
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi  informasi  yang  semakin  cepat  dan  pesat menjadi 

tantangan berat bagi sebuah perusahaan ataupun lembaga pendidikan, baik itu 

negeri maupun swasta. Setiap perusahan diharapkan dapat memanfaatkan 

teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan operasional dalam menghasilkan 

suatu informasi. Setelah adanya sistem informasi harus diperhatikan dari segi 

pemanfaatan dan pengamanan yang tepat, agar hasil yang dicapai dapat sesuai 

dengan tujuan yang memenuhi kebutuhan pengguna teknologi itu sendiri. 

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, 

termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan dan memanipulasi 

data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. 

Informasi yang dihasilkan harus relevan, akurat dan tepat waktu sehingga bisa 

digunakan salah satunya untuk keperluan di sebuah Perusahaan (Alpiandi, 2016).  

PT Mutiara Ferindo Internusa adalah perusahaan yang bergerak pada bidang 

jasa. Jenis pengangkutan kapal  terdiri dari kapal penumpang dan kendaraan. PT 

Mutiara Ferindo Internusa  dibawah naungan PT Atosim Lampung Pelayaran 

berdiri sejak tahun 2012, direktur utama PT Atosim Lampung Pelayaran adalah 

Bapak Ryan Bernandus. Selain itu PT Atosim Lampung memilki beberapa 

golongan kabin kapal seperti ekonomi dan ekslusif. PT Atosim Lampung 

Pelayaran memiliki beberapa rute seperti Panjang sampai Tj Priok terdapat 8 

kapal, Bakauheni sampai Merak 4 Kapal, Jakarta 3 Kapal, dan menambah 3 kapal 
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untuk melayani Short Sea Shipping.  Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dalam proses pengolahan data logbook  kapal atau disebut dengan buku 

harian kapal untuk mesin masih dilakukan secara manual yaitu dicatat kedalam 

buku harian kegiatan kapal, sehingga terjadi masalah yaitu penumpukannya buku 

kegiatan kapal, lama dalam pencarian data informasi kegiatan kapal. Sering  

mengalami kesalahan dalam melakukan pencatatan data kegiatan kapal. Tidak 

adanya laporan secara priode dikarnakan laporan hanya berdasarkan buku catatan 

kegiatan kapal, serta karyawan kapal harus menghantarkan buku logbook kapal ke 

perusahaan sehingga membuang waktu dalam pemberian data dikarnakan 

pelabuhan dan kantor berjarak ± 4,6 KM. 

Berkaitan dengan kendala diatas dapat diusulkan dengan mengembangkan 

aplikasi e-logbook kapal untuk memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan 

harian untuk mesin kapal, menggunakan aplikasi Dreamweaver dan MySQL 

sebagai database untuk mengelola data kegiatan kapal dan menghasilkan laporan 

yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan adanya aplikasi e-logbook kegiatan 

kapal diharapkan dapat menghasilkan informasi tentang seputar kegiatan kegiatan 

harian mesin kapal, dan mempermudah dalam pencarian data kegiatan kapal.  

Serta menghemat waktu untuk memberikan BPBK ke PT Mutiara Ferindo 

Internusa. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang aplikasi e-logbook mesin kapal? 
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2. Bagaimana mengelola logbook kegiatan kapal pada PT Mutiara Ferindo 

Internusa ? 

 

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 kegiatan mesin kapal 

2. Output dari aplikasi adalah laporan pengecekan, laporan sparepart, dan 

laporan mesin kapal. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Mengelola data logbook kapal pada PT Mutiara Ferindo Internusa. 

2. Merancang apliksi e-logbook kapal pada PT Mutiara Ferindo Internusa untuk 

memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kapal. 

 

 

1.5. Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Bagi ilmu pengetahuan disarankan menggunakan metode  prototype 

2. Manfaat Praktis  

a. Meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan menganalisis suatu 

masalah khususnya dalam hal terkait dengan aplikasi e-logbook kapal. 
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b. Dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk membuat 

laporan bagi PT Mutiara Ferindo Internusa, khususnya mengenai aplikasi e-

logbook kapal. 

c.    Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa. 


