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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Konsekuensi terjadinya perubahan di dunia konsultansi dan survei terbukti 

dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran konsultan dan 

surveyor dari dunia perindustrian, perdagangan, perbankan, sektor BUMN dan 

pemerintahan serta sektor maritim. PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang 

lebih dikenal sebagai BKI menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, 

China dan Korea yang bertugas untuk mengklasifikasikan kapal-kapal niaga 

berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler 

beroperasi di perairan Indonesia. 

Kegiatan klasifikasi BKI merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan 

konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian 

teknis atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar. BKI dibentuk dengan 

menerapkan standar teknik dalam melakukan kegiatan desain, konstruksi dan 

survei maritim terkait dengan fasilitas terapung, termasuk kapal dan konstruksi 

lepas pantai. Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh BKI sebagai publikasi 

teknik.  Kapal yang didesain dan dibangun berdasarkan standar BKI akan 

mendapatkan Sertifikat Klasifikasi dari BKI, dimana penerbitan sertifikat 

dilakukan setelah BKI menyelesaikan serangkaian survei klasifikasi yang 

dipersyaratkan. 

Sebagai badan klasifikasi yang independen dan mengatur diri sendiri, BKI 

tidak memiliki kepentingan terhadap aspek komersial terkait dengan desain 

kapal, pembangunan kapal, kepemilikan kapal, operasional kapal, manajemen 

kapal, perawatan atau perbaikan kapal, asuransi atau persewaan. BKI juga 
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melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu dan 

standar teknik yang dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan jasa klasifikasi kapal. 

Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Perusahaan Negara (PN) Biro 

Klasifikasi Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964. 

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 Pemerintah RI mengalihkan 

status badan hukum BKI dari PN menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Biro 

Klasifikasi Indonesia sebagai dasar hukum pendirian perusahaan melalui  

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, 

Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Akta Pendirian 

Notaris Imas Fatimah, SH dengan akte Nomor 57 tanggal 19 Oktober 1978, dan 

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusan Nomor : Y.A.5/345/1978 tanggal 7 November 1978 serta diumumkan 

dalam Berita Negara Nomor: 58 Tahun 1979. 

Dalam menjalankan kegiatan bidang klasifikasi, BKI mengemban amanat 

Undang undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 129 serta 

Peraturan Menteri Perhubungan PRI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kewajiban 

Klasifikasi Bagi Kapal berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi. BKI adalah 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas (PT 

[Persero]) yang bergerak dalam bidang pengklasifikasian kapal yang beroperasi 

di teritori laut Republik Indonesia. Seluruh saham (100%) PT Biro Klasifikasi 

Indonesia (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dalam RUPS, 

Pemerintah selaku pemegang saham negara diwakili oleh Menteri BUMN. BKI 

tidak memiliki ataupun memiliki saham pada entitas anak, perusahaan asosiasi, 
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atau perusahaan ventura. BKI belum pernah melakukan pencatatan saham 

ataupun efek lainnya di bursa. BKI belum pernah menggunakan jasa 

pemeringkat efek, lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal. 

Kegiatan operasional BKI terbagi ke dalam dua jenis layanan, yaitu jasa 

klasifikasi dan statutoria. Bidang jasa klasifikasi terbagi atas klasifikasi tunggal 

(single class) dan kerjasama dengan badan klasifikasi partner (mutual 

representatives dan dual class). Masing-masing mencakup pelaksanaan survei, 

persetujuan gambar, dan penerbitan sertifikat klasifikasi, serta kegiatan yang 

berkaitan dengan survei dan sertifikasi statutoria. Layanan jasa klasifikasi dan 

statutoria ini diberikan melalui kantor-kantor cabang klasifikasi di kota-kota 

pelabuhan utama Indonesia. BKI tidak melakukan proses produksi maupun 

pengolahan bahan baku. Perkembangan operasional BKI ditentukan oleh 

kemampuannya meningkatkan jumlah penggunaan dan jenis layanan yang 

ditawarkan oleh pemakai jasa, melalui intensifikasi dan diversifikasi layanan yang 

sejalan dengan kompetensi inti perusahaan. 

