
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki lebih 

dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau yang membentang dari 6 LU sampai 11 LS 

dan 92  BT sampai 142 BT, dengan bentang garis pantai sepanjang  81.000 

km2 serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta km
2
. Berdasarkan struktur ruang 

secara eksternal, posisi Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, 

berada pada posisi silang yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam, 

energi dan hayati serta hewani yang beraneka ragam, merupakan kekayaan yang 

luar biasa bagi bangsa Indonesia. 

Potensi wilayah Indonesia yang sangat besar di seluruh penjuru negeri 

yang berbentuk kepulauan sehingga membutuhkan peran sektor transportasi 

sebagai roda penggerak perekonomian. Transportasi laut sebagai jalur utama 

penghubung pulau-pulau di Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai 

pendukung kegiatan industri dan jasa lainnya, juga sebagai suatu simpul yang 

melayani wilayah nasional, regional dan internasional. Oleh karena itu peran 

transportasi laut sangat strategis dan penting sehingga secara dominan dapat 

mendukung keberlangsungan ekonomi nasional. Dilihat dari kacamata ekonomi 

makro, maka transportasi laut merupakan sektor yang mempunyai kemampuan 

untuk menciptakan nilai tambah, dan mempunyai peran sebagai pendukung 

terciptanya nilai tambah di sektor-sektor lain. 



Kapal laut merupakan sarana angkutan atau moda transportasi laut yang 

dibutuhkan untuk memuat atau membongkar berbagai macam barang-barang 

keperluan ekonomi baik dari daerah Utara sampai ke Timur di seluruh pelabuhan 

di Indonesia. Kegiatan ini untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat 

provinsi, kota, kecamatan dan daerah terpencil. Seiring dengan perkembangan 

waktu dan zaman serta berkembangnya teknologi, perpindahan penduduk dari 

satu kota ke kota lain maupun dari wilayah satu ke wilayah lain dan dari pulau 

satu ke pulau lainya semakin bertambah mudah dan cepat serta mampu membawa 

lebih banyak orang maupun barang. Untuk itu diperlukan sarana transportasi yang 

memadai untuk perpindahan orang maupun barang dari wilayah satu ke wilayah 

lainnya. Saat ini transportasi murah banyak disediakan oleh para perusahaan, 

banyaknya perusahaan yang menyediakan transportasi murah dan dengan harga 

bersaing membuat bisnis transportasi semakin berkembang dan maju. Sayangnya 

transportasi biaya murah tidak diiringi dengan keselamatan yang terjamin, 

Nurhasanah (2015) 

Keselamatan sebuah pelayaran merupakan tanggungjawab besar dan 

merupakan hal paling penting dari seluruh aspek. Terjadinya kecelakaan kapal 

laut bisa terjadi karena kesalahan manusia, teknis serta keadaan alam seperi angin 

dan gelombang besar. Keselamatan transportasi pelayaran sangat lekat dengan 

sumber daya manusia yang mengoperasikan kapal tersebut. Dengan sumber daya 

manusia yang professional akan memberikan nilai tambah bagi keselamatan 

pelayaran. Kecelakaan yang terjadi di sungai, danau, dan penyeberangan yang 

sampai ke Mahkamah Pelayaran pada tahun 2016 lebih disebabkan oleh faktor 



kelalaian manusia, dan hanya sedikit kejadian kecelakaan di perairan yang 

disebabkan oleh faktor alam, seperti Tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1 

Data Investigasi Kecelakaan Pelayaran 

Tahun 2010 – 2016 

No Tahun Jumlah Kecelakaan Jenis Kecelakaan Korban Rekomendasi 

1 2 3 4 5 1 2 

1 2010 5 1 1 3 0 0 15 85 45 

2 2011 6 1 3 2 0 0 86 346 82 

3 2012 4 0 2 2 0 0 13 10 28 

4 2013 6 2 2 2 0 0 65 9 47 

5 2014 7 2 3 2 0 0 22 4 25 

6 2015 11 3 4 3 1 0 85 2 11 

7 2016 15 4 4 3 2 2 51 18 35 

Total 54 13 19 17 3 2 337 474 273 

     Sumber: KNKT 2016 

 

Keterangan 

Jenis Kecelakaan 1 Kapal Tenggelam 

Jenis Kecelakaan 2 Kapal Terbakar/Meledak 

Jenis Kecelakaan 3 Kapal Tubrukan 

Jenis Kecelakaan 4 Kapal Kandas 

Jenis Kecelakaan 5 Kapal Lain-Lain 

Korban 1 Korban Meninggal/ Hilang 

Korban 2 Korban Korban Luka-Luka 

 

Berdasarkan data investigasi kecelakaan pelayaran yang terjadi pada 

Tahun 2010-2016, maka didapat Gambar 1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Prosentase Jenis Kecelakaan Laut 

