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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Energi merupakan faktor yang sangat penting peranannya bagi 

perkembangan perekonomian di setiap negara, khususnya di Indonesia. 

Peningkatan kebutuhan energi memiliki keterkaitan yang erat dengan semakin 

berkembangnya kegiatan ekonomi.  Adanya keterbatasan di dalam memenuhi 

kebutuhan minyak di dalam negeri mengakibatkan kegiatan produksi, distribusi, 

dan konsumsi menjadi terhambat, dampak terusan dari hal tersebut adalah adanya 

demand for oil yang meningkat tajam  yang dapat mempengaruhi volatilitas harga 

minyak internasional, sehingga akan berdampak pada harga minyak dan gas 

dalam negeri yang tidak dapat dibendung lagi (Prasanti dan Wardhono 2008). 

Pertumbuhan ekonomi yang begitu dinamis, menyebabkan peningkatan kebutuhan 

energi yang cukup besar dan tidak dapat dihindari. Kegiatan supply energi 

khususnya bahan bakar minyak memiliki beberapa tantangan penting. Gangguan 

yang muncul akibat ketidakpastian pasokan, jumlah permintaan, transportasi, dan 

iklim politik dapat menyebabkan permasalahan dalam menciptakan efisiensi 

operasional, mempertahankan kualitas, keuntungan, dan kepuasan konsumen 

(Saad et al. 2014). 

Melihat dari kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara laut, 

dimana 75% wilayah teritorial merupakan laut dan 25% adalah merupakan 

teritorial daratan, maka distribusi melalui laut (armada tanker) secara economies 

of scale dari sisi daya muat dan daya tempuh yang relatif cepat, masih merupakan 

transportasi yang paling efektif dibandingkan dengan jalur distribusi yang lain. 

Menurut Hasyim (2005) 85% dari kebutuhan minyak dan gas (migas) nasional 

harus diangkut dengan kapal tanker dan hal tersebut berarti akan mempengaruhi 

biaya pengadaan migas.  

UNCTAD (2012) menyebutkan bahwa secara keseluruhan transportasi laut 

merupakan jalur distribusi yang mencapai 50 % angkutan liquid fossil fuels dan 

diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sebesar 1.4% per tahun dari tahun 

2008 sampai dengan tahun 2035. Permintaan energi untuk kebutuhan transportasi 

komersial, seperti truk, pesawat terbang, kapal, dan kereta api diperkirakan juga 

akan meningkat lebiha dari 70 % dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2040, 

kondisi ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi dunia, terutama di negara 

berkembang.  

PT Pertamina (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang bergerak 

di bidang usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi. 

Mendistribusikan dan menjaga stok bahan bakar migas di kilang maupun depot 

seluruh wilayah Indonesia merupakan tugas yang dibebankan kepada Pertamina 

dimana jumlah bahan bakar harus dijaga di atas safety stock dengan tidak melebihi 

kapasitas tangki darat karena akan dapat menghentikan dan menghambat proses 

produksi di kilang. Pendistribusian bahan bakar melalui laut juga memiliki tingkat 

ketidakpastian yang cukup tinggi dibandingkan apabila menggunakan jalur darat. 

Soehodho (2001) mendefinisikan permasalahan pendistribusian bahan bakar 

minyak di Indonesia terutama yang berkaitan dengan coverage area dan 

permasalahan teknis diantaranya adalah: 
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1. Jarak yang cukup jauh antar kilang dan depot. 

2. Tambahan impor produk berkaitan dengan keterbatasan produksi kilang. 

3. Keterbatasan kapasitas tanki darat. 

4. Keterbatasan kapasitas pelabuhan. 

5. Setiap pelabuhan di wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga 

armada kapal harus menyesuaikan. 

