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Abstrak— Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi alur pelayaran 
Sungai Musi yang semakin dangkal dengan pendangkalan 
mencapai 2-3 Juta meter kubik pertahun dan laju sedimentasi 
0,6 meter per tahunnya. Hal tersebut berakibat pada penurunan 
kapasitas angkut kapal-kapal yang melewati alur pelayaran 
Sungai Musi sehingga berakibat semakin tingginya biaya 
transportasi dan unit cost dari muatan yang diangkut karena 
terkendala sarat alur pelayaran yang dangkal. Dengan 
menggunakan metode Analisis Biaya Manfaat bertujuan untuk 
menganalisis dampak dari pendalaman alur Sungai Musi pada 
biaya transportasi 

Tugas akhir ini hanya menganalisis dampak pendalaman alur 
pada biaya transportasi untuk 3 (tiga) jenis muatan yaitu muatan 
curah cair, curah kering, dan peti kemas. Ketiga jenis muatan 
tersebut memiliki proporsi terbesar pada total cargo throughput. 
Analisis biaya manfaat dilakukan pada beberapa kondisi 
(skenario), yaitu antara lain membandingkan biaya transportasi 
eksisting dengan biaya transportasi setelah pendalaman alur 
baik dengan ataupun tanpa biaya alur (channel fee) juga kondisi 
ketika Sungai Musi tanpa mendapat perlakuan (ketika 5 tahun 
kedepan).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pendalaman alur 
memberikan biaya manfaat berupa penurunan biaya (saving 
cost) sebesar 21% ketika tanpa biaya alur, dan 12% dengan 
biaya alur. Namun ketika pada kondisi dimana Sungai Musi 
tanpa mendapatkan perlakuan (ketika 5 tahun kedepan) 
mendapatkan defisit sebesar 9% dibandingkan dengan biaya 
transportasi eksisting (ketika 5 tahun kedepan). 

 
Kata Kunci: Pendalaman Alur, Biaya Alur (Channel fee), 

Biaya Transportasi. 

I. PENDAHULUAN 

ungai Musi yang mempunyai panjang ± 750 km 
merupakan sungai utama di Provinsi Sumatera 
Selatan yang sejak Kerajaan Sriwijaya dulu 
dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi hasil 

bumi, transportasi penduduk antar pemukiman, dan perikanan 
sungai. Pemanfaatan sungai sebagai transportasi sungai telah 
berjalan baik, kapal-kapal pengguna sungai musi pun beragam 
jenisnya mulai dari kapal cepat untuk penumpang hingga 
kapal pengangkut pupuk dan minyak. Namun saat ini kondisi 
alur pelayaran Sungai Musi semakin dangkal. Dengan 
pendangkalan mencapai 2-3 juta meter kubik per tahun dan 
laju sedimentasi 0,6 meter per tahunnya.Pada kondisi saat ini, 

kapal-kapal pengguna alur sungai musi memanfaatkan 
karakteristik estuari Sungai Musi khususnya perbedaan pasang 
surut antara Palembang dan Ambang Luar. Selain itu 
penurunan kapasitas angkut dan semakin tingginya biaya 
transportasi menjadi dampak dari pendangakalan alur 
pelayaran Sungai Musi ini. Sebagai salah satu Sungai 
terpanjang dan terlebar di Indonesia, Sungai Musi memiliki 
kondisi pelayaran yang cukup padat dengan tingkat daya lalu 
(cargo throughput) barang pada tahun 2013 mencapai 
8.776.633 Ton.  

PDRB Sumatera Selatan ditunjang oleh 9 (Sembilan) sektor 
penunjang, yaitu sektor Pertanian, Pertambangan dan 
penggalian, Industri Pengolahan, Listrik,Gas dan Air Bersih, 
Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan 
dan Komunikasi, keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 
dan jasa-jasa lainnya. Dari ke 9 (Sembilan) sektor penunjang 
tersebut sektor Pengangkutan dan Komunikasi memiliki 
prosentase tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Di 
dalam sektor Pengangkutan Sungai Musi menjadi salah satu 
sarana transportasinya. Sehingga Sungai Musi  juga 
memegang peran penting dalam menunjang PDRB Provinsi 
Sumatera Selatan. Melihat keadaan Sungai Musi yang 
semakin dangkal, maka perlu dilakukan pendalaman alur yang 
bertujuan agar adanya perawatan alur sungai secara berkala 
hingga kedalaman Sungai Musi tetap terjaga. Pendalaman alur 
dilakukan hingga kedalaman -12 meter LWS, hal tersebut 
bertujuan untuk memperlancar kegiatan pelayaran serta agar 
kapal-kapal niaga berkapasitas besar mampu melewati Sungai 
Musi.  