Dalam pelayanan jasanya, perusahaan melakukan kegiatan riset dan 

mempublikasikan serta menerapkan standar teknik (rules & regulation standart) 

dengan melakukan kegiatan desain, kontruksi dan survei maritim terkait dengan 

kapal termasuk fasilitas terapung. Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh 

perusahaan sebagai publikasi teknik. Standar teknik yang dikembangkan tidak 

hanya struktur konstruksi lambung, namun juga meliputi peralatan keselamatan, 

instalasi permesinan dan kelistrikan. 

Sebagai dasar dalam mengelola Perusahaan terutama dalam melaksanakan 

misi dan tugas, maka filosofi yang dianut oleh manajemen BKI hingga saat ini 

adalah: 
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1. Mengutamakan mutu dan pelayanan jasa berdasarkan komitmen yang tinggi 

terhadap masalah keselamatan; 

2. Senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan secara 

konsisten dan berkesinambungan; 

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama 

yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan keselamatan peralatan 

produksi pada bidang minyak dan gas, mineral, batu bara, dan panas bumi, 

ketenagakerjaan, industri, dan perhubungan. 

Tujuan Perusahaan adalah meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan 

dengan: 

1. Mengutamakan terjaminnya keselamatan jiwa dan benda di laut serta 

perlindungan lingkungan melalui pengembangan dan pemeriksaan standar 

kapal serta fasilitas terkait lainnya; 

2. Membentuk citra perusahan (corporate image), bahwa jasa BKI dibutuhkan 

dan menjadi standar dan acuan kualitas; 

3. Membantu peningkatan pendapatan negara baik dalam bentuk Rupiah 

maupun valuta asing; 

4. Memberikan kesempatan kepada para tenaga ahli kelautan nasional untuk 

berpartisipasi melalui pengembangan ilmu dan pengetahuan serta 

pengalamannya; dan 

5. Pengelolaan Perusahaan secara efektif dan efisien dengan menerapkan 

good corporate governance. 

Kinerja Korporasi Perseroan untuk tahun 2017 berhasil memperoleh 

pendapatan sebesar Rp 737,993 milyar atau 83,71% dari target anggaran tahun 

2017.  Upaya kehati-hatian dan prinsip efisiensi yang dijalankan manajemen 
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memberikan kontribusi yang positif dalam menjaga kinerja keuangan 

perusahaan. Hingga akhir tahun buku 2017 manajemen berhasil menjaga agar 

biaya-biaya dan pengeluaran tidak melampaui anggaran yang ditetapkan, yaitu 

sebesar Rp 645,199 milyar atau 86,45% dari anggaran tahun 2017. Dari jumlah 

pendapatan dan pengeluaran yang demikian itu, pada akhir tahun buku 2017 

Perseroan berhasil membukukan laba usaha sebesar Rp 92,794 milyar (68,55% 

dari anggaran tahun 2017) dan laba setelah pajak sebesar Rp 67,613 milyar atau 

69,42% dari jumlah yang dianggarkan. Kondisi likuiditas Perseroan secara umum 

cukup baik, dengan current ratio sebesar 336,70% kondisi finansial perseroan 

cukup aman dengan hutang-hutang jangka pendek dijamin lebih kurang tiga kali 

oleh aset lancar perusahaan. Cash ratio perusahaan mencapai 54,20%, dengan 

saldo kas dan setara kas mencapai Rp 89,396 milyar yang mengindikasikan 

bahwa kondisi likuiditas perusahaan secara umum baik. Rentabilitas atau 

kemampuan Perseroan medatangkan keuntungan yang tercermin dari angka 

Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA) untuk tahun 2017 masing-

masing berada di 14,34% dan 11,64 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat 