6. Kecenderungan peningkatan konsumsi bahan bakar setiap tahunnya.      

 

Budiman et al. (2014) menyebutkan bahwa pola distribusi migas di 

Indonesia adalah salah satu mata rantai distribusi bahan bakar minyak paling 

rumit di dunia, hal ini tidak lain karena wilayah Indonesia yang tersebar dari 

ujung barat pulau Sumatera sampai dengan ujung timur di pulau Papua, dimana 

masing-masing wilayah memiliki kompleksitas permasalahan geografis yang 

berbeda-beda. 

Purnomo (2015) menyatakan bahwa dalam kegiatan pendistribusian BBM 

ke masyarakat khususnya untuk BBM bersubsidi atau juga dikenal dengan Public 

Service Obligation (PSO), Pertamina masih memiliki peranan yang sangat 

dominan. Usaha pendistribusian BBM PSO bukanlah jenis usaha dengan tingkat 

margin yang tinggi. Pertamina ditugaskan untuk mendistribusikan BBM PSO 

dengan harga yang sama mulai Sabang sampai Merauke. Sehingga efisiensi dalam 

biaya penditribusian BBM tersebut mutlak diperlukan. 

Mendistribusikan dan menjaga stok bahan bakar di kilang maupun depot 

seluruh wilayah Indonesia merupakan tugas dari PT Pertamina (Persero) divisi 

Shipping, dimana jumlah bahan bakar harus dijaga di atas safety stock dan tidak 

boleh melebihi kapasitas tangki karena akan dapat menghentikan proses produksi 

di kilang. Pola operasi yang dilakukan oleh Pertamina ini dapat dikategorikan 

sebagai industrial shipping (Christiansen et al. 2007) karena operator kapal 

merupakan pemilik kargo dan dapat melakukan kontrol terhadap kapal yang akan 

digunakan untuk mendistribusikannya. 

Transaksi impor atau ekspor Pertamina mengacu kepada standar sistem 

perdagangan yang berlaku umum di dalam perdagangan minyak dengan 

menerapkan standar internasional Incoterm 2000/2010 dengan basis FOB (free on 

board) atau CFR (cost and freight), berdasarkan Kosasih dan Soewedo (2012) 

untuk FOB maka sampai dengan barang di kapal akan menjadi tanggungan 

penjual, sedangkan untuk CFR maka penjual akan menyerahkan barang di titik 

serah di pelabuhan tujuan. Adapun untuk transaksi internal antar Pertamina di 

dalam negeri, serah terima minyak bukan merupakan transaksi jual beli, akan 

tetapi merupakan angka custody transfer yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan antar depot. Di Indonesia saat ini dioperasikan setidaknya 

220 kapal tanker di berbagai tipe dan 135 terminal khusus untuk kelancaran 

distribusi migas.  
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Sumber: Gorton (2009) 

 

Gambar 1 The transport chain 

 

Menurut Gorton (2009) pola suplai dalam transaksi jual/beli barang 

melibatkan aktivitas sebagai berikut (Gambar 1): 

1. Antara seller dan buyer (contract of sale), 

2. Antara seller/buyer dan carrier (charter party, booking note, dan 

supplemented by bill of lading or similar), 

3. Antara seller/buyer dan underwriter (insurance policy), dan 

4. Antara seller/buyer dan financier/bank (financing contract, documentary 

credit, etc.).  

 

Wilayah Makassar dan sekitarnya digunakan sebagai obyek penelitian 

karena setidaknya 6.32 % konsumsi bahan bakar minyak dan gas Indonesia berada 

di wilayah tersebut. TBBM Makassar memiliki posisi strategis pelabuhan yang 

merupakan terminal utama untuk penyaluran BBM dan gas untuk wilayah 

Sulawesi, dimana cargo yang dimuat dan dibongkar merupakan produk yang 

berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi masyarakat. Daerah-daerah 

tersebut antara lain adalah Pare Pare, Palopo, Kolonedale, Bau Bau, Raha, Kolaka, 

Kendari, Luwuk, dan Banggai. Berthing occupancy ratio (BOR) yang tinggi 

sebesar 72 % di tahun 2015 menyebabkan perusahaan berusaha mengatasi antrian 

kapal yang ada, sehingga distribusi bahan bakar minyak dan gas tidak terhambat. 

