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PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Sebagai kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dan berlokasi di 

seberang Selat Singapura menjadikan Batam sebagai salah satu pintu gerbang 

masuk tersibuk di Indonesia. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan 

jalur pelayaran internasional, pemerintah Kota Batam mengandalkan transportasi 

laut sebagai salah satu moda transportasinya. Saat ini Batam memiliki lima 

pelabuhan internasional yang menghubungkannya langsung dengan pelabuhan di 

Singapura, salah satu pelabuhan terdekat untuk mencapai negara maju tersebut 

dengan jarak kurang lebih 20 km berlokasi di Sekupang Kota Batam. 

Sekupang merupakan salah satu kecamatan di Kota Batam yang memiliki 

banyak Kantor Pemerintahan dan destinasi wisata alam serta pemukiman 

penduduk. Sekupang memiliki moda transportasi laut yang berada di pantai barat 

Kota Batam yaitu Terminal Ferry Internasional Sekupang yang berfungsi sebagai 

terminal angkutan penumpang. Dari pelabuhan tersebut dibutuhkan waktu kurang 

lebih 45 menit untuk sampai di pelabuhan internasional HarbourFront, Singapore 

dengan jadwal keberangkatan setiap setengah jam sekali. 

Pelabuhan adalah sebuah pintu gerbang masuk ke sebuah daerah tertentu 

dan sebagai prasarana penghubung antar daerah/negara (Triatmojo, 2009). 

Disamping itu, pelabuhan juga perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang 

menunjang kegiatan di dalamnya, salah satu fasilitas yang paling dibutuhkan 

adalah 
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 ruang tunggu pelabuhan. Ruang tunggu pelabuhan merupakan ruangan yang 

digunakan oleh calon penumpang sebelum melakukan boarding. Permasalahan 

yang sering terjadi adalah ruang tunggu pelabuhan tidak cukup menampung calon 

penumpang selama menunggu untuk melakukan scan tiket dan boarding pada 

jam-jam sibuk ataupun hari libur. 

Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi terhadap kinerja ruang tunggu 

pelabuhan, dalam hal ini Terminal Ferry Internasional Sekupang, guna 

mengantisipasi kepadatan jumlah penumpang terutama pada saat peak hour di 

ruang tunggu. Evaluasi yang dilakukan berkenaan dengan layak tidaknya fasilitas 

yang telah dibangun baik dalam hal standar maupun kenyamanan bagi para 

penumpang, dengan cara melakukan survei secara langsung dan mengumpulkan 

data primer yang nantinya akan diolah untuk mengetahui apakah fasilitas ruang 

tunggu yang ada sudah cukup untuk menampung calon penumpang kapal, serta 

perlukah adanya perubahan maupun perluasan area yang telah ada untuk 

penyesuaian jumlah penumpang di masa mendatang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai penjabaran latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan 

perumusan masalah yang akan diambil adalah: 

1. Apakah kapasitas ruang tunggu telah cukup untuk menampung 

penumpang terutama pada waktu-waktu tertentu atau peak hour? 

2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja ruang tunggu 

pelabuhan? 
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3. Berapakah durasi rata-rata yang digunakan penumpang selama 

menggunakan ruang tunggu? 

4. Apakah ruang tunggu pelabuhan memerlukan perbaikan ataupun 

perluasan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian, penulis memberikan batasan masalah agar 

hasil penelitian lebih terpusat pada permasalahan yang akan diteliti. Bagian-

bagian yang menjadi fokus utama penulis adalah kapasitas ruang tunggu, durasi 

waktu penumpang selama berada di ruang tunggu dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja ruang tunggu pelabuhan. 

Bagian-bagian yang tidak dibahas dalam penelitian ini adalah kapasitas 

Check-in Area dan jumlah antrian penumpang saat melakukan boarding atau 

keluar dari area ruang tunggu pelabuhan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengevaluasi kinerja ruang tunggu pelabuhan. Secara rinci 

penelitian dalam tugas akhir ini memiliki tujuan untuk: 

1. Menganalisis kapasitas ruang tunggu pelabuhan. 

2. Menghitung durasi rata-rata penumpang di ruang tunggu. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

ruang tunggu. 
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4. Memberikan evaluasi penilaian ruang tunggu pelabuhan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil dari tugas akhir ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut 

adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 

1. Sebagai sumber informasi dan jawaban terhadap permasalahan-

permasalahan terkait. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia teknik sipil 

khususnya dalam ilmu evaluasi kinerja ruang tunggu pelabuhan. 

3. Memberikan pemahaman yang lebih jauh dan pengalaman kepada 

penulis. 

4. Dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk penelitian 

berikutnya. 
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