
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

PT Samudera Indonesia berdiri pada tahun 1987 merupakan perusahaan jasa 

pelayaran, bongkar muat terkemuka memiliki peranan yang sangat penting dalam 

dunia industri dengan menyediakan jasa arus keluar masuknya angkutan barang 

yang menjadi agen banyak perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor dan 

impor. Transportasi kargo terpadu untuk melayani pelanggan domestik dan 

internasional (Anwar, 2001). 

Keadaan ini memicu para usahawan untuk melakukan upaya pembenahan dan 

pengembangan pada perusahaannya untuk mencapai keunggulan. Oleh karenanya 

perusahaan harus mempunyai kemampuan mengelola teknologi informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan yang dapat mempermudah pekerjaan organisasi tersebut. 

Ferianto dan Nurhadi (2016) menyatakan bahwa tujuan penerapan teknologi 

informasi komputer adalah untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan 

tugas dan fungsi organisasi. Salah satu sistem informasi yang dibutuhkan suatu 

organisasi adalah sistem informasi untuk mengelola manajemen bongkar muat. 

Menurut Dirk Koleangan (2005), sistem informasi manajemen dalam bongkar 

muat barang adalah sistem yang harus dimiliki perusahaan yang harus diterapkan 

dengan baik karena untuk melihat apakah manajemen yang telah di lakukan oleh 

perusahaan telah efektif dan sesuai prosedur yang digunakan ataukah terjadi 

penyelewengan dalam manajemen  atau terjadi kesalahan dalam pencatatan yang 

akan dievaluasi untuk meminimalisir kesalahan sehingga tercipta kelancaran 

kegiatan suatu perusahaan. 
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Masalah yang dihadapi PT Samudera Indonesia diantaranya  adalah proses 

pembuatan laporan harus input berkas unloading secara satu persatu sesuai hari, 

apabila ingin memindahkan file harus di copy dan paste di sheet baru itu membuat 

redudansi data jika penomorannya tidak sesuai. penumpukan berkas setiap ada 

kegiatan bongkar muat, lalu tempat penyimpanan berkas apabila dicari masih 

membuka arsipan. Dalam pengaksesan informasi pencatatan tidak efisiensi waktu, 

dalam pelaporan berkas pimpinan masih harus meninjau kelokasi apabila data 

tersebut ingin di lihat oleh pimpinan. 

Solusi dari permasalahan yang ada di PT Samudera Indonesia yaitu 

memperbaiki dan mengembangkan sistem yang lama agar mempercepat pelaporan 

proses pencatatan bongkarmuat barang kepada pimpinan. Sistem yang akan 

dikembangkan ini akan menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses 

dimanapun dan kapanpun, dapat menghemat biaya sehingga dalam pembuatan 

laporan bongkar muat barang lebih mudah dan cepat, serta menghasilkan laporan 

dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dibuat suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana membuat sistem informasi 

manajemen bongkar muat barang berbasis web menggunakan sistem barcode?.” 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah dalam perancangan aplikasi sistem bongkar muat 

barang pada PT Samudera Indonesia adalah: 

1. Hanya membahas masalah bongkar muat barang dalam memanajemen 

pelaporan berkas. 

2. Data-data yang digunakan adalah data laporan surat jalan dan data laporan 

bongkarmuat barang. 

3. Melakukan  input waktu dalam pendataan  bongkar muat pada saat proses 

unloading. 

4. Framework yang digunakan yaitu CodeIgniter. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah:  

1. Membuat sistem informasi manajemen bongkar muat barang berbasis web 

menggunakan sistem barcode. 

2. Mengembangkan sistem lama agar waktu menjadi lebih efisien. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan 

berpikir ilmiah dan kemampuan dalam menganalisis suatu masalah dalam 

sistem informasi manajemen bongkar muat barang. 

2. Bagi PT Samudera Indonesia hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan 

atau pertimbangan dalam penerapan sistem bongkar muat dalam 

mengembangkan sistem dan pemanfaatan teknologi sistem informasi 
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dalam kegiatan rutinitas sistem dan dapat meningkatkan kinerja sistem 

pelayanan serta membantu mempermudah dalam proses pendataan dan 

penginputan data  bongkar muat. 

3. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi dalam bidang pendidikan 

khususnya bidang studi sistem informasi dan bermanfaat dalam menambah 

terapan ilmu di perpustakaan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

 

1.6. Keaslian Penelitian 

Dalam penelitian ini membahas masalah tentang kegiatan bongkar muat yang 

dilakukan terjadinya redudansi data. Dalam penyampaian informasi masih kurang 

tepat waktu dan pelaporan berkas masih memerlukan jarak tempuh apabila data 

tersebut ingin di lihat oleh pimpinan. Solusi yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah penelitian penulis akan berbeda dengan penelitian terdahulu. Penulis 

memperbaiki masalah tersebut dengan mengembangkan sistem yang lama 

menggunakan teknologi berbasis web dengan sistem barcode yang nanti nya dapat 

tercapai suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 

 

 


