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Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mesuji  sebagai tempat 

penelitian merupakan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan 

dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyedia dan/atau pelayanan jasa 

kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial. Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mesuji mengalami beberapa kendala dalam 

proses perhitungan penerimaan negara bukan pajak yang terdapat beberapa nota 

tagihan pada seperti nota tagihan jasa kapal, nota tagihan jasa barang, nota tagihan 

SBNP dan nota tagihan PUPK,  nota tersebut akan dilakukan perekapan, pada saat 

pembuatan nota seluruh kapal harus dibuatkan nota sekaligus, sehingga sering 

terjadi kesalahan pada pencatatan data kapal, perhitungan, hingga kesalahan 

penulisan nilai muatan dari jasa kapal tersebut, sehingga admin/bendahara  

mengalami kesulitan dalam pencatatan, perhitungan maupun perekapan setiap ada  

kegiatan kepelabuhanan. Akibatnya sering terjadi kesalahan dalam perhitungan 

nota tagihan, maupun penulisan di nota tagihan tersebut dan terlambatnya 

membuat perekapan. 

Metode yang digunakan adalah metode teknik pengumpulan data, 

observasi dan wawancara. Teknik dan model analisis data menggunakan metode 

aliran terstruktur dengan menggunakan Data Flows Diagram (DFD). Aplikasi ini 

dibangun dengan tools Delphi 7.0 sebagai desain tampilan antarmuka dan MySQL 

sebagai media pengolahan database. 

Hasil dari penulisan laporan ini disimpulkan bahwa Aplikasi Perhitungan 

Nota Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat membantu admin, 

bendahara maupun pimpinan dalam menginputkan secara otomatis data kapal dan 

dapat langsung melihat rekap per nota, jasa kapal dalam perbulan sehingga dapat 

membantu kinerja pegawai dan mengurangi terjadinya kesalahan. Terdapat hak 

akses pada sistem agar tidak terjadi manipulasi data, karena pada form login 

terdapat username dan password yang berbeda pada setiap bagian. 
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