suku bunga rata-rata bank yang berlaku sepanjang 2017 sebesar 7,5% per 

tahun, dapat disimpulkan bahwa kinerja manajemen untuk memaksimalkan 

keuntungan pemegang saham atau terhadap aset masih perlu ditingkatkan. BKI 

menerima 22.615 permintaan survei yang didominasi oleh permintaan survey 

tahunan, survei pengedokan, dan survei khusus. Selain itu untuk kegiatan 

statutoria, BKI melakukan sebanyak 9.368 permintaan yang didominasi oleh 

survei dan sertifikasi untuk garis muat, kode ISM (International Safety 

Management), dan kode ISPS (International Ship and Port Facility). 
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Pasar segmen klasifikasi dan statutoria adalah industri pelayaran yang 

memiliki kapal-kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing yang 

memenuhi kriteria tertentu sehingga wajib diklaskan pada badan klasifikasi baik 

yang melakukan pelayaran domestik maupun internasional, industri galangan 

kapal nasional, industri material dan komponen yang terkait dengan 

pembangunan dan perawatan kapal, kalangan asuransi marine hull dan marine 

cargo, lembaga pembiayaan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Data 

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

menyebutkan jumlah kapal yang terkena peraturan wajib klas sebanyak 23.000 

unit. Dari jumlah itu sebanyak 10.256 unit dengan total tonase kotor 15.999.711 

gross ton tercatat dalam register kapal aktif BKI. 

Dalam era persaingan bebas, Biro Klasifikasi Indonesia selaku BUMN 

dituntut untuk dapat berkompetisi baik di pasar domestik maupun di pasar 

international. Perusahaan terus melakukan perbaikan agar dapat menciptakan 

dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Selain itu BKI juga terus 

melakukan peningkatan dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan praktik-

praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, atau Good Corporate Governance 

(GCG) merupakan salah satu langkah penting bagi perusahaan untuk 

meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan (corporate value). BKI 

meyakini bahwa konsep penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang 

baik, atau GCG dalam praktik organisasi akan mendorong kinerja Perusahaan 

menuju kesuksesan di masa-masa yang akan datang dan akan tumbuh besar 

karena adanya kepercayaan yang tinggi dari seluruh pelanggan maupun 

stakeholder. Perusahaan meyakini bahwa penerapan praktik GCG dapat 

memenuhi kewajiban seutuhnya baik kepada pemegang saham, dewan 
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komisaris, mitra bisnis, serta seluruh pemangku kepentingan. Untuk mendukung 

hal tersebut, Perusahaan menganggap perlu untuk merumuskan dan 

menerapkan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG di Perusahaan yang terdiri 

dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran . 

Mencermati kinerja perseroan sepanjang tahun 2017 berdasarkan annual 

report perusahaan tahun 2017 dan prospek usaha di tahun 2018, manajemen 

BKI menetapkan beberapa asumsi makro internal dan eksternal sebagai dasar 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018. Beberapa 

asumsi internal yang dijadikan pertimbangan adalah: 

1. Pertumbuhan penerimaan klas +/- 3% dari jumlah kapal register BKI. 

2. Kenaikan gaji pegawai rata-rata 10%. 

3. Bonus pegawai dibebankan kepada biaya usaha Rp 13,5 milyar. 

4. Biaya balas jasa purna tugas 75% dari THP. 

5. Kenaikan tarif layanan +/- 10%. 

Sedangkan beberapa asumsi eksternal yang digunakan sebagai dasar 

penyusunan RKAP 2018 adalah: 

1.    Pertumbuhan ekonomi nasional 5,3%. 

2.    Angka inflasi 4%. 

3. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) 45 US$ per barrel. 

4. Lifting minyak 780 ribu barrel per hari. 

5. Tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap 

penugasan BKI. 

6. Situasi keamanan dan perekonomian nasional tetap stabil. 

Berangkat dari asumsi-asumsi di atas, sasaran yang diharapkan dapat 

dicapai oleh perseroan untuk tahun 2018 adalah : 
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1. Tercapainya kualitas pelayanan setara dengan standar IACS untuk 

meningkatkan kepercayaan pemakai jasa dan pengakuan pemangku 

kepentingan. 

2. Mendapatkan tambahan pelimpahan otorisasi statutoria dari Pemerintah 

 Indonesia dan negara lain. 

3. Memiliki sumber daya manusia yangberkompeten dan profesional yang 

memiliki integritas tinggi dan daya saing global. 

