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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi berasal dari kata latin tranpotare, dimana tran berarti 

seberang atau sebelah dan portare berarti mengangkut atau membawa. Jadi 

tansportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) kesebelah lain atau dari 

satu tempat ke tempat lainnya .(Kamaludin, 1987 dalam Romli,  2008). 

Transportasi telah digunakan dalam kehidupan masyarakat hanya saja alat 

angkut yang dimaksud bukan seperti sekarang ini. Sebelum tahun 1800 alat 

pengangkutan yang digunakan adalah tenaga manusia, hewan dan sumber tenaga 

dari alam. Pengangkutan barang - barang dalam jumlah kecil serta waktu yang 

ditempuh lama sekali.  

Transportasi mulai berkembang pada tahun 1800-1860  dengan 

dimanfaatkannya sumber tenaga mekanis seperti kapal uap, kereta api, yang 

banyak digunakan dalam dunia perdagangan. Pada tahun 1920 transportasi telah 

mencapai tingkat perkembangan pada puncaknya dengan sistem transportasi multi 

modal dan sampai sekarang alat transportasi terhadap pengangkutan semakin 

berkembang dengan pesat sesuai dengan kemajuan zaman. 

Sektor transportasi dikenal sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi 

barang atau penumpang. Sektor ini telah berkembang sangat dinamis serta 

berperan didalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya 

maupun pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor ini akan mencerminkan 
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pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan 

yang penting dan strategis. Keberhasilan sektor transportasi dapat dilihat dari 

kemampuannya dalam menunjang serta mendorong peningkatan ekonomi 

nasional, regional dan lokal, stabilitas politik termasuk mewujudkan nilai-nilai 

sosial dan budaya yang diindikasikan melalui berbagai indikator transportasi 

antara lain: kapasitas, kualitas pelayanan, aksesibilitas keterjangkauan, beban 

publik dan utilisasi.  

Transportasi sebagai dasar untuk membangun ekonomi dan perkembangan 

masyarakat serta pertumbuhan industrilisasi dengan adanya transportasi 

menyebabkan spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai 

dengan bidang pengangkutan dalam sektor transportasi masa kini. Transportasi 

merupakan sarana dalam menjalankan pengangkutan barang, pemindahan 

manusia (imigrasi), serta jasa angkut yang sepenuhnya memberikan pelayanan 

dalam urusan mengantar. Peranan transportasi disuatu perusahaan sangat penting, 

tanpa adanya transportasi suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan normal. 

Sebagai contoh perusahaan kelapa sawit yang berdiri di bidang pembibitan dan 

penanaman, peranan transportasi dalam pengangkutan sangatlah penting. Perlu 

adanya mobilitas yang memadai, yang bertujuan untuk melakukan pemindahan 

bibit kelapa sawit, pemindahan material seperti pupuk, serta alat-alat yang 

digunakan untuk bekerja karyawan lainnya. 

Pengangkutan  adalah perjanjian  timbal-balik  antara  pengangkut  dengan  

pengirim,  dimana  pengangkut mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  

pengangkutan  barang atau orang dari  suatu  tempat  ke  tempat  tujuan  tertentu  
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dengan  selamat (Purwosutjipto, 2008).  Dalam proses transportasi pengangkutan  

menjadi sumber yang menguntungkan. Situasi yang dijalankan lebih cepat dan 

mudah serta konsekuen dalam beberapa tindakan pengangkutan. pada perusahaan 

juga transportasi digunakan untuk mengangkut orang kerja ketempat tujuan guna 

mempercepat waktu dan cepat dalam memperoleh hasil, yang maksimal dalam 

bekerja.  