Sumber: KNKT 2016 



Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa kecelakaan laut dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, namun faktor terbesar dari kecelakaan laut 

disebabkan oleh tabrakan dan terbakarnya kapal, tabrakan kapal yang disebabkan 

kesalahan komunikasi antar perwira kapal sedangkan kapal yang terbakar 

kurangnya pengawasan barang yang diangkut. Menilik faktor penyebab 

kecelakaan laut, seharusnya kecelakaan dapat diminimalisir dengan kegiatan 

preventif dari semua pihak agar tidak tersandung pada batu yang sama. Agar 

keselamatan pelayaran dapat terjamin, diharapkan karyawan kapal dapat 

menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

perusahaan. Dengan demikian, kinerja dari karyawan sangat penting dalam 

menunjang keselamatan dan kualitas pelayaran. Baik dari segi teknis maupun 

sosial merupakan prioritas utama dalam hal manajemen sumber daya manusia 

untuk meningkatkan standar mutu perusahaan pelayaran. Dengan kemampuan 

kinerja karyawan yang jujur, ramah, loyal, cermat, efisien dan professional maka 

perusahaan memiliki mutu karyawan yang tinggi.  

Melalui proses-proses tersebut, karyawan diharapkan akan lebih 

memaksimalkan tanggung jawab atas pekerjaan mereka karena para karyawan 

telah terbekali oleh pendidikan dan pelatihan yang tentu berkaitan dengan 

implementasi kerja mereka. International Safety Management Code (ISM Code) 

merupakan standar peraturan-peraturan internasional manajemen keselamatan 

dalam pengoperasian kapal serta upaya pencegahan atau pengendalian 

pencemaran lingkungan. Tujuan dari kode ini adalah untuk menyediakan standar 

internasional untuk manajemen dan pengoperasian kapal yang aman dan untuk 



pencegahan polusi. Kode ini menetapkan tujuan manajemen keselamatan dan 

memerlukan sistem manajemen keselamatan (Safety Management Systems) yang 

akan ditetapkan oleh "Perusahaan", yang didefinisikan sebagai pemilik kapal yang 

telah mengambil tanggung jawab untuk mengoperasikan kapal.  

Hal Ini termasuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dan 

dukungan baik dari kapal maupun management didarat. Setiap perusahaan 

diharapkan "untuk menunjuk seseorang atau orang-orang di darat 

(DPA/Designated Person Ashore) yang memiliki akses langsung ke tingkat 

manajemen tertinggi". Prosedur yang diperlukan oleh Kode harus 

didokumentasikan dan disusun dalam Manual Manajemen Keselamatan, 

salinannya harus disimpan di kapal maupun dikantor management perusahaan 

pelayaran. 

Mustikno (2012), mengemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitian 

didapat bahwa pendidikan kepelautan berpengaruh terhadap implementasi ISM 

Code pada di kapal milik PT. Alken Lines Surabaya. Pengalaman kerja 

berpengaruh terhadap implementasi ISM Code pada di kapal milik PT. Alken 

Lines Surabaya. Pendidikan kepelautan tidak berpengaruh terhadap keselamatan 

pelayaran di kapal milik PT. Alken Lines Surabaya. Pengalaman kerja 

berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran pada di kapal milik PT. Alken Lines 

Surabaya. Dan implementasi ISM Code berpengaruh terhadap keselamatan 

pelayaran pada di kapal milik PT. Alken Lines Surabaya, namun hasil ini tidak 

sejalan dengan penelitian Hancrow (2017), yang menyatakan bahwa dengan 

adanya ISM Code dapat menyelidiki dan meningkatkan faktor keselamatan 



manusia dengan menggunakan sistem manajemen keselamatan, faktor penting 

dalam pengimplementasian manajemen keselamatan perlu dilakukan kepatuhan 

wajib dan persyaratan dalam mengelola dokumen-dokumen pada kapal  yang 

beroperasi secara global maupun internasional 

Budaya organisasi merupakan pemegang peran penting dalam pencapaian 

target perusahaan. Budaya organisasi meliputi hubungan yang terjadi di antara 

atasan terhadap bawahan, maupun bawahan terhadap atasan dan juga hubungan 

antar rekan kerja. Wibowo (2010:30), menyatakan bahwa budaya organisasi 

adalah perekat sosial yang mengingat anggota dari organisasi. Budaya yang kuat 

akan mendukung perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sukawati 

(2011), budaya organisasi dapat dilihat dari perilaku orang-orang dalam organisasi 

tersebut terhadap kepatuhan dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada. 

Organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan 

bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah 

sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Hasil penelitian Sumaki et al., 

(2014) menyatakan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan, hasil ini menunjukkan bahwa setiap 

individu karyawan memiliki budaya organisasi yang baik dengan nilai-nilai 

organisasi, dukungan manajemen, system imbalan, toleransi kesalahan, orientasi 

pada rincian pekerjaan, yang menjadi indikator yang dimiliki oleh setiap individu 

karyawan namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Lisdiana (2016), yang 

mennyatakan bahwa budaya organisasi tidak mempunyai pengauh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan, yang disebabkan kurangnya pimpinan memperhatikan 



kesejahteraan pegawai serta penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang 

berprestasi kurang diperhatikan. 

