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ABSTRAK  

 

PT. Trans Power Marine Cabang Banjarmasin adalah perusahan yang bergerak di bidang jasa 

pengangkutan komoditas barang curah (batu bara, nikel, iron ore, gypsum, sand, wood chip, dan lain-lain) sejak 

tahun 2014. Masalah yang saat ini terjadi di PT. Trans Power Marine adalah dalam pengarsipan data sertifikat 

kapal tunda dan tongkang, karyawan masih menggunakan program Microsoft Office dalam penginputan data dan 

saat ada sertifikat masuk atau keluar, karyawannya masih menulis secara manual. Selain itu pencarian data 

sertifikat yang membutuhkan waktu lama karena data harus dicari di dalam folder satu persatu serta penyimpanan 

data yang kurang aman karena file bisa saja terhapus dari komputer. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 

dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mendukung pengelolaan informasi serta mampu menyelesaikan 

masalah tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun hasil akhir 

dari penelitian ini yaitu terciptanya aplikasi yang dapat mempermudah dalam proses penginputan, pencarian serta 

penyimpanan data dengan sistem informasi berbasis web. Untuk peneliti selanjutnya bisa mengembangkan 

aplikasi tersebut sehingga dapat berbasis android dengan sistem yang lebih modern. 
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ABSTRACT 

 

PT. Trans Power Marine Banjarmasin Branch is a company engaged in the transportation of bulk goods 

(coal, nickel, iron ore, gypsum, sand, wood chips, etc.) since 2014. The problem currently occurring at PT. Trans 

Power Marine is in tug and barge certificate data archiving, employees still use Microsoft Office programs in 

data entry and when there is an entry or exit certificate, employees still write manually. In addition, the search 

for certificate data takes a long time because the data must be searched in folders one by one and data storage is 

less secure because files can be deleted from the computer. To overcome these problems, we need an information 

system that can support information management and be able to solve these problems. 

The research method used is observation, interviews and literature study. The final result of this research 

is the creation of an application that can simplify the process of inputting, searching and storing data with a web-

based information system. For further researchers, they can develop the application so that it can be based on 

Android with a more modern system. 
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PENDAHULUAN  

 

Perkembangan sistem informasi berbasis komputer pada saat ini sudah menjadi tuntutan utama pada 

setiap perusahaan dalam skala besar maupun kecil sebagai sistem pengolahan data. Informasi menjadi bagian 

terpenting pada setiap pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Informasi yang tepat, akurat dapat 

membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut (Indrajit, 2016). 

Dalam pengoperasiannya, armada-armada PT. Trans Power Marine sebagian besar melakukan pemuatan 

di pelabuhan-pelabuhan Indonesia terutama Kalimantan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan Trans Power Marine Cabang Banjarmasin meliputi usaha dalam bidang jasa pelayaran dan pengangkutan 

komoditas barang curah (batubara, nikel, iron ore, gypsum, sand, wood chip, dan lain-lain), yang dituntut untuk 

dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, termasuk juga sertifikat kapal tunda dan tongkang  adalah bukti bahwa 

kapal ini legal untuk pengangkutan komoditas barang curah . Dari tugasnya yang sangat penting maka sertifikat 

kapal tunda dan tongkang dituntut untuk dapat menyiapkan rekapan sertifikat dengan sangat cepat.  

PT. Trans Power Marine Cabang Banjarmasin dalam pengarsipan data sertifikat kapal tunda dan 

tongkang, karyawan masih menggunakan program Microsoft Office dalam penginputan data dan saat ada 

sertifikat masuk atau keluar masih menulis secara manual. Saat menggunakan aplikasi Microsoft Office 

manajemen data  kurang efesien, pencarian data sertifikat membutuhkan waktu yang lumayan lama, penyimpanan 

data yang kurang aman karena file bisa saja tidak sengaja terhapus dari komputer.  

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan sistem informasi pengelolaan data diantaranya 

adalah Menurut Setyawan, terdapat beberapa kendala yang mana penyimpanan masih menggunakan sistem 

pembukuan untuk menyimpan data murid dan guru yang dapat menyebabkan data murid dan guru yang ada mudah 

rusak dan hilang. Hal ini dirasakan kurang baik dalam hal penyimpanannya karena data data bisa mudah rusak 

dan hilang. Maka dibuatlah aplikasi yang dapat mengelola data murid dan guru berbasis web sehingga tidak 

menggunakan sistem pembukuan lagi (Setyawan, 2019).  

