
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelabuhan merupakan pintu perekonomian yang sangat penting peranannya 

dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Begitu juga dengan Pelabuhan 

Panjang yang terletak di Teluk Lampung, merupakan prasarana transportasi 

laut yang sangat penting sehingga dengan meningkatnya kapasitas pelayanan, 

maka PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) melakukan pengembangan 

dermaga, dalam hal ini Dermaga D3 Pelabuhan Panjang.  

Dermaga D3 Pelabuhan Panjang merupakan dermaga yang difungsikan sebagai 

dermaga curah. Struktur dermaga yang terdiri dari 4 segmen dengan panjang 

total 120,84 m dan lebar terpanjang 66,67 m dibangun untuk menambatkan 

kapal dengan kapasitas maksimum 70.000 DWT. Dermaga D3 memiliki 

konstruksi beton bertulang yang dilaksanakan dengan sistem deck on pile, yaitu 

konstruksi lantai platform di atas balok memanjang dan melintang yang 

ditumpu oleh pondasi tiang pancang, di mana antara balok-balok dan tiang 

pancang dihubungkan dengan poer (pile cap). Mengingat pentingnya peranan 

dermaga, maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana 

kapasitas struktur Dermaga D3 Pelabuhan Panjang dapat menahan gaya-gaya 

yang bekerja serta mengetahui nilai safety factor (SF). 
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Analisis ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi yang bisa dijadikan 

pertimbangan dalam kebijakan yang menyangkut pelayanan Dermaga D3 

Pelabuhan Panjang perihal kekuatan strukturnya. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah seberapa besar nilai 

safety factor (SF) dan kapasitas struktur Dermaga D3 Pelabuhan Panjang 

terhadap pengaruh gaya-gaya yang bekerja.  

C. Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung kapasitas struktur atas dermaga. 

2. Menghitung kapasitas struktur bawah dermaga. 

3. Mencari nilai safety factor (SF) atau faktor keamanan. 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis dilakukan pada Dermaga D3 Pelabuhan Panjang Lampung.  

2. Data-data yang dipakai adalah data-data sekunder yang berkaitan dengan 

Dermaga D3 Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. 

3. Mengasumsikan struktur dermaga dalam keadaan baik. 

4. Penelitian ini tidak memperhitungkan kekuatan turap. 

5. Analisis menggunakan bantuan software SAP 2000 versi 14. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kapasitas struktur atas dermaga. 

2. Mengetahui kapasitas struktur bawah dermaga. 

3. Mengetahui nilai safety factor (SF) atau faktor keamanan. 

4. Dapat menjadi referensi bagi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 

dalam mempertimbangkan kebijakan terhadap kapasitas pelayanan 

dermaga. 