Jumlah konsumsi yang meningkat diiringi dengan penambahan jumlah kapal 

sebagai alat angkut menyebabkan jetty yang ada sudah tidak mencukupi. 

Pembenahan fasilitas penyandaran kapal yang kurang memadai merupakan 

program yang akan diterapkan perusahaan. 

Kebutuhan BBM untuk wilayah Makassar dan sekitarnya saat ini mencapai 

rata-rata 133,547 KL per bulan atau sekitar 4,943 KL setiap harinya (Daily 

Objective Troughput) dan untuk Elpiji adalah 13,862 MT  atau sekitar 456 MT 

setiap hari (Tabel 1) dengan kapasitas storage (Tabel 2). Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut depot Makassar mendapatkan suplai utama dari refinery 

Balikpapan dan sebagian dengan melakukan impor dari Singapore/Malaysia 
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dengan menggunakan armada tanker tipe GP. Selain untuk memenuhi kebutuhan 

migas di wilayah Makassar sendiri, depot Makassar juga merupakan 

depot/terminal pengumpan bagi wilayah di sekitar Makassar, dimana armada 

tanker yang berukuran lebih kecil (Small II, Small I, dan Bulk Lighter) 

dioperasikan untuk mencapai daerah yang tidak dapat dijangkau dengan kapal 

besar serta memiliki draft yang dalam karena kondisi geografisnya (Tabel 4).  

 

Tabel 1 Kapasitas storage darat BBM TBBM Makassar 
Produk 

 

Tanki 

(Unit) 

Total Kapasitas  

(KL)  

DOT  

(KL) 

Coverage Day  

(Hari) 

Avtur 3 6,943 730 10 

Fame 2 3,644 104 35 

Solar 4 22,750 1,040 22 

Kerosine 2 7,747 105 74 

MFO 6 20,741 1,050 20 

Pertadex 1 845 2 423 

Pertamax 1 2,494 47 53 

Pertamax Plus 2 58 1 58 

Premium 6 27,109 1,864 15 

Total 27 92,332 4,943  

Sumber: Marine TBBM Makassar (2015) 

 

Tabel 2 Kapasitas storage darat Elpiji TBBM Makassar 

Produk 

 

Tanki 

(Unit) 

Total Kapasitas 

(MT)  

DOT  

(MT) 

Coverage Day 

(Hari) 

Elpiji 1 2,500 456 5.48 

Sumber: Marine TBBM Makassar (2015) 

 

Mengingat sebagian besar aktivitas distribusi migas adalah menggunakan 

armada tanker, maka kondisi ini tidak terlepas dari fungsi pelabuhan (jetty) yang 

memiliki peran dalam kelancaran penyandaran kapal di darat sekaligus sebagai 

revenue generating.  

TBBM Makassar merupakan salah satu terminal khusus Pertamina yang 

memiliki tingkat occupancy yang tinggi. Jetty yang dimiliki saat ini adalah 2 (dua) 

jetty, yaitu jetty I dan jetty II (Tabel 3).  

Masing-masing jetty memiliki kapasitas (kekuatan) yang berbeda-beda 

dengan Summer Dead Weight Ton (SDWT) max. 18,000 MT serta max. 6,500 MT 

yang digunakan untuk kegiatan bongkar dan muat untuk cargo BBM dan elpiji. 

Selain itu jetty tersebut dapat juga digunakan untuk kegiatan bunkering dan 

merupakan pelabuhan yang beroperasi penuh selama 7 hari x 24 jam. 

