
BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada era globalisasi ini penggunaan teknologi semakin berkembang pesat 

terutama penggunaan teknologi informasi berbasis  komputer. Informasi sangat 

menunjang kegiatan didalam dunia bisnis dan industri. Informasi merupakan 

bagian yang penting dan berharga. Informasi yang tepat waktu dan akurat yang 

akan membantu dalam pengambilan keputusan dan menentukan langkah-langkah 

yang harus dilakukan untuk mempetahankan dan mengembangkan organisasi dan 

usaha yang akan dilakukan. Adanya informasi sehingga dapat mendukung 

kegiatan operasional dan manajerial organisasi. 

PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) merupakan perusahaan yang bergerak 

pada bidang jasa pengangkutan kapal penumpang dan barang. Pada pengolahan 

data bunker minyak masih dilakukan secara manual yaitu dicatat kedalam 

formulir permintaan kapal, Kendala pada pengolahan data bunker minyak kapal 

pada PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) cabang Bandar Lampung yaitu 

kurangnya informasi kebutuhan kapal, sering terjadi kesamaan data bunker 

minyak yang diminta kapal dan kehilangan serta kerusakan formulir permintaan 

kapal, dan belum terdapat laporan keseluruhan. Dampak dari kendala ini 

terjadinya kelambatan dalam pengolahan data bunker minyak kapal. 

Solusi dari kendala diatas akan dibuat sistem informasi manajemen bunker 

minyak kapal dengan menggunakan aplikasi Neatbean dan MySQL sebagai 

database pada PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) untuk mendata dan 



mengelolah data bunker minyak kapal. Sehingga karyawan dapat mengelola data 

dan laporan yang dibutuhkan oleh PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran). 

Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka penulis memilih judul “Sistem 

Informasi Manajemen Bunker Minyak (Study Kasus : PT ALP (Atosim 

Lampung Pelayaran)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah “Bagaimana merancang sistem manajemen bunker minyak 

kapal pada PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) ?”. 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Data yang dikelola yaitu data bunker minyak kapal. 

2. output-an yaitu laporan bunker minyak kapal 

3. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall, dan metode 

perancangan system yaitu UML. 

4. Aplikasi yang digunakan adalah Neatbean dan MySQL sebagai database. 

 

1.4. Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

a. Bagi PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) dapat dijadikan membantu 

penyelesaian masalah untuk membuat keputusan bagi perusahaan, khususnya 

mengenai sistem manajemen bunker minyak kapal. 



b. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bagi mahasiswa.  

c. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

manajemen bunker minyak kapal.  

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1) Membangun sistem aplikasi untuk membantu proses manajemen bunker 

minyak kapal pada PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran). 

2) Aplikasi yang dibuat diharapkan dapat mempermudah dalam pengolahan 

manajemen bunker minyak kapal pada PT ALP (Atosim Lampung 

Pelayaran). 

 