Menurut Wijaya,  terdapat beberapa kendala yang mana masih menerapkan sistem manual dalam 

melakukan pengolahan data kepegawaian, diantaranya proses rekapitulasi data pegawai, cuti pegawai, absensi, 

surat peringatan, dan sebagainya. Sistem pengolahan data yang dilakukan secara manual dapat mengakibatkan 

lambatnya proses operasional pada bagian HRD, yang harus menangani data kepegawaian tersebut dengan jumlah 

yang cukup banyak. Maka dibuatlah aplikasi yang dapat mengelola data kepegawaian berbasis web sehingga data 

kepegawaian dapat diolah dengan cepat (Wijaya, 2020). 

Menurut Dzulkarnaen,  terdapat beberapa kendala yaitu operasional apotik masih menggunakan 

komponen kertas sebagai pendataan data pasien dan resep obat pasien sehingga bila terus berlanjut maka apotek 

akan mengeluarkan banyak pengeluaran kertas dan tetap tidak meningkatkan kenyamanan pasien. Maka dibuatlah 

aplikasi yang dapat mengelola data pasien dan resep obat pasien sehingga penggunaan kertas pada apotik dapat 

di minimalisir (Dzulkarnaen, 2019). 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka perlu dibuat suatu sistem informasi di PT. Trans 

Power Marine Cabang Banjarmasin dengan judul penelitian “Aplikasi Manajemen Kegiatan Operasional Dan 

Pengelolaan Data Sertifikat Pada PT. Trans Power Marine Cabang Banjarmasin”, yang bisa memonitoring 

dan mencari sertifikat yang sudah expired dengan cepat, dan memudahkan proses pencetakan laporan, dengan 

hanya memerlukan waktu beberapa menit saja dari yang sebelumnya sangat lambat karena pengarsipan data masih 

menulis manual dan pencarian data masih membuka folder satu persatu. 

 

 

 

METODE  

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui tanya jawab atau konsultasi 

dengan pegawai yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas untuk melengkapi data-

data yang dibutuhkan. 

2. Observasi  

Metode pengumpulan data dengan melihat, meneliti, mengamati secara langsung bagaimana proses 

pendaftaran pajak kendaraan bermotor,  penjadwalan dan pengelolaan data penugasan yang dilakukan oleh 

petugas pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Handil Bakti. 

 

3. Studi Kepustakaan 

Teknik pengumpulan data melalui tinjauan pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku dengan tema 

membuat aplikasi website, manajemen data operasional, jasa pelayaran dan bahan penelitian terkait yang 



berdasarkan acuan dan keterkaitan teori yaitu pengelolaan data dan manajemen operasional dari judul yang 

diangkat sebagai bahan analisis lebih lanjut. 

 

Dalam pembangunan dan pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Waterfall adalah 
menggambarkan pendekatan secara sistematis dan berurutan pada sebuah pengembangan perangkat 
lunak. Tahapan-tahapannya perencanaan adalah planning, permodelan, konstruksi, sebuah sistem dan 
penyerahan sistem kepada pengguna, dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan 
(Pressman, 2012). Berikut adalah langkah-langkah model waterfall : 

 
Gambar 1. 1 Metode Waterfall 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Flowchart Yang Berjalan 

Berikut alur sistem yang sedang berjalan pada Aplikasi Manajemen Kegiatan Operasional Dan Pengelolaan Data 

Sertifikat dapat dilihat pada flowmap dibawah ini : 

 
Gambar 1. 2 Flowchart yang Berjalan 



Penjelasan tentang gambar flowchart diatas adalah sebagai berikut : 

1. Admin melakukan login dan masuk kehalaman utama 

2. Setelah masuk ke dalam aplikasi, admin dapat memilih data yang ingin diakses, karena admin dapat akses 

semua submenu yang ada di sistem termasuk cetak laporan.  

