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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Pelabuhan merupakan tempat berlabuh dan atau tempat bertambatnya kapal 

laut serta kendaraan air lainnya, menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar 

muat barang dan hewan,serta tempat bertemunya suatu kegiatan perekonomian. 

Definisi pelabuhan adalah tempat tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan 

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, 

dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang 

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan 

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda 

transportasi.  

       Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam pulau-pulau 

yang tersebar di wilayah Indonesia. Maka, kegiatan kelautan sangat perlu untuk 

kegiatan penghubung antara pulau satu dengan pulau lainnya, penjagaan wilayah 

laut, penilitian kelautan, serta pemberdayaan sumber daya kelautan. Hal ini 

merupakan tanggung jawab kita bersama dalam memanfaatkan dan melestarikan 

potensi hasil industri tersebut secara optimal. Karena, seperti yang diketahui 

sumber daya laut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga diharapkan 

dapat mendongkrak sistem perekonomian Indonesia. 

       Gresik adalah salah satu wilayah yang mempunyai daerah kelautan yang cukup 

besar. Dengan daerah kelautan yang cukup besar, diperlukan sarana dan prasarana 

yang dapat menunjang pekerjaan kelautan tersebut. Seperti dibangunnya pelabuhan 

untuk tempat bertambatnya kapal dan kendaraan air lain dan masih banyak hal-hal 

yang bermanfaat bagi kegiatan kelautan lainnya. Sarana dan prasarana di pelabuhan 

gresik sudah cukup memadai dengan adanya beberapa dermaga. Namun, pada 

pelabuhan gresik dibutuhkan sarana dermaga curah cair dalam meningkatkan 

aktivitas pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan industri di gresik yang terus 

meningkat.  
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       Terminal muatan curah cair harus dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan 

muatan. Tipe fasilitas penyimpanan tergantung pada jenis muatan, yang bisa berupa 

lapangan untuk mengangkut muatan, tangki-tangki untuk minyak, silo atau gudang 

untuk material yang memerlukan perlindungan terhadap cuaca, atau lapangan 

terbuka untuk menimbun batu bara, atau biji besi. Muatan curah dapat terbagi atas 

dua macam yaitu: muatan lepas yang berupa hasil tambang seperti batu bara, biji 

besi, bouxit, dan hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan sebagainya. Serta 

ada yang disebut muatan cair yang diangkut dalam kapal tangki seperti minyak 

bumi, minyak kelapa sawit, bahan kimia cair dan sebagainya. Dermaga yang 

dibangun di gresik ini adalah dermaga curah dengan muatan cair. 

       Dermaga merupakan bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan 

menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik-turunkan 

penumpang dan juga merupakan sebuah struktur bangunan yang dibuat di laut 

untuk menghubungkan bagian darat dan pelabuhan. Dermaga terdiri dari dua 

struktur yaitu struktur atas (balok, plat lantai, poer) dan struktur bawah (tiang 

pancang) yang berfungsi mendukung bagian diatasnya. 

       Dermaga dapat dibedakan menjadi 3 tipe yaitu, tipe wharf merupakan dermaga 

yang dibuat sejajar pantai dan dapat dibuat berimpit dengan garis pantai atau agak 

menjorok ke laut. Biasanya digunakan untuk pelabuhan barang potongan atau peti 

kemas. Tipe pier merupakan dermaga serupa dengan tipe wharf (berada di garis 

pantai) yang berbentuk jari dan dapat untuk merapat kapal pada dua sisinya. Dan 

tipe jetty merupakan dermaga yang dibangun menjorok cukup jauh ke arah laut, 

dengan maksud agar ujung dermaga berada pada kedalaman yang cukup untuk 

merapat kapal. Pada umumnya jetty digunakan untuk merapat kapal tanker, kapal 

LNG, tongkang pengangkut batu bara. (Triatmodjo, 2009) 