PT. Johan Sentosa Bangkinang Riau merupakan salah satu perusahaan 

kelapa sawit yang bergerak dalam bidang pengolahan buah kelapa sawit, yang 

memerlukan alat transportasi untuk pengangkutan TBS (TBS) dan Crude Palm 

Oil (CPO). Adapun alat transportasi yang digunakan jenis pengangkutan TBS 

(TBS) pada PT. Johan Sentosa Bangkinang Riau sebagai berikut: 

1. Dump Truck 

 

Gambar 1.1. Dump Truck 

  Dalam kegiatan pengangkutan pada perusahaan truck digunakan untuk 

mengangkut pupuk, solar, bensin, oli dan perlengkapan kantor lainnya. 
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2. Jhondere 

 

Gambar 1.2. Jhondere 

  Jhondere adalah alat pengangkutan yang dirakit seperti mesin traktor yang 

digunakan untuk mengangkut karyawan buruh harian lepas (BHL) untuk 

posisi kerja yang jauh dan juga digunakan untuk mengangkut bibit sawit yang 

akan di tanam di areal perkebunan. 

3. Landini  

 

Gambar 1.3. Landini  

Landini berfungsi sangat baik sebagai alat transportasi di perkebunan 

sawit karena  akses jalan yang buruk. Traktor jenis landini ini dapat pula 
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dipakai untuk kegiatan  pemupukan mekanis dengan spreader, alat tanam bor, 

dan pembuatan akses jalan kebun. 

4. New Holland 

 

Gambar 1.4. New Holland 

New Holland merupakan Alat Mesin Pertanian yang berfungsi sebagai 

penggerak utama (Prime Mover) yang terkenal tangguh dan handal bagi 

implemen-implemen  pengolahan  lahan, penanam benih, perawatan  

tanaman,  pengangkutan. 

5. Massey Ferguson 

 

Gambar 5. Massey Ferguson 
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Kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi 

pada kecepatan rendah, atau untuk menarik trailer atau implemen yang 

digunakan dalam pertanian atau konstruksi. Kegunaan alat ini sebagai langsir 

TBS, langsir pupuk, langsir bibit. 

Tabel 1.1. Alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut TBS 

No Jenis Kendaraan Jumlah/Kebutuhan Keterangan 

1 Dump Truck 31 unit Kondisi Baik 

2 Jhondere 1 unit Kondisi Baik 

3 Landini 13 unit Kondisi Baik 

4 New Holland 2 unit Kondisi Baik 

5 Massey Ferguson 3 unit Kondisi Baik 

Sumber: PT. Johan Sentosa Bangkinang Riau (tahun 2017). 

Dari tabel 1.1, dapat dilihat bahwa kebutuhan pengangkutan TBS kelapa 

sawit yang merupakan kebutuhan pokok transportasi PT. Johan Sentosa 

Bangkinang Riau  sangat dibutuhkan demi kelancaran pengangkutan dari 

perkebunan kelapa sawit menuju pabrik pengolahan TBS. Alat transportasi yang 

digunakan untuk mengangkut TBS seperti dump truck, jhondere, landini, new 

holland, dan massey ferguson pada PT. Johan Sentosa Bangkinang Riau dalam 

kondisi baik untuk digunakan dalam pengangkutan TBS dan lainnya. Perencanaan 

kebutuhan kendaraan pengangkut TBS yang sesuai dengan rencana produksi TBS 

juga sangat diperlukan. Hal ini terbukti bahwa tanpa adanya perencanaan 

kendaraan yang tidak baik telah mengakibatkan kualitas CPO menjadi rendah dan 

berdampak pada kerugian perusahaan, dan pada akhirnya mempengaruhi daya 

saing produk di pasar global. 

Bahan Baku adalah salah satu unsur proses produksi yang diolah melalui 

suatu  proses untuk dijadikan produk. Produksi minyak sawit mentah merupakan 
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rangkaian kegiatan yang diawali  dengan mengolah TBS. TBS yang kualitas baik 

maka akan menghasilkan CPO yang baik pula. Bahan baku TBS ini dapat 

diperoleh  dari kebun inti milik perusahaan sendiri atau membelinya dengan pihak  

ketiga. Pembelian bahan baku ini dilakukan agar dapat memenuhi kapasitas 

produksi CPO oleh perusahaan. Pabrik pengolahan minyak kelapa sawit PT. 

Johan Sentosa Bangkinang Riau mengolah TBS menjadi CPO dan inti sawit yang 

dapat dipasarkan langsung ke perusahaan yang mengolah CPO menjadi produk 

lain seperti minyak goreng dan mentega. 

