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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya 

adalah perairan dan terletak pada lokasi strategis karena berada dipersilangan rute 

perdagangan dunia, sehingga peran pelabuhan dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi maupun mobilitas sosial dan perdagangan mempunyai pengaruh yang 

sangat besar. Oleh sebab itu pelabuhan menjadi faktor penting dan cikal bakal 

berkembangnya suatu daerah menjadi sebuah wilayah yang sangat strategis serta 

memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi di suatu wilayah atau daerah. 

Demikian halnya dengan pelabuhan Teluk Nibung yang berada di daerah 

Kesultanan Asahaan yang sekarang berada di daerah Tanjungbalai. Keberadaan 

pelabuhan Teluk Nibung ternyata mempengaruhi perkembangan terhadap daerah-

daerah yang disekitarnya. Diantara daerah yang dimaksud adalah daerah 

Tanjungbalai.Keberadaan pelabuhan Teluk Nibung menjadikan daerah 

Tanjungbalai menjadi  pusat perdagangan yang ada diwilayah pantai Timur pulau 

Sumatera . 

Seiring dengan berkembangnya waktu, Kota Tanjungbalai merupakan 

pusat perdagangan yang berada di pantai Timur Sumatera. Dalam kegiatan 

perdagangan tentunya berdampak pada terjadinya suatu  perubahan yaitu Kota 

Tanjung Balai menjadi tempat untuk melakukan transaksi perdagangan serta 

menjadi tempat persinggahan  para pedagang. Banyaknya  pedagang melakukan 

transaksi jual beli, menjadikan kota Tanjungbalai memiliki berbagai potensi untuk 
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dimanfaatkan secara optimal yang disebabkan oleh keberadaan pelabuhan Teluk 

Nibung. 

 Jadi dapat diasumsikan bahwa, keberadaan kota Tanjungbalai sebagai 

pusat perdagangan pantai timur menjadi kota yang terus berkembang dalam 

kaitannya kegiatan perekonomian yang dikarenakan oleh keberadaan pelabuhan 

Teluk Nibung menjadi faktor utama pendorang perkembangan Kota Tanjungbalai. 

Dengan berlatar belakang pemaparan di atas maka penulis berkeinginan 

melakukan penelitian dengan tema “ Eksistensi Pelabuhan Teluk Nibung 

Terhadap Terbentuknya Kota Tanjungbalai Sebagai Pusat Perdagangan Di 

Pantai Timur .” 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi 

masalah adalah: 

1. Keberadaan Pelabuhan Teluk Nibung pada masa kolonial Belanda 

2. Kontribusi pelabuhan Teluk Nibung terhadap perkembangan Kota 

Tanjungbalai 

3. Bagaimana eksistensi pelabuhan Teluk Nibung terhadap Kota 

Tanjungbalai sebagai pusat perdagangan di Pantai Timur  

1.3. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Keberadaan pelabuhan Teluk Nibung pada masa kolonial 

Belanda?  

2. Bagaimana Kontribusi pelabuhan Teluk Nibung terhadap 

perkembangan Kota Tanjungbalai? 

3. Bagaimana eksistensi pelabuhan Teluk Nibung terhadap Kota 

Tanjungbalai sebagai pusat perdagangan di Pantai Timur ? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

 Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena 

setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu. Dengan 

berpedoman kepada tujuannya, maka akan lebih mempermudah mencapai sasaran 

yang diharapkan. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan pelabuhan Teluk Nibung 

pada masa kolonial Belanda 

2. Untuk mengetahui Kontribusi pelabuhan Teluk Nibung terhadap 

perkembangan Kota Tanjungbalai. 

3. Untuk mengetahui eksistensi pelabuhan Teluk Nibung terhadap Kota 

Tanjungbalai sebagai pusat perdagangan di Pantai Timur. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh sesudah melaksanakan penelitian 

ini adalah : 

1. Menambah wawasan peneliti tentang Eksistensi Pelabuhan Teluk Nibung 

Terhadap Kota Tanjungbalai Sebagai Pusat Perdagangan Di Pantai Timur. 

2. Untuk menambah pengetahuan atau informasi bagi para pembaca baik dari 

kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum tentang Eksistensi 

Pelabuhan Tanjung Nibung  Terhadap Terbentuknya Kota Tanjungbalai Sebagai 

Pusat Perdagangan Di Pantai Timur. 

3. Memperkaya informasi bagi masyarakat khususnya di Kota Tanjungbalai 

untuk mengetahui Eksistensi Pelabuhan Teluk Nibung Terhadap Terbentuknya 

Kota Tanjung Balai Sebagai Pusat Perdagangan Di Pantai Timur  



5 
 

4. Memperkaya informasi bagi akademisi UNIMED, khusunya jurusan 

Pendidikan Sejarah untuk dapat kiranya mengetahui dan memahami 

mengenai Eksistensi Pelabuhan Teluk Nibung Terhadap Terbentuknya Kota 

Tanjungbalai Sebagai Pusat Perdagangan Di Pantai Timur. 

5. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang 

bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah yang sama. 

6. Menambah daftar bacaan kepustakaan ilmiah UNIMED khususnya 

Fakultas Ilmu Sosial Jurusuan Pendidikan Sejarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