       Pada pembangunan dermaga curah cair di pelabuhan gresik, dermaga tersebut 

membangun trestle dan bresting dolpin di depan trestle. Perencanaan struktur yang 

dibahas adalah struktur trestle dermaga. Struktur trestle dermaga dibangun 

menjorok ke laut dengan arah sejajar pantai untuk mendapatkan kedalaman perairan 

yang sesuai dengan draft kapal rencana. Struktur trestle dermaga terdiri dari 
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struktur atas (balok, plat lantai, poer) dan struktur bawah (tiang pancang) yang 

berfungsi mendukung bagian diatasnya. Dalam perencanaan konstruksi trestle, ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu: site plan, kondisi alam lokasi 

dermaga, dimensi dan jenis kapal yang berlabuh, pembebanan vertikal dan 

horizontal, sistem struktur yang di gunakan serta peraturan atau standar dalam 

perencanaan suatu dermaga. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji 

rencana pembangunan dermaga gresik dengan judul “ Perencanaan Struktur 

Trestle di Dermaga Curah Cair Pelabuhan Gresik – Jawa Timur”. 

1.2 Batasan Masalah 

       Mengingat keterbatasan waktu dan luasnya ruang lingkup pembahasan tentang 

Perencanaan struktur trestle dermaga di pelabuhan Gresik Jawa Timur, maka pada 

kajian ini dibatasi hal-hal sebagai berikut: 

1. Perhitungan dermaga curah cair dititik beratkan pada struktur trestel dermaga. 

2. Struktur trestel yang dibahas hanya pada struktur atas (balok,plat dan fender) 

dan struktur bawah (poer dan tiang pancang). 

3. Desain struktur dilakukan untuk mengetahui dimensi, analisis struktur dan 

kontrolnya. 

4. Perencanaan ini tidak meninjau analisis biaya, manajemen konstruksi maupun 

arsitektural. 

1.3  Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan 

dianalisis dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana desain struktur atas (Plat lantai,balok dan fender) serta menganalisa 

beban-beban yang bekerja pada struktur atas trestle di dermaga curah cair? 

2. Bagaimana desain struktur bawah (poer dan pondasi tiang pancang) serta 

menganalisa beban-beban yang bekerja pada struktur bawah trestle di dermaga 

curah cair? 
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1.4 Tujuan Penulisan 

      Tujuan penulisan tugas akhir perencanaan  trestle dermaga curah cair Gresik 

untuk: 

1. Merencanakan desain struktur atas, serta mengetahui beban-beban yang bekerja 

pada struktur atas trestle di dermaga curah cair. 

2. Merencanakan desain struktur bawah, serta mengetahui beban-beban yang 

bekerja pada struktur bawah trestle di dermaga curah cair. 

1.5 Manfaat Penulisan 

      Manfaat penulisan tugas akhir perencanaan struktur trestle dermaga curah cair 

Gresik - Jawa Timur ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi dalam merencanakan perencanaan 

struktur trestel dermaga untuk penulisan dan penilitian yang sejenis berikutnya. 

1.6 Metodologi Penulisan 

 Metode yang digunakan dalam 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 pegamatan langsung di 

lapangan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun dalam bab-bab sehingga pembaca bisa memahami 

isi dari laporan skripsi mengenai Perencanaan Struktur Trestle Dermaga Curah 
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Cair di Pelabuhan Gresik-Jawa Timur. Secara garis besar tugas akhir ini disusun 

sebagai berikut: 

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 sistematika 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 PENILITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang diagram alur atau tahapan studi dalam 

perencanaan struktur trestle di Dermaga Curah Cair Pelabuhan Gresik-Jawa 

Timur 

BAB IV PERENCANAAN STRUKTUR TRESTLE DERMAGA 

Berisikan tentang perhitungan dimensi struktur trestle dermaga yang 

direncanakan, desain struktur atas (plat, balok) dan desain struktur bawah (tiang 

pancang dan poer) yang dihitung dengan berdasarkan data-data di lapangan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai hasil yang telah di 

capai pada penulisan tugas akhir dengan judul Perencanaan Struktur Trestle di 

Dermaga Curah Cair Pelabuhan Gresik-Jawa Timur 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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