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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan/maritim yang dua pertiga 

wilayahnya adalah perairan dan terletak pada lokasi yang strategis karena 

berada dipersinggahan rute perdagangan dunia. Sebagai negara kepulauan, 

peran pelabuhan sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Kehadiran 

pelabuhan yang memadai berperan besar dalam menunjang mobilitas barang 

dan manusia di negeri ini. Pelabuhan menjadi sarana paling penting untuk 

menghubungkan antar pulau maupun antar negara dan pengembangan 

perekonomian wilayah. 

Pelabuhan merupakan bagian dari mata rantai transportasi laut, dan 

memiliki fungsi sebagai tempat pertemuan (interface) antar dua angkutan atau 

berbagai kepentingan yang saling terkait. Hal ini membawa konsekuensi 

terhadap pengelolaan segmen usaha pelabuhan tersebut agar 

pengoperasiannya dapat dilakukan secara efektif, efisien dan profesional 

sehingga pelayanana pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan 

biaya yang terjangkau. Pada dasarnya pelayanan yang diberikan oleh 

pelabuhan adalah pelayanan terhadap kapal, dan pelayanan terhadap muatan 

(barang dan penumpang). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 ayat 20, dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Pasal 1 

ayat 19 disebutkan bahwa Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri 
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atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat 

penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat 

bongkar muat barang. 

PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya sebagai salah 

satu penyedia jasa transportasi laut  berupaya melakukan inovasi dan 

meningkatkan kualitas pelayanannya dengan membangun Terminal 

Penumpang Gapura Surya Nusantara, dimana dalam pembangunannya 

didasari untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penumpang kapal laut dan 

adanya beberapa keluhan dari  pengguna jasa terminal lama (Terminal 

Gapura Surya dan Terminal Gapura Nusantara) yang menganggap bahwa 

beberapa pelayanan disana masih kurang baik, diantaranya adalah tidak 

tersedianya fasilitas AC pada ruang tunggu terminal lama yang menyebabkan 

kondisi ruangan menjadi tidak nyaman, selain itu juga  banyaknya para portir 

(jasa pengangkut barang di pelabuhan) yang sedikit mengganggu sebagian 

para pengguna Jasa Terminal Gapura Surya dan Terminal Gapura Nusantara 

ini karena sebagian dari mereka ada yang tiba-tiba mengangkutkan barang 

bawaan pengguna jasa terminal lama dan tiba-tiba juga meminta tarif. 

Dalam rangka mengupayakan pelayanan yang terbaik dan keseragaman 

pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kapal laut yang menggunakan 

fasilitas terminal penumpang angkutan laut, maka perlu dilakukan evaluasi 

pelayanan penumpang di terminal penumpang angkutan laut terhadap 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 tahun 2015 dan tambahan 
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 119 tahun 2015 tentang Standar 

Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di Terminal. 

Berdasarkan hal tersebut, PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya 

melakukan revitalisasi Terminal Gapura Surya dan Terminal Gapura 

Nusantara yang telah digunakan untuk melayani penumpang kapal laut sejak 

tahun 1975 silam, dengan merobohkan kedua terminal tersebut dan 

membangun terminal penumpang baru yaitu Terminal Penumpang Gapura 

Surya Nusantra. Selain itu terminal ini juga memiliki fasilitas-fasilitas baru 

serta bertaraf internasional yang menyerupai sebuah bandara. Tentunya hal 

Ini merupakan sebuah revitalisasi besar pertama di Indonesia, tidak hanya 

berhenti disitu saja, alur pelayanan penumpang yang akan diterapkan di 

Terminal Gapura Surya Nusantara kurang lebih juga sama dengan terminal 

penumpang  pesawat udara di bandara. Maka dengan adanya fasilitas dan alur 

pelayanan yang baru tentunya akan manjadi tantangan tersendiri bagi PT 

Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya apakah mampu 

mengoptimalkan  berbagai layanan yang tersedia sehingga mampu 

mewujudkan kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan ataupun 

keinginan  pelanggannya atau tidak. Selain itu juga masih terdapat beberapa 

masalah yang peneliti temukan disaat observasi awal penelitian pada 

Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara yaitu terkait  pembangunan 

