. 

2. Bagian Utama 

Bagian utama skripsi ini terdiri dari lima bab yang diuraikan tiap-tiap 

bab dan masing-masing bab mempunyai kaitan satu sama lain mengenai 

materi di dalamnya sehingga penulis berharap agar pembaca dapat dengan 

mudah dalam mengikuti seluruh uraian dalam bahasan skripsi ini. 

Sistematika yang disusun dalam skripsi ini: 
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BAB I  Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang dalam pemilihan judul 

skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

Menguraikan tentang tinjauan pustaka, kerangka berpikir 

dan definisi operasional. 

BAB III Metode Penelitian 

Menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, sumber 

data, metode pengumpulan data dan analisa data penelitian. 

BAB IV Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan Masalah 

Menguraikan tentang gambaran umum perusahaan / obyek 

yang diteliti, analisa hasil penelitian dan pembahasan 

permasalahan. 

BAB V Penutup 

Menguraikan tentang simpulan dan saran dari hasil 

penelitian. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi ini mencakup daftar pustaka, lampiran dan 

gambar serta daftar riwayat hidup. 