Adapun data dari bahan baku TBS yang diperlukan pertahun sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2. Kebutuhan Bahan Baku (tahun 2013-2017) 

No. Tahun  Kebutuhan bahan (ton) 

1 2013 162.000 

2 2014 165.000 

3 2015 167.000 

4 2016 170.000 

5 2017 172.000 

Jumlah 836.000 

Sumber: PT. Johan Sentosa Bangkinang Riau (2017). 

Dari tabel 1.2, dapat dilihat bahwa kebutuhan pengangkutan bahan baku 

TBS pada PT. Johan Sentosa Bangkinang Riau lima tahun terakhir mengalami 

peningkatan kebutuhan bahan baku. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan 

angkutan bahan-bahan pokok dan komoditas harus dapat dipenuhi oleh sistem 

transportasi yang berupa jaringan jalan dan alat angkut yang efisien. Keduanya 

harus saling terintegrasi dalam satu sistem logistik dan manajemen yang mampu 

menunjang kelancaran produksi suatu perusahaan. 
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Salah satu permasalahan terkait dengan alat transportasi pengangkut TBS  

pada PT. Johan Sentosa Bangkinang Riau adalah kondisi geografis dimana akses 

jalan yang terletak di kaki bukit perkebunan dan jalan yang berbatu- batu pada 

saat menuju pabrik kelapa sawit.  Kendaraan  harus selalu dalam keadaan baik, 

jika kendaraan rusak harus segera di servis demi kelancaran pengakutan buah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat laporan 

tugas akhir dengan judul: “Peranan Alat Transportasi Pengangkutan TBS 

(TBS) dalam Memenuhi Kebutuhan Produksi Pengolahan Kelapa Sawit 

pada PT. Johan Sentosa Bangkinang Riau” 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penulisan laporan ini adalah 

“Bagaimana peranan alat transportasi pengangkutan TBS (TBS) dalam memenuhi 

kebutuhan produksi pengolahan kelapa sawit  pada PT. Johan Sentosa 

Bangkinang Riau?” 

1.3 Tujuan Penulisan Laporan 

Untuk mengetahui peranan alat transportasi pengangkutan TBS (TBS) 

dalam memenuhi kebutuhan produksi pengolahan kelapa sawit pada PT. Johan 

Sentosa Bangkinang Riau. 

 

1.4 Metode Penulisan Laporan 

a. Lokasi 

Lokasi PT. Johan Sentosa terletak di Dusun Sei Jernih Kelurahan Pasir 

Sialang, Kec Bangkinang, Kab Kampar Provinsi Riau. Perusahaan ini 
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berjarak kurang lebih 9 km dari kota Bangkinang yang bisa ditempuh melalui 

jalan darat sebelah barat berbatasan dengan kebun masyarakat, sebelah timur 

berbatasan dengan kebun perusahaan PT. Johan Sentosa, sebelah utara 

berbatasan dengan kebun masyarakat dan sebelah selatan berbatasan dengan 

Desa Pasir Sialang. 

b. Jenis Dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1.  Data primer yaitu, data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari 

tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable untuk  tujuan 

spesifik (Sekaran, 2011:31). 

2. Data sekunder yaitu, sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008:402). 

c. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara adalah suatu pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi lansung dari sumbernya. 

2. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

3. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, 

peraturan, kebijakan. 
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d. Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif 

yaitu menganalisa atau menggambarkan data yang telah dikumpul, kemudian 

dirangkai dengan bermacam-macam teori pendukung. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini diuraikan melalui beberapa bab yang terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah,tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika 

penulisan metode penulisan. 

 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini, diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, aktivitas perusahaan, serta visi dan misi 

perusahaan. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

Pada bab ini diuraikan tentang definisi tranportasi serta pengangkutan, 

faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran tranportasi TBS, fungsi 

transportasi, kerangka system transportasi, peranan transportasi, tujuan 

dan manfaat transportasi 
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BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini, membahas mengenai hasil laporan penelitian dan 

pembahasan masalah. 


