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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemajuan perekonomian suatu daerah, dapat dilihat dari perkembangan

pada sektor industri dan perdagangannya . hal ini dikarenakan salah satu

aspek pentig dalam memutuskan suatu investasi pada bidang industri adalah

ketersediaan ahan baku atau row material olahan, dalam jumlah yang cukup

besar di daerah tersebut, sehingga mata rantai jaminan pasokan atau suplay

chain bagi kelangsungan operasi industrinya dapat terjaga dan berpotensi

untuk pengembangan selanjutnya dalam menambah kapasitas produksi yang

lebih besar. Dengan banyaknya industi yang dibangun berarti juga akan

menciptakan bayak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya, yang

tentunya akan berdampak pula meningkatnya perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat.  Potensi kemajuan industri dan perdagangan akan

terwujud apabila daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah

sebagai salah satu modal utamanya. Selain tentunya infrastruktur,sumber daya

manusia modal dan dukungan pemerintah. Infrastruktur menyangkut

peningkatan pelayanan dan kelancaran distribusi sangatlah berperan penting.

Salah satunya adalah penyediaan transportasi laut yang menyangkut sarana

dan prasarana.

Propinsi Maluku yang sebagian besar daerahnya berupa kepulauan, dimana

hubungan antar daerah banyak mengandalkan transportasi laut dalam

melayani penumpang ataupun pengiriman barang, menjadikan moda

transportasi ini sangat vital dalam mendukung roda perekonomian wilayah ini.

Semakin besar tingkat pelayanan suatu pelabuhan maka kelancaran arus lalu

lintas barang dan perdagangan akan semakin meningkat. Untuk itu sebagai

salah satu kabupaten provinsi Maluku, Maluku tengah dengan karakteristik
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daerah kepulauan, menjadikan potensi hasil perikanan dan hasil bumi yang

berupa, pertanian dan perkebunan mendominasi hampir 50% dari potensi

lainnya  Dalam rangka peningkatan dan persiapan sarana dan prasarana

penunjang moda transportasi laut, maka pemerintah Maluku tengah

meningkatkan pelayanan pelabuhan penyeberangan penumpang dan barang

yang memenuhi syarat untuk operasional kapal-kapal dengan aman, lancar

dan handal.

1.2    Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan luasnya ruang lingkup pembahasan

tentang perencanaan dermaga penyeberangan ferry Amahai, Maluku Tengah,

maka pada kajian ini dibatasi hal-hal sebagai berikut :

1. Perhitungan struktur dititik beratkan pada struktur Trestle Dermaga.

2. Desain struktur dilakukan adalah untuk mengetahui dimensi, dan kontrolnya.

3. Tidak melakukan evaluasi sedimentasi dan perhitungan breakwater

4. Perencanaan ini tidak meninjau analisis biaya manajemen konstruksi maupun

segi arsitektural.

1.3    Rumusan masalah

berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan

diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Merencanakan struktur Atas (Plat lantai,Balok, fender) serta

menganalisa beban-beban yang bekerja pada Struktur Atas  dermaga

penyeberangan ferry Amahai Maluku Tengah.

2. Bagaimana Merencanakan Struktur Bawah (pile cap dan pondasi tiang

pancang) serta menganalisa beban-beban yang bekerja pada struktur bawah

dermaga penyeberangan ferry Amahai Maluku Tengah.
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1.4    Manfaat dan Tujuan Penulisan

Manfaat dan tujuan penulisan tugas akhir perencanaan dermaga ferry Amahai

Maluku Tengah ini agar:

1. Dapat merencanakan struktur Atas pada dermaga ferry, serta mengetahui

beban –beban yang bekerja pada struktur Atas dermaga ferry Amahai Maluku

Tengah.

2. Dapat merencanakan  struktur Bawah pada dermaga ferry, serta  mengetahui

beban-beban  yang bekerja pada struktur dolphin dermaga ferry Amahai

Maluku Tengah.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir ini  antara

lain :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk pengambilan bahan dan pengumpulan data

berdasarkan pada buku-buku, jurnal dan lain-lain yang menggambarkan

gambaran secara umum serta informasi terhadap masalah tersebut diatas.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk pengambilan data – data yang diperlukan

dalam proses analisa dan pembahasan yang dilakukan melalui pengamatan

langsung di lapangan

1.6    Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini penulis susun dalam bab-bab sehingga pembaca bisa

memahami isi dari laporan skripsi mengenai Perencanaan Dermaga

penyeberangan Ferry Amahai- Maluku Tengah. Secara garis besar tugas akhir

ini penulis susun sebagai berikut :
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HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Daftar Isi Meliputi :

BAB I  PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang permasalahan, batasan permasalahan, maksud dan

tujuan penulisan, metodologi penulisan dan sistimatika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan pembahasan tentang literatur – literatur yang berhubungan dengan

permasalahan,sehingga dapat diselesaikan dengan berdasarkan teori – teori yang ada.

BAB III METODE PERENCANAAN

Dalam bab ini berisikan tentang data - data yang diperlukan untuk perencanaan

pembanguan dermaga ferry Amahai Maluku Tengah . Data – data tersebut digunakan

sebagai dasar untuk mendesain struktur atas maupun bawah pada proyek

pembagunan Dermaga ferry Amahai.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

Berisikan tentang perhitungan desain struktur atas (plat, balok, poer) dan desain

struktur bawah dermaga (tiang pancang) yang dihitung dengan berdasarkan data–data

pada bab III

.
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BAB V  PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai hasil yang telah dicapai

pada penulisan tugas akhir dengan judul Perencanaan Dermaga penyeberangan Ferry

Amahai Maluku Tengah

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