 

Tabel 3 Port information TBBM Makassar 

Dermaga Max. DWT 

(MT) 

Max. Draft 

(m) 

Max. LOA 

(m) 

Pompa Darat 

(m3/hour) 

Dia Selang 

(inch) 

Jetty I 18,000  9  160  400 6-8  

Jetty II 6,500  8  110  300  6-8 
Sumber: Marine TBBM Makassar (2015) 
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Tabel 4 Tipe kapal yang sandar di TBBM Makassar 

Tipe Kapal DWT 

(MT) 

Draft 

(m) 

LOA 

(m) 

Discharging 

Rate (KL/jam) 

Standar 

Laytime 

(jam) 

Bulk Lighter 0 – 1,500  0.0 – 3.5  65 – 70 150 – 200 24 

Small I 1,501–3,500 4.0 – 4.5  80 – 90 200 – 250 24 
Small II 3,501–6,500 5.5 – 6.0 95 – 110 250 – 300 24 
GP 6,501–20,000 8.0 – 9.0 140 – 150 750 – 1000 36 

Small I (LPG) 1,501–3,500 4.0 – 4.5 80 – 90 350 – 400 24 
Sumber: Marine TBBM Makassar (2015) 

 

Di awal tahun 2016, seiring dengan melemahnya harga minyak dunia 

sampai dengan 70% dari level tertingginya di pertengahan tahun 2014, yang 

disebabkan produsen minyak dunia meningkatkan produksinya 1-2 juta barrel per 

hari sementara permintaan menurun, karena melemahnya perekonomian di China 

dan isu penemuan energi baru, yaitu shale oil, kondisi ini menyebabkan seluruh 

perusahaan minyak di dunia untuk melakukan penghematan di seluruh lini usaha 

dan kegiatan.         

Sebelum tiba di jetty, kapal-kapal yang akan melakukan aktivitas sesuai 

practice dalam shipping industry akan memberikan informasi mengenai posisi 

kapal (noon report) melalui email/fax yang ditujukan kepada terminal setempat 

selambatnya 15, 7, 2, 1 hari sebelum kapal tiba. Selain posisi kapal, kapal juga 

harus memberikan informasi mengenai spesifikasi teknis kapal yang meliputi 

SDWT, LOA, draft, kemampuan pompa kapal, serta jenis muatan yang dibawa 

sehingga terminal dapat merencanakan storage serta jadual dan tempat 

penyandaran dengan baik. Dalam waktu yang sama, satu jetty hanya dapat 

disandari oleh satu kapal. Kapal yang memiliki SDWT kurang dari 6,500 MT 

akan disandarkan di jetty II, sedangkan kapal dengan SDWT kurang dari 18,000 

MT dapat disandarkan di jetty I, dengan demikian kapal dengan SDWT kurang 

dari 6,500 MT akan ada kemungkinan  disandarkan di jetty I. 

Demikian halnya dengan pendistribusian migas di wilayah Makassar, 

kendala teknis dalam hal antrian jetty akan ikut mempengaruhi kelancaran 

distribusi. Antrian jetty akan dapat meningkatkan potensi inefisiensi perusahaan 

yang meliputi biaya penambahan biaya sewa kapal (demurrage) yang disebabkan 

kapal tidak dapat melaksanakan aktivitas sesuai perencanaan (idle), penambahan 

Round Trip Days (RTD) karena kapal harus melakukan pengalihan rute, biaya 

over bunker apabila kapal harus melakukan deviasi serta penambahan port 

charges (biaya labuh, sandar, dan tambat). 

Simatupang dan Pardhana (2010) dan Harianto (2011) menekankan bahwa 

dalam operasionalnya kondisi pelayanan kapal yang telah direncanakan 

dibandingkan dengan kondisi pelayanan sering kali ditemukan ketidaksesuaian. 