gedung Terminal Penumpang Gapura Surya yang belum sepenuhnya selesai 

100%, dan masih kurangnya beberapa fasilitas yang belum ada. Berdasarkan 

kutipan dan observasi awal  peneliti pada Terminal Gapura Surya Nusantara 
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di atas telah sedikit membuktikan bahwa dengan adanya fasilitas-fasilitas 

baru ataupun alur  pelayanan yang baru pada suatu perusahaan  belum tentu 

mampu mengoptimalkan berbagai layanan dan prosedur yang ada demi 

mewujudkan kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan ataupun 

keinginan  pelanggannya yang berujung pada kepuasan  pelanggannya. Untuk 

itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Evaluasi Pelayanan Penumpang 

Angkutan Laut di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung 

Perak - Surabaya”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah apakah pelayanan penumpang angkutan laut di terminal 

Gapura Surya Nusantara pelabuhan Tanjung Perak–Surabaya yang tersedia 

saat ini telah memenuhi Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di 

Terminal berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 tahun 2015 

dan tambahan Peraturan Menteri Perhubungan No. 119 tahun 2015 tentang 

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di Terminal? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan mempertimbangkan luasnya permasalahan yang ada, maka 

ditetapkan batasan-batasan sehingga penelitian ini dapat terarah dan terfokus 

pada tujuan yang akan dicapai. Adapun batasan-batasan masalah yang akan 

ditetapkan adalah sebagai berikut: 
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1. Kajian dilakukan terhadap terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan 

Tanjung Perak–Surabaya. 

2. Identifikasi dilakukan terhadap pihak terkait di terminal Gapura Surya 

Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak–Surabaya. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

Menurut pengamatan penulis dari referensi tugas akhir yang ada di 

Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan internet dengan basis 

situs pencari http://www.google.com, tugas akhir dengan judul “Evaluasi 

Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di Terminal Gapura Surya Nusantara 

Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya” belum pernah digunakan sebelumnya. 

Untuk itu berikut ini adalah beberapa penelitian terkait yang akan digunakan 

sebagai pembanding dari penelitian ini: 

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terkait 

No. 
Nama 

Penulis 
Judul Permasalahan Metode  Hasil 

1 Luderwijk 

Siahaan 

(2011) 

 

Optimalisasi 

Fasilitas dan  

Pelayanan 

Penumpang 

Pelabuhan 

Tanjung 

Priok  

Untuk mengetahui kinerja 

yang ada (2003- 2009), dan 

sebagai usaha optimalisasi 

untuk memenuhi 

kebutuhan masa 

mendatang, optimalisasi 

untuk mendapatkan 

kenyamanan dan keamanan 

yang lebih baik, dan 

optimalisasi untuk 

meningkatkan efisiensi 

pelayanan 

Tingkat 

kepuasan 

penumpang 

diperoleh 

melalui survei 

responden dan 

dianalisis 

menggunakan 

SPSS dan Exel 

Fasilitas dan 

pelayanan kepada 

penumpang dengan 

skala kepuasan rata-

rata terendah adalah, 

tempat duduk di luar 

terminal penumpang, 

fasilitas khusus untuk 

orang cacat, kantor 

penjualan tiket, lokasi 

evakuasi, informasi 

jadwal, ATM, dan 

sarana hiburan 

2 Heny 

Wijayanti, 

M. Zainul 

Arifin, 

Achmad 

Wicaksono 

Kajian Kinerja 

dan  

Preferensi 

Pengguna Jasa 

Terminal 

Penumpang 

Untuk mengetahui kinerja 

pelayanan operasional 

Terminal Penumpang kapal 

laut ditinjau dari kebutuhan 

dan keinginan pengguna, 

mengetahui preferensi 

Importance-

Performance 

Analysis (IPA) 

untuk 

mengetahui 

kinerja 

Kinerja pelayanan 

operasional terminal 

penumpang kapal laut 

ditinjau 

dari kebutuhan dan 

keinginan pengguna 
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(2015) Kapal Laut 