4. Mempunyai sistem manajemen dan organisasi yang sehat untuk 

meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. 

5. Pelaksanaan audit oleh BSI selaku badan sertifikasi yang terakreditasi IACS 

terkait aplikasi sebagai anggota IACS 

Kinerja BKI sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang klasifikasi, 

statutoria, dan independent assurance pada dasarnya diwujudkan dalam Service 

Level Agreement (SLA). Untuk meningkatkan kualitas layanan, BKI 

mempersiapkan hal-hal berikut: 

1. Layanan jasa tersedia 24/7; 

2. Jaringan kantor pelayanan terus diperluas; 

3. Drawing approval dilakukan dengan e-drawing system  

4. Website perusahaan memberikan kesempatan untuk mengunduh BKI 

Rules/Guidelines secara cuma cuma, di samping membuka akses untuk 

mengetahui status survey, audit, drawing ataupun invoice. 

Jaringan kerjasama BKI dengan BUMN yang juga merupakan pengguna jasa 

BKI, baik jasa klasifikasi maupun statutoria. Beberapa BUMN yang melakukan 

kerjasama dengan BKI adalah ASDP, PELNI, PUSRI, Pelindo I, Pelindo II, 

Pelindo III, Pelindo IV dan Rukindo. Ruang lingkup kerja sama meliputi 
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pendidikan dan pelatihan, jasa konsultasi, asistensi supervisi, sertifikasi dan jasa 

lain yang relevan dengan kebutuhan BUMN mitra dan kapabilitas BKI. 

BKI juga memiliki kerja sama dengan mitra usaha non-BUMN, diantaranya  

dengan Asosiasi Industri Komponen Kapal Indonesia (AIKKI) terkait bantuan 

teknis untuk pengklasan komponen kapal. Dengan KNKT dalam rangka kerja 

sama investigasi kecelakaan kapal. Dengan INSA, GAPASDAP, IPERINDO dan 

AAUI dalam meningkatkan tingkat keselamatan industri pelayaran nasional. 

Dengan Isthmus Bureau of Shipping (IBS) untuk melakukan survei statutoria bagi 

kapal-kapal bendera Panama dan Belize di Indonesia. Dengan American Bureau 

of Shipping (ABS), Korean Register (KR), dan Nippon Kaiji Kyokai (NK) terkait 

dengan pengembangan rules & regulation. Pertukaran informasi di lingkungan 

anggota ACS dalam rangka partisipasi aktif terhadap peraturan yang dibahas 

dalam forum IMO. Dengan perguruan tinggi ITS, UNHAS, dan UI dalam bidang 

penelitian /pengembangan peraturan BKI. Dengan Asosiasi Logistik dan 

Forwarder Indonesia (ALFI) dalam inspeksi peti kemas berbasis IT. Dengan 

Pemerintah Mongolia terkait pendelegasian wewenang survey dan sertifikasi 

statutoria kapal-kapal berbendera Mongolia. Dengan ABS, BN, dan DNV terkait 

penelitian dan pengembangan energi alternatif. Dengan STIP dalam peningkatan 

kompetensi surveyor terutama pada survey statutoria. Memiliki MoU dengan 

BPPT untuk pengembangan riset bersama pada sektor maritim dan standarisasi 

kapal. 

Kompetitor PT. BKI yang saat ini sudah beroperasi di Indonesia dan 

mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai Peraturan 

Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 2014 mengenai badan klasifikasi yang 

diakui Pemerintah Republik Indonesia adalah  
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1. American Bureau of Shipping (ABS) 