Kedatangan kapal yang bersifat random atau acak telah menyulitkan pembuat 

perencanaan (planner dan programmer) serta ketidakefektifan pihak pengambil 

keputusan manajerial. Berdasarkan metodologi yang diterapkan, maka setiap 

waktu pergerakan kapal di luar dan di dalam kolam terminal akan dianalisis. Hasil 

analisa terhadap antrian armada tanker merupakan salah satu output data yang 

dapat digunakan sebagai evaluasi untuk melakukan efisiensi guna mendapatkan 



6 

 

freight cost seminimal mungkin, sehingga harga jual produk akan semakin 

kompetitif.  

Penelitian akan ditekankan kepada strategi efisiensi biaya, dimana menurut 

Utami (2015) strategi menekan biaya produksi (cost leadership) mengharuskan 

perusahaan untuk menekan biaya serendah mungkin dengan cara meningkatkan 

efisiensi operasi atau kualitas produk. Selain itu menurut Qamar (2011) faktor 

internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari 

perusahaan. Faktor-faktor yang dianalisis, yaitu kondisi pemasaran, kondisi 

sumber daya manusia, kondisi jasa dan operasi, serta kondisi keuangan.  

Dalam menganalisa kinerja pelayanan TBBM Makassar, simulasi diskrit 

diaplikasikan mempertimbangkan adanya perubahan variabel-variabel pada pola 

kedatangan kapal dan pelayanannya. Metode simulasi diskrit dipilih karena 

simulasi dapat digunakan untuk sistem yang kompleks dan memiliki sifat-sifat 

stokastik yang sulit dibentuk dengan menggunakan model matematis. Dalam 

penerapannya penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan skenario 

penyelesaian sesuai dengan perencanaan perusahaan. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Jetty (sarana tambat) merupakan salah faktor terpenting dalam operasional 

kapal tanker berkaitan dengan aspek safety tanker dapat sandar dengan aman di 

pelabuhan. Dalam pengembangannya perusahaan memiliki master plan investasi 

dalam pengembangan terminal.  

Ming and Shah (2008) menyebutkan bahwa masalah utama dari terminal 

adalah meningkatkan kemampuan terminal untuk menjadi efektif, efisien, dan 

meningkatkan volume throughput dengan mengoptimalkan fasilitas dan sumber 

daya yang tersedia untuk memenuhi permintaan dengan tanpa mengorbankan 

keselamatan dan keamanan terminal. Terminal perlu memberikan perhatian 

khusus dalam proses cargo movement, penyimpanan, dan penanganan produk 

dengan sifat combustive dan memiliki nilai pasar yang tinggi. Selain itu terminal 

harus siap dalam menghadapi persaingan yang ketat dimana saat ini terjadi 

peningkatan yang luar biasa dalam jumlah pendatang baru dan pengembangan 

kapasitas storage pada industri petroleum terminal secara global. Dalam rangka 

untuk menarik minat pengguna terminal, terminal diperlukan untuk mengurangi 

vessel turnaround time yang mencerminkan kewajiban dan kemampuan terminal 

dalam produktivitas dan kinerja. 

TBBM Makassar dalam menjaga kehandalan operasional juga memiliki 

indikator pencapaian kinerja atau KPI (Key performance Indicator). Salah satu 

kinerja layanan pelabuhan yang diukur adalah IPT (Integrated Port Time) yang 

merekam realisasi pelayanan kapal yang mengalami keterlambatan pelayanan dari 

standarisasi yang telah ditetapkan.  

Pada tahun 2015 tercatat 58.18 % antrian di TBBM Makassar disebabkan 

oleh occupancy jetty yang penuh, sehingga kapal yang datang tidak dapat 

langsung sandar untuk melakukan kegiatan muat / bongkar (Gambar 2). 
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Tabel 5 Realisasi Kebutuhan BBM Makassar tahun 2015 

 

Produk Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nov Des Total (Liter) 

Avtur 19,565 15,549 15,855 16,071 14,719 16,738 20,161 16,455 18,720 19,950 19,390 19,284 212,457 

Pertamax 352 455 541 565 492 584 483 589 504 520 755 1,199 7,037 

Premium 49,015 46,648 54,016 51,223 55,825 55,583 54,730 58,437 56,199 64,042 59,328 53,054 658,100 