 

Use Case Diagram 

Use case merupakan salah satu diagram UML yang dapat menggambarkan relasi atau interaksi antara 

penggun dan sistem dengan cara yang paling sederhana dan dapat dengan mudah dipahami. Berikut use case 

Diagram untuk Aplikasi Manajemen Kegiatan Operasional Dan Pengelolaan Data Sertifikat Pada PT. Trans Power 

Marine Cabang Banjarmasin: 

 
Gambar 1. 3 Use Case Diagram 

 

Class Diagram 

Class diagram adalah diagram yang dapat dengan jelas menggambarkan keseluruhan relasi kelas-kelas 

yang ada pada sebuah sistem. Class diagram pada Aplikasi Manajemen Kegiatan Operasional Dan Pengelolaan 

Data Sertifikat Pada PT. Trans Power Marine Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut : 



 
Gambar 1. 4 Class Diagram 

 
Tampilan Antar Muka Masukan Sistem  

 

1. Halaman Login Utama 

 

 
Gambar 1. 5 Halaman Login 



 

 

 
 

2. Halaman Utama Admin 

 
Gambar 1. 6 Halaman Utama Admin 

3. Halaman Tambah Data Kapal. 

 

Gambar 1. 7 Halaman Tambah Data Kapal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Halaman Tambah Data Tongkang. 

 

Gambar 1. 8 Halaman Tambah Data Tongkang 

5. Halaman Tambah Data Dokumen Kapal 

 

Gambar 1. 9 Halaman Tambah Data Dokumen Kapal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Halaman Tambah Data Dokumen Tongkang 

 
Gambar 1. 10 Halaman Tambah Data Dokumen Tongkang 

 
7. Halaman Tambah Data Operasional Kedatangan 

 

 

Gambar 1. 11 Halaman Tambah Data Pendaftaran Pajak 5 Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Halaman Tambah Data Keberangkatan 

 
Gambar 1. 12 Halaman Tambah Data Pendaftaran Pajak 1 Tahun 

 

 

 
9. Halaman Tampil Data Kapal 

 

 
Gambar 1. 13 Halaman Tampil Data Kapal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Halaman Tampil Data Tongkang 

 

 

Gambar 1. 14 Halaman Tampil Data Tongkang 

11. Halaman Tampil Data Dokumen Kapal 

 

Gambar 1. 15 Halaman Tampil Data Dokumen Kapal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12. Halaman Tampil Data Kedatangan 

 

Gambar 1. 16 Halaman Tampil Data Kedatangan 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

1. Laporan Data Dokumen Kapal 

 

Gambar 1. 17 Laporan Data Dokumen Kapal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Laporan Data Dokumen Tongkang 

 

Gambar 1. 18 Laporan Data Dokumen Tongkang 

 

3. Laporan Data Kedatangan 

 

Gambar 1. 19 Laporan Data Kedatangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Laporan Data Keberangakatan  

Gambar 1. 20 Laporan Data Keberangkatan 

 

5. Laporan Data Shifting 

 

Gambar 1. 21 Laporan Data Shifting 
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PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Setelah melewati beberapa tahapan yaitu analisis sistem, desain, perancangan, pengujian 

dan diimplementasikan Aplikasi Manajemen Kegiatan Operasional Dan Pengelolaan Data Sertifikat 

Pada PT. Trans Power Marine Cabang Banjarmasin dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Dapat membantu mempermudah khususnya pekerjaan karyawan dibagian input data dalam 

menerima data sertifikat kapal tunda dan tongkang, data kegiatan operasional. 

2. Serta mempermudah pencarian data jika pimpinan ingin melihat hasil laporan data sertifikat dan 

kegiatan operasional. 

3. Meningkatkan kinerja admin serta karyawan dalam memberikan laporan kepada atasan 

 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh beberapa saran untuk pengembangan 

aplikasi ini lebih lanjut sebagai berikut. 

1. Perlunya aplikasi ini ditambahkan menu untuk mendata perpanjangan sertifikat dan penerbitan 

izin, sehingga menunjang kinerja di perusahaan 

2. Aplikasi dapat ditambahkan fitur SMS Gateway dalam sistem pelaporan kerjanya, serta dapat 

dikembangkan lagi sistem menggunakan mobile Android
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