Dengan semakin besar kapasitas kapal maka semakin besar 
pula jumlah muatan yang mampu diangkut, sehingga dapat 
menurunkan biaya transportasi dari muatan tersebut (unit cost 
of transport semakin kecil) 

II. DASAR TEORI 

A. Pengerukan 
Definisi dari pengerukan adalah pekerjaan mengambil tanah 
(sedimen) dasar laut atau dasar sungai secara mekanis (atau 
hidrolis, atau mekanis-hidrolis) dari perairan laut atau sungai.  
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Untuk dapat melaksanakan proses pengerukan pengetahuan 
secara mendalam mengenai  detil  masing-masing  urutan  
sangat  penting.  

 Hal  ini  khususnya  akan mempengaruhi  pemilihan 
peralatan  yang  tepat, lama  waktu  penyelesaian pekerjaan, 
dan total biaya yang dibutuhkan. Pengerjaan pengerukan 
dibagi menjadi 2(dua) tahapan yaitu capital dredging dan 
maintenance dredging.  
 
B. Biaya Transportasi 
Transportasi adalah proses pemindahan manusia atau barang 
dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan 
sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. 
Sehingga biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan 
untuk membiayai proses transportasi. Adapun komponen 
biaya transportasi adalah:  

 Biaya Modal (Capital Cost),  

 Biaya Perjalanan (Voyage Cost),  

 Biaya Operasional (Operating Cost),  

 Biaya Perawatan dan Perbaikan (Maintenance Cost), 
dan  

 Biaya Bongkar Muat (Cargo Handling Cost).  

Namun pada Tugas Akhir ini menggunakan pendekatan time 
charter sehingga biaya capital, operating,dan maintenance  
terakomodasi didalamnya [1].  

 
C. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Pendapatan Domestik Regional Bruto adalah  jumlah nilai 
tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan 
pekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau 
perode tertentu dan biasanya satu tahun. PDRB yang 
digunakan yaitu PDRB Dengan dan Tanpa Migas terhadap 
Harga Konstan. PDRB Dengan Migas digunakan untuk 
memproyeksikan pertumbuhan jumlah cargo throughput 
curah cair (karena curah cair termasuk kategori minyak dan 
gas), sebaliknya untuk PDRB Tanpa Migas Terhadap Harga 
Konstan dikorelasikan dengan muatan curah kering dan 
petikemas.[2] 
 
D. Analisis Biaya Manfaat 
Analisis biaya manfaat adalah pendekatan untuk rekomendasi 
kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan 
menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total 
biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk 
uang. Dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk 
mengetahui manfaat dari pendalaman alur pelayaran Sungai 
Musi pada biaya transportasi. 
 
E. Relevant Cost 
Relevant Cost adalah semua biaya-biaya yang sesungguhnya 
dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk. Yang 
termasuk ke dalam relevan cost yaitu biaya perjalanan 

(voyage cost), biaya bongkar muat (cargo handling cost), dan 
biaya charter.  
 
F. Irrelevant Cost 
Biaya yang tidak relevan adalah biaya yang tidak 
mempengaruhi pengambilan keputusan, oleh karena itu biaya 
ini tidak perlu diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam 
proses pengambilan keputusan.Penggolongan biaya atas dasar 
tendensi perubahan terhadap aktivitas tertentu sangat penting 
dalam proses perencanaan laba.  

 
G.  Biaya Alur (Channel fee) 
Channel fee merupakan istilah komponen biaya dalam 
transportasi laut yang dikenakan bagi pengguna  saat melintasi 
sebuah alur pleyaran . Sistem channel fee ini layaknya jalan 
tol di darat, namun fungsinya yang berbeda, kalau jalan tol 
dibangun untuk mengurangi kemacetan serta tarifnya guna 
infrastruktur tol, sedangkan channel fee bertujuan untuk 
memperdalam alur pelayaran agar pengguna dapat 
mengangkut muatan secara maksimal dan tarif yang 
dikenakan untuk perawatan alur. Dalam komponen biaya 
transportasi, biaya alur (channel fee) termasuk dalam biaya 
pelabuhan (komponen dari biaya perjalanan/voyage cost). 
Penggunaan sistem channel fee di Indonesia baru diterapkan 
di Sungai Barito dan khusus angkutan batubara saja, dengan 
tarif $ 0,3/ton.  

III. METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa kegiatan yang 
dilakukan dalam penelitian dari awal (pengumpulan data) 
sampai akhir pembahasan dengan didapatkannya kesimpulan 
beserta metode pemecahan yang dipakai dalam penelitian ini . 
 
A. Tahap Pengumpulan Data 
Untuk mengadakan penelitian dibutuhkan proses 
pengumpulan data yang nantinya akan digunakan untuk 
analisis penelitian. Data yang dihasilkan diperoleh Studi 
Lapangan, literature, dan jurnal.  

B. Tahap Pengolahan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengolahan data-data yang untuk 
dijadikan sebagai input didalam melakukan perhitungan 
selanjutnya. Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui 
beberapa hal, yaitu: 

1. Proyeksi pertumbuhan Cargo Throughput selama 10 
tahun kedepan 

2. Proyeksi pertumbuhan PDRB Dengan dan Tanpa Migas 
Terhadap Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan 
selama 10 tahun kedepan 
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3. Mengetahui ukuran utama kapal yang mampu melewati 
alur pelayaran Sungai Musi baik sebelum dan sesudah 
dikeruk dengan menggunakan metode pendekatan 
regresi linier.  

C. Analisis data 
Pada tahap analisis data ini, berdasarkan data yang telah 
diolah dilakukan analisa terhadap beberapa masalah yang 
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan 
pendalaman alur di Sungai Musi, antara lain: investasi yang 
dikeluarkan untuk pendalaman alur, studi kelayakan investasi 
yang dikeluarkan, biaya transportasi eksisting, biaya 
transportasi setelah pendalaman alur baik dengan ataupun 
tanpa biaya alur (channel fee). 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Hubungan Pertumbuhan Cargo Throughput 
dengan Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan 

Analisis hubungan cargo throughput di Sungai Musi 
didasarkan pada laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera 
Selatan. Analisis proyeksi keduanya menggunakan metode 
pendekatan regresi linier. Pada penelitian  ini hanya fokus 
pada 3(tiga) komoditi curah cair, komoditi curah kering, dan 
Petikemas. Berikut ada tabel hasil proyeksi antara PDRB 
dengan ketiga jenis cargo throughput : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafik 1 Proyeksi PDRB Provinsi Sumatera Selatan untuk 10 tahun ke 
depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2 : Proyeksi Cargo Throughput untuk Komoditi Curah Cair dan 
Curah Kering Selama 10 Tahun Ke depan 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3 : Proyeksi Cargo Throughput untuk Komoditi Petikemas 
Selama 10 Tahun Ke depan 

B. Perhitungan Biaya Pengerukan 
Sebelum menghitung biaya pengerukan terlebih dahulu harus 
diketahui jumlah volume kerukan itu sendiri.Untuk 
menghitung volume pengerukan, dilakukan dengan membagi 
segmen sungai tiap wilayah yang mengalami pendangkalan. 
Tiap segmen memiliki beberapa station dan panjang segmen 
dan dihitung dengan menggunakan persamaan dibawah ini 
[3]: 
 

 
Dimana : X =  Jarak antar station (meter) 
        H =  Kedalaman Kerukan (meter) 
Setelah didapatkan luas penampang tiap station barulah 
dihitung volume dengan rumus sebagai berikut : 

 
Berdasarkan referensi Harga Pokok Produksi (HPP), 
tdidapatkan tarif pengerukan sebesar Rp.20.000 per m3. Maka 
dengan persamaan diatas dan dengan tarif sekian didapatkan 
volume dan biaya pendalaman alur untuk capital dan 
maintenance deredging sebesar : 
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Tabel 1 Biaya Capital dan Maintenance Dredging 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maka total investasi pendalaman alur untuk 1 (satu) periode 
sebesar : Rp. 225,13 Milyar  
 
C.   Perhitungan Biaya Transportasi 
Pada Tugas Akhir ini komponen biaya transportasi yang 
dihitung terdiri dari : 

1. Biaya Perjalanan (Voyage Cost) yang terdiri dari biaya  
pelabuhan dan biaya bahan bakar. 

2. Biaya Bongkar Muat (Cargo Handling Cost), dan 
3. Time Charter Hire, yang mencakup 

capital,maintenance, dan operating cost.  
4. Biaya alur (channel fee) 

Komponen biaya transportasi poin 1 sampai 3 berlaku untuk 
perhitungan biaya transportasi eksisting, sedangkan 
penambahan poin ke-4 digunakan pada biaya transportasi 
setelah pendalaman alur.  
Berikut ini adalah langkah – langkah dalam menghitung biaya 
transportasi : 
 