Kerosine 7,501 3,319 5,408 4,604 4,564 2,153 6,368 4,389 4,286 4,385 3,414 5,181 55,571 

Solar 39,026 39,503 44,606 40,777 39,709 43,379 47,714 44,316 38,770 52,793 41,979 35,547 508,120 

Pertadex - 22 - - - - - 37 36 35 81 58 270 

MFO 11,553 16,642 21,178 15,909 17,754 20,332 17,943 21,885 11,435 18,951 26,453 24,744 224,780 

FAME - - - - - - - - - - 271 3,000 3,272 

Bio Solar - - - - - - - - - - 130 - 130 
Sumber: Supply & Distribusi Region VII (2015) 
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 Sumber: Marine TBBM Makassar (2015) 

 

Gambar 2 Persentase penyebab antrian jetty tahun 2015 

 

 Dari kondisi yang ada rata-rata sekitar 45 call kapal per bulan dari berbagai 

tipe yang sandar di TBBM Makassar dan melakukan aktivitas bongkar muat, 

berthing occupancy ratio rata-rata adalah 72 % (Gambar 3), dimana menurut 

Memos dan Tsinker (2004) batas ideal untuk berthing occupancy ratio untuk dua 

berth adalah 60%.  

 

 
Sumber: Marine TBBM Makassar (2015) 

Gambar 3 Berthing occupancy ratio dan port time tahun 2015 

 

Jayaprakash dan Gunasekaran (2012) juga menjelaskan bahwa pelabuhan 

dari negara-negara berkembang banyak menghadapi penundaan yang tidak 

beralasan, diantaranya karena perilaku bekerja crew pelabuhan, birokrasi 

pelabuhan yang panjang dan gangguan alam yang tak terduga lainnya. Penundaan 

dianalisis sangat bervariasi dan substansial, dengan kisaran 15% - 55% dari 

turnaround time kapal. 

Penelitian ini ditekankan pada bagaimana waktu turnaround kapal diukur, 

untuk menentukan proses operasi terminal yang memiliki dampak kepada 

keseluruhan turnaround kapal, serta untuk mengidentifikasi operasi yang proses 
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yang terkendali dan yang tidak dapat dikontrol oleh terminal. Sehubungan dengan 

masih banyaknya tanker yang mengalami anchorage menunggu untuk sandar, 

dimana berdasarkan  data  waktu  tunggu  berkisar  rata-rata  2.41  hari per tanker, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana model deskriptif antrian yang diterapkan pada TBBM Makassar 

saat ini?  

2. Bagaimana merancang model simulasi antrian yang optimal untuk TBBM 

Makassar?  

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Dari perumusan permasalahan, secara garis besar penelitian bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan sistem penyandaran tanker di TBBM Makassar, 

dengan jalan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi model deskriptif antrian yang diterapkan TBBM Makassar 

saat ini.  

2. Menganalisis model simulasi antrian yang seharusnya diterapkan TBBM 

Makassar yang dapat menghasilkan solusi yang optimal. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak, diantaranya adalah: 

1. Bagi perusahaan perminyakan dan pelayaran, sebagai referensi untuk 

menentukan struktur pendanaan serta economic value added alternatif 

perencanaan jangka panjang dan meminimalkan biaya demurrage. 

2. Bagi peneliti sebagai kegiatan penelitian yang dapat menambah pengetahuan 

mengenai integrated supply chain migas, khususnya operasional tanker di 

pelabuhan, kegiatan usaha perminyakan dan pelayaran. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan akan dapat menggunakan hasil 

penelitian ini sebagai salah satu tambahan bahan analisa.     

