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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peran angkutan laut sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan, 

pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya di wilayah kepulauan seperti negara Indonesia. 

Kelebihan angkutan laut dibandingkan moda transportasi lain adalah angkutan barang 

melalui laut sangat efisien dibandingkan moda angkutan darat dan udara. Kapal mempunyai 

daya angkut yang jauh lebih besar daripada moda transportasi lain. Hampir semua barang 

impor, ekspor, dan muatan lain dalam jumlah yang besar di angkut dengan menggunakan 

kapal laut, walaupun di antara tempat-tempat dimana pengangkutan dilakukan terdapat 

fasilitas angkutan lain yang berupa angkutan darat dan udara. Hal ini mengingat bahwa 

kapal mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar daripada sarana angkutan lainnya. 

Untuk mendukung sarana angkutan laut diperlukan prasarana berupa pelabuhan. 

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara dan 

sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau atau bahkan antar negara, benua 

dan bangsa. Pelayaran internasional sekarang ini cenderung mengangkut barang dengan 

menggunakan peti kemas karena memiliki tingkat pelayanan yang cepat dan efisien. 

Konsekuensinya maka dibutuhkan suatu tempat berupa terminal peti kemas dengan segala 

kelengkapannya baik berupa lapangan penumpukan dan peralatan untuk bongkar muat peti 

kemas. 

Pelabuhan Ahmad Yani Ternate yang dikenal dengan nama pelabuhan Ternate secara 

geografis terletak pada 00° 46’95” LU/LS dan 127° 23’2” BT adalah pelabuhan utama di 
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Kota Ternate merupakan pelabuhan terbesar di provinsi Maluku Utara yang melakukan 

bongkar muat peti kemas dan naik turunnya penumpang. Peran pelabuhan Ahmad Yani 

Ternate menjadi sangat penting karena merupakan simpul utama perekonomian dan 

sebagai jalur masuk dan keluarnya barang. Pelabuhan laut yang berada di Kota Ternate ini 

mampu melayani kapal- kapal niaga yang sedang. Pengoperasian Pelabuhan Ternate 

dilakukan oleh PT. Pelindo IV. Cabang Ternate.Terminal Peti Kemas Pelabuhan Ahmad 

Yani Ternate sebagai tempat pengiriman ekspor (muat) dan impor (bongkar), peti kemas 

telah berdiri sejak tahun 2000. Mengingat pelabuhan Ahmad Yani merupakan pelabuhan 

utama di provinsi Maluku Utara sehingga aktivitas bongkar muat peti kemas semakin tinggi, 

hal ini selaras dengan pernyataan dari pihak PT.Pelindo IV Cabang Ternate. Aktivitas 

tersebut tentunya berdampak pada pelayanan terminal peti kemas dimana jumlah 

pemakaian pelabuhan tiap tahunnya selalu meningkat dengan bertambahnya kapal masuk 

sedangkan ketersediaan jumlah waktu dan tempat (dermaga) yang sangat terbatas. Maka 

dari itu perlu di  evaluasi berupa kinerja pelayanan peti kemas untuk mengetahui kapasitas 

lapangan penumpukan, kinerja peralatan bongkar muat peti kemas dan tingkat pelayanan 

operasional pelabuhan Ahmad Yani untuk masa sekarang dan masa yang akan datang juga 

pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan Ahmad Yani sesuai dengan prosedur yang 

telah di tetapkan. Berdasarkan permasalahan diatas, sehingga penulis ingin meneliti judul 

tugas akhir “ Studi Tingkat Pelayanan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Ahmad Yani 

Kota Ternate “  
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1.2. Rumasan Masalah 

    Berdasarkan latar belakangan yang di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Apakah produktivitas pelayanan terminal peti kemas pelabuhan Ahmad Yani sudah 

memenuhi standar Direktur Jendral Perhubungan Laut ? 

2. Apakah kebutuhan pelayanan 10 tahun yang akan datang di terminal peti kemas 

pelabuhan Ahmad Yani masih memenuhi?  

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung produktivitas pelayanan  terminal peti kemas pelabuhan Ahmad Yani 

agar sesuai dengan standar yang di tetapkan oleh Direktur Jendral Perhubungan 

Laut. 

2. Menganalisis kebutuhan pelayanan 10 tahun yang akan datang di terminal peti 

kemas pelabuhan Ahmad Yani agar memenuhi kebutuhan pelayanan. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini di harapkan mendapatkan manfaat yaitu antara lain: 

1. Secara teori bisa menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai pelayanan 

terminal peti kemas pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate. 

2. Mengetahui proses pelayanan peti kemas, tingkat produktivitas, dan kinerja 

pelaksanaan di terimnal peti kemas pelabuhan Ahmad Yani Ternate.  
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1.5. Batasan Masalah  

1. Lokasi penelitian atau wilayah studi dan pengambilan data dilingkup Pelabuhan 

Ahmad Yani Kota Ternate. 

2. Data sekunder berupa data arus kapal, data arus peti kemas dan data dermaga. 

Data primer berupa pengukuran lapangan penumpukan (container yard), broken 

stwage, luasan per TEU, kinerja peralatan berupa kecepatapelayanan, waktu 

rincian kerja, dan jumlah peralatan. 

3. Kinerja pelayanan yang dihitung mengenai YOR (Yard Occupancy Ration), BOR 

(Berth Occupancy Ration), dan kapasitas peralatan penanganan peti kemas (shore 

crane, head truck, mobile crane). 

4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik dan peramalan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini menjelaskan tentang acuan atau landasan teori yang menjadi dasar 

analisa dan evaluasi dalam penelitian. 
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BAB III Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini menjelaskan tentang Metodologi atau cara memperoleh data-data 

yang akan digunakan untuk analisa dan evaluasi dalam penelitian ini. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Dalam BAB ini berisi tentang hasil dari penelitian, pengolahan data, dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini berisi tentang rangkuman serta saran daripada runtutan penelitian ini. 

 

 


