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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terbesar di dunia, maka 

transportasi laut memegang peranan yang sangat penting bagi transportasi 

nasional. Saat ini hampir 85% volume perdagangan dunia diangkut oleh 

transportasi laut, sementara itu perdagangan di Indonesia 90% melalui jalur 

laut. Pelabuhan menjadi simpul penting dalam arus perdagangan dan distribusi 

barang di Indonesia maupun dunia. Pelabuhan harus mampu menjamin 

kelancaran aktivitas logistik dan kontribusi arus material, produk dan 

informasi suplai yang efektif dan efesien. Oleh karena pelayanan yang buruk 

dari pelabuhan akan berpengaruh besar bagi kegiatan perdagangan dan 

distribusi barang di Indonesia. Secara umum pelabuhan adalah tempat untuk 

kapal berlabuh dengan aman dan melakukan kegiatan bongkar muat barang 

dan atau naik turun penumpang. Petikemas (container) merupakan sarana yang 

penting dalam kegiatan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain 

yang menggunakan jasa kapal. Saat ini sudah banyak terminal petikemas di 

Indonesia yang khusus hanya melayani proses bongkar muat petikemas. 

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT. BJTI) merupakan salah satu 

anak perusahaan dari PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). PT. BJTI atau 

BJTI PORT merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa 

Kepelabuhan. Saat ini BJTI PORT berfokus kepada penanganan kegiatan 

bongkar muat petikemas domestik. Salah satu indikator pengukur kinerja 

bongkar muat yaitu Berth Occupancy Ratio (BOR) atau tingkat penggunaan 

dermaga. Semakin sering atau banyak kapal yang dating ke dermaga maka 

akan semakin besar pula nilai BOR-nya dan kemungkinan terjadinya antrian 

kapal yang akan masuk ke dermaga juga semakin tinggi. Dari data sandar 

kapal tahun 2016 bulan Januari-Juni, rata-rata BOR di dermaga Berlian yaitu 
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73,86 %. Sedangkan menurut Nordtorm Siwertell dalam Mulyasyah (2010), 

nilai BOR ideal adalah antara 65-70%. Menurut Haralambides (2002), apabila 

nilai BOR diatas kisaran itu akan menyebabkan antrian kapal menjadi sangat 

serius. Terminal yang memiliki nilai BOR diatas 70% harus sudah mampu 

menerapkan lean port agile system yang memungkinkan integrasi antarmoda 

(Marlow et al, 2001). 

Oleh karena itu maka aktivitas-aktivitas pada proses  kegiatan bongkar 

muat yang mengandung waste ditekan semaksimal mungkin sehingga dapat 

diberikan beberapa usulan yang dapat menjadikan nilai Berth Occupancy 

Ratio (BOR) berada di level ideal. Beberapa penelitian terdahulu seperti yang 

dilakukan oleh Tumbol (2012) dan Ningtyas (2016) menunjukkan bahwa 

konsep Lean telah terbukti mampu merampingkan proses pelayanan pada 

kegiatan bongkar muat.  Lean merupakan salah satu metode yang digunakan 

untuk meminimasi waste dan memaksimalkan proses pada perusahaan 

manufaktur maupun jasa. Lean bertujuan untuk mengurangi waktu siklus dan 

arus proses, sehingga dapat meningkatkan tingkat pelayanan dan  

produktivitas yang lebih baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan pada penelitian ini yaitu usulan rencana perbaikan apa saja yang 

dapat dilakukan perusahaan untuk menjadikan nilai BOR berada di level ideal 

dengan menggunakan konsep Lean. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengidentifikasi waste yang paling dominan pada kegiatan bongkar muat. 

2. Mengidentifikasi penyebab terjadinya waste yang paling dominan. 

3. Melakukan usulan rencana perbaikan terhadap proses kegiatan bongkar 

muat petikemas pada perusahaan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

diharapkan akan bermanfaat untuk berbagai pihak. Bagi mahasiswa 

diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang diterima dalam perkuliahan. 

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk menjalin 

hubungan kerjasama yang baik antara mahasiswa dengan perusahaan. 

Penellitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi 

perusahaan untuk melakukan pengembangan. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan masalah dan asumsi yang digunakan agar Tugas Akhir yang 

dilakukan tetap fokus dan tidak menyimpang dengan tujuan yang diinginkan, 

maka studi ini diarahkan pada : 

1. Selama penelitian, faktor eksternal (kondisi perekonomian, politik dan 

sosial) diasumsikan dalam keadaan stabil. 

 