Di Pelabuhan 

Tanjung Perak 

Surabaya 

pengguna jasa dalam 

memilih moda angkutan 

laut di Terminal 

Penumpang Kapal Laut 

Tanjung Perak Surabaya 

pelayanan 

operasional 

Terminal 

Penumpang 

kapal laut 

ditinjau dari 

kebutuhan dan 

keinginan 

pengguna 

adalah, ruang 

tunggu yang nyaman, 

ketepatan dan 

kecepatan waktu 

pelayanan, lamanya 

waktu tunggu kapal, 

kemudahan untuk 

menyampaikan 

keluhan, keinginan 

pihak 

pelabuhan untuk 

menerima kritik dan 

saran, memberikan 

perhatian terhadap 

keluhan calon 

penumpang 

3 Septyan 

Nur 

Andhika 

(2015) 

Kualitas 

Pelayanan 

Jasa 

Terminal 

Penumpang 

Gapura 

Surya 

Nusantara 

pada PT 

Pelindo III 

(Persero) 

Cabang 

Tanjung 

Perak 

Surabaya 

Bagaimana Kualitas 

Pelayanan Jasa Terminal 

Penumpang Gapura 

Surya Nusantara  pada 

PT Pelindo III (Persero) 

Cabang Tanjung 

Perak Surabaya 

Metode 

deskriptif 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 

Adapun 

teknik 

pengambilan 

sumber data 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

teknik 

Snowball 

Sampling 

Menunjukkan kualitas 

pelayanan jasa pada 

Terminal Penumpang 

Gapura Surya  

Nusantara yang ada di 

PT Pelindo III 

(Persero) Cabang 

Tanjung Perak dapat 

dikatakan sudah baik 

yang dilihat dari 

dimensi 

Realibility,  

responsiveness, 

assurance, empathy, 

dan tangible  
 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari  hasil penelitian ini adalah: 

1. Sebagai studi pelayanan penumpang pada prasarana transportasi 

khususnya terminal penumpang angkutan laut.  

2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola 

pelabuhan khususnya PT. Pelindo dalam memberikan pelayanan kepada 

pengguna jasa/penumpang angkutan laut. 
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1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Melakukan studi komparasi tingkat pelayanan penumpang angkutan 

laut di terminal Gapura Surya Nusantara pelabuhan Tanjung Perak – 

Surabaya yang tersedia saat ini apakah telah memenuhi Standar 

Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di Terminal berdasarkan 

Peraturan Menteri Perhubungan No. 37 tahun 2015 dan tambahan 

Peraturan Menteri Perhubungan No. 119 tahun 2015 tentang Standar 

Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di Terminal. 

2. Memberikan usulan solusi dalam rangka optimalisasi terminal 

penumpang angkutan laut di terminal Gapura Surya Nusantara 

pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya. 

 

1.7 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Terminal penumpang angkutan laut Gapura 

Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak. Lokasi terminal ini berada di 

jalan Tanjung Perak Timur 620, Surabaya, Jawa Timur. 

 
Gambar 1.1  Peta Lokasi Terminal Gapura Surya Nusantara 

Terminal Gapura 

Surya Nusantara 
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Gambar 1.2 Terminal Penumpang Angkutan Laut Gapura Surya Nusantara 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menguraiakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, 

lokasi penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini meliputi uraian tentang definisi dari studi pustaka yang 

berkaiatan dengan penelitian ini. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini beisikan teori-teori yang dijadikan dasar analisis dan 

pembahasan masalah. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi tentang dasar-dasar analisis data dan langkah-langkah 

pemecahan masalah. 

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini dikemukakan kajian atas hasil dari pengolahan data yang telah 

diperoleh serta melakukan pembahasan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian 

dan memberikan saran mengenai permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