1. Biaya Charter (Time Charter Hire) 
Time Charter,  yaitu kapal disewa selama jangka waktu 
tertentu. Dan pada umumnya, biaya pelayaran (voyage cost) 
menjadi tanggungan penyewa.  Alternatif time charter ini, 
sering digunakan oleh perusahaan pelayaran liner untuk 
meningkatkan pelayanannya. Berikut ini adalah Time charter 
hire dari masing-masing kapal : 

Tabel 2 Biaya charter kapal bulk carrier 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3 Biaya charter kapal tanker 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 4 Biaya charter kapal container 

 
2. Biaya Perjalanan ( Voyage Cost) 
Biaya perjalanan disini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu 
biaya pelabuhan dan biaya bahan bakar. Biaya pelabuhan 
sendiri terdiri dari beberapa macam biaya yaitu biaya 
tunda,tambat,labuh,tambat, dan biaya pandu. Masing-masing 
komponen biaya tersebut dihitung bersatuankan per GT 
kapal. Sehingga semakin besar GT kapal, semakin besar 
pula biaya pelabuhannya. Berikut adalah contoh tabel biaya 
pelabuhan : 

Tabel 5 Biaya Pelabuhan 

 
Selanjutnya biaya bahan bakar. Besarnya biaya bahan bakar 
dipengaruhi oleh besar kecil daya dari suatu kapal. Sedangkan 
besarnya daya kapal itu sendiri dipengaruhi oleh ukuran badan 
kapal. 

 Konsumsi bahan bakar (ltr/hr)= [(Engine Power x SFOC x 
Vs x Jarak] 

Keterangan : 

 SFOC   = Specific Fuel Oil Consumption 

 Vs    = Kecepatan dinas 

 MCR  = Maximum Consumption Rate 
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Berikut ini adalah cara menetukan konsumsi bahan bakar 
untuk kapal : 

        
Tabel 6 Konsumsi Bahan Bakar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah didapatkan konsumsi bahan bakar maka selanjutnya 
tinggal mengalikan dengan harga bahan bakar yang berlaku di 
Sumatera Selatan (sumber:PT.Pupuk Sriwidjaja) 
Rp.11.000.000 per tonnya. 
 
3. Biaya Bongkar Muat (Cargo Handling Cost) 
Untuk biaya cargo handling cost ini didapatkan dari tarif per 
jenis muatannya. Karena pada Tugas Akhir ini hanya tiga 
komoditi yang dibahas, maka tarif yang digunakan pun hanya 
tarif bongkar muat untuk komoditi curah cair, curah 
kering,dan petikemas. Berikut ini adalah tarif bongkar muat 
untuk masing – masing komoditi curah kering, curah cair dan 
kontainer : 

               
                      Tabel 7 Tarif bongkar muat 

 
 

 
 
 
 
 
 

4. Biaya Alur (Channel fee) 
Channel fee merupakan istilah komponen biaya dalam 
transportasi laut yang dikenakan bagi pengguna  saat melintasi 
sebuah alur pleyaran . Sistem channel fee ini layaknya jalan 
tol di darat, namun fungsinya yang berbeda, kalau jalan tol 
dibangun untuk mengurangi kemacetan serta tarifnya guna 
infrastruktur tol, sedangkan channel fee bertujuan untuk 
memperdalam alur pelayaran agar pengguna dapat 
mengangkut muatan secara maksimal dan tarif yang 
dikenakan untuk perawatan alur [4]. 

a) Capital cost 
 Capital cost merupakan biaya yang dibutuhkan 

untuk melakukan pengerukan 
 
 

b) Biaya Operasional Kantor dan Overhead 

 Biaya kantor merupakan biaya bagi operator 
pengerukan untuk segala kegiatan perkantoran 
sebagai pusat kegiatan mereka didarat. 

