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1.1 Latar Belakang

Teknologi telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia sebagai

contoh sistem informasi berbasis komputer yang semakin canggih dalam

memproses sehingga dengan mudah mendapatkan informasi yang cepat dan

akurat. Perkembangan teknologi informasi merupakan kegiatan yang dilakukan

secara berkesinambungan dan bertujuan untuk membantu manusia dalam

membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebar informasi

yang lebih baik dari sebelumnya. Media informasi merupakan suatu kebutuhan

pokok disemua kalangan masyarakat, perusahaan,  instansi dan dunia kerja.

adanya perkembangan teknologi, suatu prusahaan atau instansi harus dapat

memiliki manusia yang terampil dan menguasai teknologi untuk mencapai hasil

kerja yang berkualitas sesuai dengan target yang diinginkan.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi komputer penggunaan dan

penguasaan menjadi sangat menentukan dalam pengolahan data. Tidak terkecuali

pada pengolahan data Dinas Perhubungan Laut Kota Agung Kabupaten

Tanggamus khususnya pengolahan data Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota

Agung. Berbagai lembaga pendapatan daerah, perpajakan dan kepolisian telah

berusaha menciptakan sistem yang baik. Khususnya masyarakat yang bergerak di

bidang wirausaha mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran kepada Unit

Penyelenggara Pelabuhan Kota agung agar dapat melakukan aktifitasnya. Dasar

hukum penerbitan surat ijin berlayar yang berdasarkan  peraturan menteri
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perhubungan berdasarkan UU.No 17 tahun 2008 pasal 219 ayat 1 tentang tata cara

penerbitan surat persetujuan berlayar.

Permasalahan yang terjadi pada Unit Penyelenggara pelabuhan Kota Agung

pengolahan data kapal besar yang di gunakan saat ini masih di tulis di dalam buku

besar sehingga memungkinkan terjadi kesulitan dalam melakukan pencarian data

dan dapat beresiko kehilangan berkas. Apabila hal tersebut tidak segera teratasi

akan merugikan pihak kapal dan pegawai bila dalam melakukan pencarian data

memerlukan waktu yang cukup lama karena harus membuka kembali catatan-

catatan kapal besar tentu dirasa tidak efisien.

Menerbitkan Surat Izin Berlayar (Port Clearance) merupakan fungsi dari

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Standar operasional prosedur yang

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2014

tentang Port Clearence haruslah dilengkapi sehingga baru bisa dilihat apakah

kapal penumpang siap untuk diberangkatkan. Syarat-syarat kapal laik laut bisa

dilihat dari pemenuhan Administrasi Surat Persetujuan Berlayar yang terdiri dari:

pemeriksaan sertifikat, pemeriksaan dokumen dan surat kapal, serta pemeriksaan

fisik kapal.

Kapal akan dinyatakan seaworthy atau layak-laut apabila mempunyai

kemampuan untuk menanggulangi atau mengatasi semua bahaya yang

kemungkinan dialami sewaktu berlayar (Perils Of The Sea) dengan tingkat

keamanan yang memadai. Kapal tidak cukup hanya memiliki badan (hull) yang

kuat namun juga harus dijalankan oleh Nakhoda dan awak kapal yang kompeten

dan cukup jumlahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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Jika kondisi kapal tidak terpenuhi namun tetap mendapatkan Surat Izin

Berlayar (Port Clearance) dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai

lembaga teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sudah pasti akan

mempengaruhi kenyamanan dan keamanan penumpang yang berujung pada

menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai lembaga teknis

juga akan dinilai telah gagal dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang

diberikan, berdasarkan latar belakang permasalahan pentingnya kebutuhan sistem

tersebut maka pada penelitian ini penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai

“Sistem Informasi Manajemen Persetujuan Izin Berlayar Berbasis Web”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah

didapatkan yaitu:

1. Bagaimana merancang sistem informasi manajemen persetujuan izin

berlayar berbasis web agar memudahkan dalam pembuatan izin pelayaran?

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem  informasi manajemen persetujuan

izin berlayar berbasis web guna mendukung pelaksanaan pelayaran kapal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Merancang sistem informasi manajemen persetujuan izin berlayar berbasis

web agar memudahkan dalam pelayaran

2. Mengimplementasikan sistem  informasi manajemen persetujuan izin

berlayar berbasis web guna mendukung pelayaran
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1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada pembahasan penelitian ini, penulis membatasi

permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Penelitian ini terbatas pada pemberian surat persetujuan izin berlayar.

2. Pembangunan sistem informasi menggunakan bahasa pemrogrmanan PHP

3. Pemberian izin pelayaran mengunakan sistem agar pemberian izin pelayaran

secara langsung menggunakan pencetakan pada sistem informasi.

1.5. Manfaat/Kontribusi Penelitian

Manfaat atau kontribusi pada penelitian ini agar dapat bermanfaat untuk

perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan

pengawasan terhadap pemberian izin keberangkatan kapal (Port Clearence)

dikemudian hari, sehingga kinerja dari birokrasi sebagai pejabat pemerintah

sendiri bisa berjalan secara maksimal.

2. Pemberian izin pelayaran mengunakan sistem agar pemberian langsung

menggunakan pencetakan pada sistem informasi agar dapat melakukan

pencetakan surat secara online


