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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

  Indonesia memiliki  17.508 pulau, berpenduduk sekitar ± 240 juta jiwa, 

sumber daya alam terbesar dari sabang sampai merauke, dari pulau miangas 

sampai pulau rote. Kondisi Geoekonomi memposisikan transportasi laut berperan 

penting dalam berbagai aspek  yaitu Sosial, Politik, dan Ekonomi (Distribusi dan 

Logistik), Pengembangan wilayah, serta pendorong dan perangsang 

pembangunan, khususnya daerah kepulauan terpencil atau tertinggal ( Jinca. M. 

Yamin, 2011). 

  Kabupaten Kotabaru adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan 

Selatan, letak Kotabaru pada 01 21’49” sampai dengan 04˚10’14” lintang selatan 

dan 114˚19’13” sampai dengan 116˚33’28” bujur timur. Kotabaru adalah kota 

kecil yang terdapat  di Indonesia khususnya di provinsi Kalimantan Selatan yang 

memiliki luas wilayah 9.483 dan berpenduduk sebanyak 313.126 jiwa (2014) 

dengan profesi nelayan laut sebanyak 15.961 jiwa dan kabupaten Kotabaru 

memiliki sekitar 110 pulau (BPS kab Kotabaru, 2014). Kapal ferry mempunyai 

peran penting dan mendominasi dibandingkan angkutan air lainnya dalam 

memenuhi kebutuhan masyrakat. Dalam pengoperasiannya kapal ferry di kelola 

oleh PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) cabang Batulicin. 

 Dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai penyesuaian harga bahan 

bakar minyak khususnya premium dan solar sesuai dengan perubahan harga 
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minyak mentah dunia yang tidak stabil dan krisis ekonomi global yang hampir 

dialami sebagaian besar Negara berkembang, yang berimplikasi pada biaya 

operasional kapal, untuk tetap terwujud kelangsungan usaha  angkutan 

penyeberangan dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya beli masyarakat 

serta tidak mengabaikan aspek yang lain dan pelayanan, Untuk itu dipandang 

perlu meninjau kembali tarif yang berlaku pada penyeberanagan lintas kabupaten 

Tanah Bumbu – Kotabaru. Maka perlu diadakan suatu penelitian mengenai biaya 

operasional kendaraan (Kapal), sehingga dapat mempengaruhi besaran tarif  

berdasarkan biaya operasional kendaraan (Kapal) dan daya beli penumpang agar 

tidak merugikan pihak operator, Perusahaan atau pengusaha angkutan dan 

penumpang pengguna kapal ferry. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

2. Berapakah Biaya operasional Kapal ferry pelabuhan Batulicin- 

Tanjung Serdang      Kotabaru ? 

3. Berapa besar tarif penumpang Kapal ferry sesuai dengan biaya 

operasional kendaraan (Kapal) saat ini ? 

1.3.   Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui biaya operasional kendaraan angkutan Kapal ferry 

pelabuhan Batulicin-Tanjung Serdang Kotabaru. 

2. Untuk Mengetahui tarif angkutan kapal ferry pelabuhan Batulicin-

Tanjung Serdang Kotabaru mengacu pada biaya operasional kendaraan 

(Kapal). 
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1.4.    Batasan Masalah 

    Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan melebar dalam hal pembahasan 

serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ditinjau, batasan-

batasan yang diambil dalam penelitian ialah sebagai berikut : 

1. Angkutan Kapal ferry yang diamati adalah kapal ferry yang beroperasi 

pada pelabuhan Batulicin-Tanjung serdang Kotabaru. 

2. Penelitian ini hanya membahas tarif angkutan kapal ferry. 

3. Tidak membahas kinerja angkutan penyebrangan. 

4. Tarif penyebrangan Per Gub KalSel No.188.44/067/KUM/2015 

5.  Pengambilan data dilakukan selama waktu operasi angkutan kapal 

ferry dalam hari kerja dan hari libur. 

6. Tidak membahas status sosial pengguna angkutan dan tingkat 

kemampuan membayar. 

 

1.5.    Manfaat Penelitian 

1. Menambah pengetahuan dalam bidang teknik sipil khususnya mengenai 

analisa tarif angkutan penyebrangan. 

2. Sebagai bahan pertimbangan pihak-pihak yang bersangkutan dalam 

membuat kebijakan mengenai tarif angkutan penyebrangan khususnya 

angkutan kapal ferry. 

3. Bagi para mahasiswa, akademisi dan pemerhati masalah angkutan pada 

umumnya, penelitian ini diharapkan akan mendorong penelitian berikutnya 

yang lebih sempurna. 

 