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Dalam kaitan dengan supply-chain management Chima (2007) memberikan 

menjelaskan bahwa dalam industri minyak dan gas adalah merupakan gambaran 

supply chain secara luas, termasuk kegiatan transportasi domestik dan 

internasional, pemesanan dan inventory visibility control, material handling, 

fasilitas ekspor/impor, dan teknologi  informasi. Penelitian yang dilaksanakan 

difokuskan untuk menganalisis antrian tanker dimulai dari kedatangan tanker 

sampai dengan tanker meninggalkan kolam pelabuhan yang terjadi terminal 

khusus Pertamina di TBBM Makassar. Dengan demikian ruang lingkup penelitian 

ini dibatasi: 

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran proses aliran layanan tanker dan 

antrian yang ditimbulkan atas terjadinya keterlambatan layanan.  
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2. Sistem antrian yang diterapkan menggunakan basis first come first serve.  

3. Kombinasi cargo yang diangkut tidak mempengaruhi aktivitas kapal. 

4. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder time 

series harian integrated port time per kapal di tahun 2015 dan diasumsikan 

mewakili sistem nyata.  

5. Tidak terdapat perubahan kapasitas refinery yang akan dapat mengakibatkan 

perubahan aktivitas dan adanya penambahan investasi storage land capacity. 

6. Faktor-faktor eksternal yang dapat mengganggu aktivitas kapal tidak 

dipertimbangkan. 

7. Trade system di luar kewenangan operator terminal, diantaranya adalah Bea 

Cukai. 

8. Kegiatan perdagangan tidak termasuk dalam lingkup penelitian.  

9. Jetty dan kapal yang beraktivitas di dalam sistem dianggap dalam kondisi 

tidak ada kerusakan, sehingga tidak akan mempengaruhi waktu sandar kapal. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Maritime Logistic 

 

Tseng et al. (2005) menyatakan bahwa transportasi memainkan peranan 

penting sebagai penghubung beberapa langkah dalam menghasilkan konversi dari 

bahan baku menjadi barang yang berguna bagi konsumen akhir. Hal ini 

merupakan perencanaan semua fungsi dan sub-fungsi ke dalam sistem untuk 

meminimalkan biaya serta memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan yang 

merupakan konsep bisnis logistik. Apabila sistem tersebut sudah diterapkan, maka 

sistem tersebut harus dikelola secara efektif.  

Menurut Inigo  et al. (2012) lingkungan logistik maritim merupakan bidang 

yang secara konstan bervolusi dan faktor manajemen waktu merupakan masalah 

penting dalam mendesain pelayanan kapal kontemporer. Hal ini semakin 

memperkuat fakta bahwa Industri maritim memainkan peran penting dalam 

penentuan freight dalam perdagangan internasional. Transportasi laut dapat 

menyediakan harga murah ataupun tinggi tergantung dari kapasitas angkut bagi 

konsumen. Menurut Carotenuto et al. (2014) sektor perminyakan, salah satu 

sektor yang menggunakan transportasi laut sebagai sarana utama dalam aktivitas 

supply dan distribusi, selalu menginvestasikan banyak usaha untuk menemukan 

metodologi yang terbaik untuk mengoptimasikan rantai pasokan dan mengurangi 

biaya. Oleh karena itu, transportasi laut memiliki posisi penting dalam 

pengangkutan barang tertentu, seperti minyak mentah dan grains. Adapun 

kekurangannya adalah transportasi laut membutuhkan waktu transportasi yang 

lebih lama dan jadwal yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Untuk 

menghemat biaya dan meningkatkan daya saing, perusahaan logistik maritim saat 

ini cenderung menggunakan kapal dengan kapasitas yang besar dan teknik 

operasional yang optimal. Pelanggan maritim saat ini peduli tentang kualitas 

pelayanan lebih dari harga pengiriman. Dengan demikian, perlu untuk 

membangun konsep logistik baru untuk meningkatkan kepuasan layanan dengan 

jalan penyediaan informasi yang real-time, akurat, dan sistem pelacakan. 

Pengoperasian industri transportasi maritim dapat dibagi menjadi tiga jenis utama: 
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