Biaya alur ini memiliki sifat yang hampir sama dengan biaya 
pelabuhan, yaitu tarifnya bersatuankan GT kapal. Bedanya 
untuk  besar tarif biaya alur ini ditentukan oleh banyaknya 
jumlah GT-Call dari kapal yang melewati suatu alur 
pelayaran.  
 Semakin besar GT-Call kapal suatu alur pelayaran, maka 
semakin kecil tarif (biaya) alur yang dikenakan.  
Pada perhitungan TA ini ada 2 (dua) tarif alur yang 
dikenakan, yaitu Rp 6.719/GT (ketika yang dikenakan tarif 
hanya kapal-kapal besar dengan sarat >7 meter), dan Rp5.402 
( ketika tarif alur ini dikenakan untuk seluruh kapal yang 
melewati alur pelayaran).  
5. Skenario Pengerjaan Tugas Akhir 
Penelitian dengan menggunakan metode Analisis biaya 
manfaat dilakukan pada beberapa kondisi (skenario), yaitu 
antara lain membandingkan biaya transportasi eksisting 
dengan biaya transportasi setelah pendalaman alur baik 
dengan ataupun tanpa biaya alur (channel fee) juga kondisi 
ketika Sungai Musi tanpa mendapat perlakuan (ketika 5 tahun 
kedepan). Pada tahap penyelesaiannya dibagi menjadi 4 
skenario, yaitu :  

 Skenario 1: (keadaan setelah dikeruk tanpa penetapan 
biaya alur) 

 Skenario 2 : (keadaan setelah dikeruk dengan penetapan 
biaya alur (pada kapal – kapal dengan muatan 
berpotensi) 

 Skenario 3: (setelah dengan penetapan biaya alur pada 
seluruh kapal yang melewati alur pelayaran Sungai 
Musi) 

 Skenario 4: (keadaan dimana Sungai Musi tidak 
mendapat perlakuan apapun). 

V. KESIMPULAN/RINGKASAN 

Dari keseluruhan perhitungan diatas maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan (seluruhnya dibandingkan dengan 
kondisi eksisting) dan saran sebagai berikut : 
1. Dampak pendalaman alur pada kegiatan pelayaran di 

Sungai Musi 

a) Setalah pendalaman alur pelayaran di Sungai Musi 
tidak terjadi kendala menunggu waktu pasang, 
sehingga pelayaran dapat berjalan selama 24 jam dalam 
sehari, juga kapal dengan ukuran yang lebih besar 
(kapasitas maksimum 20.000 DWT) dapat melewati 
alur pelayaran Sungai Musi.  



JURNAL TUGAS AKHIR, ITS (Juli,2014) 
 

6

 

2. Dampak Pendalaman Alur Pada Biaya Transportasi : 
a) Skenario 1 : Biaya Transportasi setelah pendalaman 

alur tanpa channel fee mengalami penurunan (saving 
cost) sebesar 21% pada kapal yang mengangkut 
muatan berpotensi pada kondisi eksisting. 

b) Skenario 2 : Biaya Transportasi setelah pendalaman 
alur dengan ditetapkan channel fee sebesar Rp 6.719 
/GT pada muatan yang berpotensi mengalami 
penurunan (saving cost) sebesar 19,8% dibandingkan 
dengan kondisi eksisting. 

c) Skenario 3: Biaya Transportasi setelah pendalaman 
alur dengan ditetapkan channel fee pada seluruh cargo 
throughput yang meliputin muatan yang berpotensi dan 
tidak berpotensi. Hal tersebut berakibat berakibat 
semakin banyak GT-Calls sehingga berdampak 
menurunnya biaya alur (channel fee) sebesar 31% 
dibanding dengan tarif sebelumnya menjadi Rp5.402 
/GTnya .Penurunan biaya transportasi dirasakan oleh 
muatan berpotensi dengan saving cost sebesar 20,2%, 
sedangkan untuk muatan yang tidak berpotensi 
mengalami kerugian sebesar -0,28%. Namun ketika 
ketika biaya dan jumlah caro throughput ditambahkan 
secara keseluruhan, maka saving cost yang akan 
didapat sebesar 12%.     

d) Skenario 4 : Biaya transportasi pada keadaan Sungai 
Musi tanpa perlakuan pada tahun ke-5 mendatang 
dibandingkan dengan biaya transportasi eksisting 
ketika 5 tahun kedepan. Sehingga pada tahun 2013 
biaya transportasi eksisting sebesar  Rp5.4 T pada 5 
tahun mendatang akan menjadi  Rp7.5 T (dengan 
tingkat inflasi : 6,5%). Sedangkan sarat Sungai Musi 
tanpa perlakuan apapun ketika 5 tahun mendatang 
dengan laju sedimentasi 0,6 meter per tahunnya akan 
menjadi 4 meter dengan total biaya transportasi 
sebesar Rp8.1T. jika dibandingkan dengan biaya 
eksisting pada 5 tahun kedepan didapatkan perbedaan 
sebesar 9%. Angka tersebut akan menjadi keuntungan 
ketika Alur Sungai Musi ini diperdalam. 
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