Hasil penelitian Rastanto (2010), mengemukakan bahwa pengawasan yang 

sudah dilakukan oleh internal dan eksternal pengawas, tidak dapat menekan 

jumlah kecelakaan, khususnya yang diakibatkan kerusakan peralatan kritis. 

Lemahnya pengawasan berpengaruh terhadap tidak berjalannya penerapan ISM 

Code aturan 10 mengenai perawatan dan perlengkapan kapal. Lemahnya 

pengawasan dikarenakan ketidaksesuainya kualifikasi pengawas, jumlah SDM 

pengawas, cara pengawasan, anggaran pengawasan, prosedur pengawasan dan 

peralatan pengawasan pada pengawas internal dan eksternal. 

Sadly (2014), mengemukakan bahwa kompetensi pelaut sebaagian besar 

telah memenuhi standar STCW (Standards of Training Certification and 

Watchkeeping for Seafarers), namun dalam pelaksanaan ISM-Code terdapat 

kendala berupa pelaksanaan yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan 

dalam aturan. Pengawasan pemerintah dalam hal ini ke syahbandaran terkesan 

tidak tegas. Dengan mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini 

akan meneliti tentang pengaruh implementasi International Safety Management 

Code (ISM) dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan 

pengawasan sebagai variabel moderating. 

Pengawasan sebagai variabel moderating yang memoderasi hubungan 

antara International Safety Management Code (ISM) dengan kinerja karyawan, 

dimana pemunculan variabel moderat berawal dari asumsi bahwa semakin 

ketatnya persaingan antar perusahaan kapal di masa sekarang maupun pada masa 



yang akan datang, perusahaan perlu memperhatikan dan memelihara sumber daya 

manusia yang dimiliki seperti karyawan, agar karyawan dapat sesuai dengan 

peraturan yang berlaku maka perlu dilakukan pengawasan dalam meningkatkan 

kinerja, dengan harapan pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

tercapainya tujuan perusahaan. Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu terletak 

pada pengawasan yang digunakan sebagai variabel moderating. Sehingga peneliti 

akan menguji kembali dengan mengambil judul “Pengawasan Memoderasi 

Internasional Safety Management Code (ISM Code) dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT Dharma Lautan Utama Surabaya). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Agar proses penelitian dapat berjalan dengan lancar maka perlu diketahui 

masalah-masalah yang timbul saat proses pengerjaan, perumusan masalah yang 

dapat diambil yaitu: 

1. Apakah International Safety Management Code berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah pengawasan memoderasi pengaruh International Safety Management 

Code terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah pengawasan memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan? 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian 

untuk menganalisis dan menguji secara empiris, sebagai berikut: 

1. Pengaruh International Safety Management Code terhadap kinerja karyawan. 

2. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

3. Pengaruh pengawasan dalam memoderasi hubungan International Safety 

Management Code terhadap kinerja 

4. Pengaruh pengawasan dalam memoderasi hubungan budaya organisasi 

terhadap kinerja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berbagai pihak, adapun 

manfaat yang dapat diperoleh yaitu: 

1. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan penulis sebagai ilmu 

pengetahuan terutama mengenai pengaruh penerapan International Safety 

Management Code (ISM - Code), budaya dan pengawasan terhadap kinerja 

karyawan, dan juga untuk mengembangkan wawasan dan kesempatan untuk 

mengaplikasikan hal-hal yang telah dipelajari dari teori dapat dijadikan bahan 

kajian serta evaluasi bagi Perusahaan PT Dharma Lautan Utama. 

2. Manfaat Teoritis 

Memberikan pengetahuan ilmu manajemen sumber daya manusia tentang 

penerapan International Safety Management Code (ISM - Code), dengan 

adanya ISM Code telah melahirkan peluang luar biasa untuk menyelidiki dan 



meningkatkan faktor manusia dalam pengiriman melalui penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan, bagi para pembaca dan atau yang berminat untuk 

mengembangkan dan mengaplikasikan penelitian ini di masa yang akan datang, 

sebagai indikator penentuan kebijakan perusahaan dalam menentukan 

pertimbangan penyusunan strategi manajemen sumber daya manusia terutama 

pada tim kapal. 

3. Manfaat Kebijakan 

Memberikan kemudahan kepada manajemen dalam menyikapi pengetahuan 

dan pengembangan ilmu bidang keselamatan khususnya yang berkaitan dengan 

kondisi keselamatan transportasi laut. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai 

implementasi PT. Dharma Lautan Utama atas penerapan ISM-Code, budaya 

organisasi dan pengawasan serta kinerja karyawan untuk mengetahui strategi yang 

digunakan dalam melakukan manajemen sumber daya manusia yang tepat serta 

mengetahui variabel-variabel yang sesuai serta pengaruh dari penerapan ISM-

Code tersebut. Penelitian ini memfokuskan masalah yang akan dilakukkan 

penelitian pada kinerja karyawan dan dilakukan hanya pada bidang manajemen 

sumber daya manusia serta berfokus pada tim kapal armada lintas-lintas panjang 

di PT. Dharma Lautan Utama.  