2. Bureau Veritas (BV) 

3. China Classification Society (CCS) 

4. Det Norske Veritas (DNV) 

5. Germanisher Lloyd (GL) 

6. Hellenic Register of Shipping (HRS) 

7. Russian Maritime Register of Shipping (RS)  

8. Indian Register of Shipping (IRS) 

9. Korean Register of Shipping (KRS) 

10. Korean Classification Society (KR) 

11. Lloyd’s Register of Shipping (LR) 

12. Nipon Kaiji Kyokai (NKK) 

13. Rinave Portugeusa (RP) 

14. Ships Classification Malaysia (SCM) 

15. Vietnam Register (VR) 

16. Registro Italiano Navale (RINA) 

17. Istmus Bureau of Shipping (IBS) 

18. Croatian Register of Shipping (CRS) 

19. Polish Register of Shipping (PRS) 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 2014 

mengenai badan klasifikasi yang diakui Pemerintah Republik Indonesia maka 

memberikan peluang sebesar besarnya kepada badan klasifikasi asing untuk 

eksis di wilayah Republik Indonesia. Sehingga salah satu strategi yang perlu 

diterapkan oleh BKI untuk memenangkan pasar di Indonesia khusunya adalah 
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meningkatkan kualitas layanan untuk memberikan kepuasan yang optimal bagi 

pelanggan.  

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang terhadap sebuah produk jasa 

dimana pengguna telah merasakan sesuatu, setelah membandingkan dengan 

produk jasa yang lainnya (Panjaitan, 2012: 142). Kotler (2000), dalam Marketing 

Management, mengemukakan terdapat 5 determinan kualitas layanan yang 

antara lain reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Secara 

rinci Kotler mengemukakan bawa:  

a. Realibility atau kehandalan adalah kemampuan perusahaan untuk 

melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya..  

b. Responsiveness atau cepat tanggap adalah daya tanggap perusahaan 

dalam member layanan bagi pelanggan dan memberikan jasa dengan 

sigap dan cepat dalam melayani menangani transaksi dan penanganan 

keluhan pelanggan.   

c. Assurance atau jaminan adalah kemampuan perusahaan member 

jaminan pelayanan yang merupakan pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemapuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan da 

keyakinan.   

d. Emphaty  atau empati adalah kesediaan karyawan dan pengusaha untuk   

lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan.  

e. Tangible atau bukti fisik adalah penampilan fisik layanan perusahaan 

seperti penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, kebersihan, 

kerapian dan media komunikasi. 

.  
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Daya tarik yang ditawarkan oleh BKI pada prinsipnya berkaitan dengan 

kualitas layanan. Di mana kualitas layanan yang dimaksud dijabarkan pada 

tangibles, reliability, responssiveness, assurance, dan emphaty yang dalam 

penerapannya berbeda-beda antara satu perusahan dengan perusahaan 

lainnya. Kelima variabel tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan 

jasa (service quality), yang dapat mempengaruhi citra perusahaan, yang pada 

akhirnya mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Citra suatu 

perusahaan terbentuk dari kesan, impresi, dan perasaan berdasarkan 

pengalaman tentang kualitas layanan yang dialami oleh seseorang terhadap 

perusahaan tersebut (Kotler, 2000: 57). 

Terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BKI merupakan jasa 

layanan kepada konsumen, yang harus mempertimbangkan kepuasan bagi 

pelanggan, maka peneliti ingin mengetahui hal apa yang harus dilakukan oleh 

perusahaan dan hal apa saja yang di harapkan oleh pelanggan sehingga BKI 

dapat meningkatkan kinerjanya sebaik mungkin.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di 

atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:  

1.   Apakah ada pengaruh kualitas layanan terhadap citra BKI? 

2.   Apakah ada pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan BKI ? 

3.   Apakah ada pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan pelanggan BKI ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya tujuan 

penelitian ini adalah :  

1)   Untuk menjelaskan pengaruh kualitas layanan terhadap citra BKI.  
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2)   Untuk menjelaskan pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan   

      BKI.  

3) Untuk menjelaskan pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan 

pelanggan BKI. 

1.4  Manfaat Penelitian 

   1. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan dapat memberikan informasi dan 

sekaligus dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan menerapkan strategi 

bagi perusahaan terkait dengan  pengaruh layanan terhadap citra BKI, pengaruh 

kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan,  pengaruh citra perusahaan 

terhadap kepuasan pelanggan.   

    2. Manfaat Teoritis 

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar kepustakaan di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang manajemen 

bisnis, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau informasi 

tambahan bagi para akademisi, peneliti dalam mengkaji tema tentang pengaruh 

kualitas layanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan pelanggan.  


