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ABSTRAK 

 

Sistem informasi bongkar muat terminal peti kemas ini bertujuan untuk mempermudah admin/pengawas dan 

pihak PT Pelindo III Banjarmasin agar dapat lebih efisien dan efektif. Skripsi ini bertujuan membangun sebuah sistem 

informasi bongkar muat terminal peti kemas berbasis web pada PT Pelindo III Banjarmasin.  

Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan beberapa software yakni  Xampp yang merupakan gabungan 

dari  ApacheWebServer,  PHP dan MySQL. Dengan menggunakan Sublimetext agar pengerjaan website akan lebih 

cepat dan mudah. Adapun tabel-tabel yang dipakai dalam pembuatan web bongkar muat pada PT Pelindo III 

Bajarmasin mengenai pengawas, bongkar, muat, kapal, petikemas, konsumen, truk, alat, dan transaksi. Semua tabel 

ini nantinya digunakan untuk  menampung data yang diperlukan dalam pembangunan  website bongkar pada PT 

Pelindo III Banjarmasin. 
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ABSTRACT 

 

This container terminal loading and unloading information system aims to make it easier for administrators / 

supervisors and PT Pelindo III Banjarmasin to be more efficient and effective. This thesis aims to build a web-based 

container terminal information system at PT Pelindo III Banjarmasin. 

This system was developed using several software, namely Xampp which is a combination of ApacheWebServer, PHP 

and MySQL. By using Sublimetext so that website development will be faster and easier. The tables are used in making 

the loading and unloading web at PT Pelindo III Bajarmasin regarding supervisors, unloading, loading, ships, 

containers, consumers, trucks, tools, and transactions. All of these tables will be used to accommodate the data 

needed in the construction of the loading and unloading website at PT Pelindo III Banjarmasin. 
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PENDAHULUAN 

PT Pelabuhan Indonesia III  Banjarmasin (Persero)  merupakan perusahaan yang berperan dalam mengelola 

dan membawahi 43 (empat puluh tiga) pelabuhan umum di 7 (tujuh) wilayah provinsi Indonesia. Didirikan pada 1 

Desember 1992, perseroan terus melakukan pengembangan dan memberikan layanan terintegrasi di segmen 

penyediaan jasa kepelabuhanan. Hingga saat ini, perseroan juga berperan sebagai perusahaan induk (holding 

company) dari anak usaha yang ada JL. Barito Hilir Trisakti No.6, Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan 70118, Indonesia. 

PT Pelindo III Banjarmasin memiliki fasilitas 1 unit mobile crane 30 ton 1 unit forkilf 3 ton 14 unit RTG 24 

unit truk 2 unit siloder 72 unit Refer plug 6 unit container crane 2 unit jembatan timbangan 7 unit reacer tacker 5 unit 

froklif. Sistem informasi adalah suatu sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktifitas orang yang 

menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasional kegiatan bongkar muat petikemas  di PT Pelindo III 

Banjarmasin. 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini ada beberapa teknik atau metode dalam memperoleh data. Adapun teknik atau metode 

yang dilakukan dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Observasi : Pelaksanaannya yaitu dengan terjun langsung kelapangan dengan melihat secara langsung 

tata cara pelaksanaanya, dan memahami kinerjanya sebelum program dibuat, serta langsung melakukan 

pengerjaannya di tempat. 

b. Wawancara :Yaitu dengan tanya jawab tentang pokok masalah, seperti prosedur kerja, penilaian siswa. 

c. Studi Pustaka :Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur- 

literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan 

bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

 
Metode Pembuatan Sistem 

Metode pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode 

yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari 

suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi jika langkah pertama belum dikerjakan, maka 

langkah kedua tidak dapat dikerjakan. Jika langkah kedua belum dikerjakan maka langkah ketiga juga tidak dapat 

dikerjakan, begitu seterusnya. Secara otomatis tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap 

sebelumnya dan berjalan berurutan. 

 

Gambar 1 Metode Waterfall 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem yang Berjalan 

Sistem yang berjalan merupakan gambaran tentang bagaimana sistem yang sedang berjalan di PT Pelindo 

III Banjarmasin sebelum dibuatnya sistem. Adapun sistem yang berjalan digambarkan dalam flowchart berikut : 

 

Gambar 2 Flowchart Sistem yang Berjalan 
 

Alur sistem informasi Bongkar Muat Terminal Peti Kemas Berbasis Web Pada PT Pelindo III 

Banjarmasin dapat dilihat pada flowchart dibawah ini : 

1. Pengawas mendata kapal 

2. Pengawas mendata bongkar muat peti kemas 

3. Pengawas mengumpulkan data di lapangan 

4. Hasil dari kegiatan di lapangan akan di simpan. 

Use Case Diagram 

Data Use Case Diagram Sistem Informasi Bongkar Muat Terminal Peti Kemas Berbasis Web Pada PT Pelindo III 

Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 3 Use Case Diagram 



Activity Diagram 

Data Activity Diagram Sistem Informasi Bongkar Muat Terminal Peti Kemas Berbasis Web Pada PT Pelindo III 

Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 4 Activity Diagram 

Sequence Diagram 

Data Sequence Diagram Sistem Informasi Bongkar Muat Terminal Peti Kemas Berbasis Web Pada PT Pelindo III 

Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 5 Sequence Diagram 

 
TAMPILAN APLIKASI 

 

1. Tampilan Login 

 

 
 

Gambar 6 Tampilan Login 

Halaman diatas merupakan tampilan awal yang digunakan sebagai identifikasi user untuk masuk ke halaman 

selanjutnya. 



2. Tampilan Menu Utama 

 

 
 

Gambar 7 Tampilan Menu Utama 

Halaman diatas berfungsi untuk menampilkan halaman yang berisikan pilihan menu dan laporan setelah berhasil 

login 

3. Tampilan Kapal 

 

 
 

Gambar 8 Tampilan Kapal 

Halaman diatas merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau data kapal yang 

sudah ditambahkan sebelumnya 



4. Tampilan Tambah Kapal 

 

 

Gambar 9 Tampilan Tambah Kapal 

Halama n ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan atau penginputan 

data Guru 

 

5. Tampilan Laporan Kapal 

 

 
 

Gambar 10 Tampilan Laporan Kapal 

Halaman ini merupakan tampilan antarmuka keluaran sistem yang menampilkan data Kapal yang akan di 

cetak. 



 

 

 

 
 
PENUTUP 

Kesimpulan 

Adapun pengolahan sistem dan pembahasan yang dikemukakan dalam suatu Sistem Informasi 

Bongkar Muat Terminal Peti Kemas Pada PT Pelindo III Banjarmasin, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dengan adanya sistem  tersebut dapat membantu dalam proses pengumpulan data bongkar muat peti 

kemas. 

2. Sistem informasi bongkar muat peti kemas secara terkomputerisasi akan mempermudah untuk 

memproses dan menghasilkan laporan data secara cepat dan akurat. 

3. Sistem informasi bongkar muat peti kemas mempercepat dapat membantu dan mempermudah 

dalam pencarian data bongkar muat peti kemas. 

4. Penerapan  sistem ini melakukan input data yang dilakukan admin pada aplikasi yang telah dibuat. 

5. Dengan adanya penyimpanan data bongkar muat peti kemas ke dalam database yang terhubung 

maka pembuatan laporan data akan lebih mudah. 

Saran 

Untuk meningkatkan kinerja dari Sistem Informasi Bongkar Muat Terminal Peti Kemas Pada PT 

Pelindo III Banjarmasin memberikan kemudahan kepada pihak TPKB, Penulis mencoba memberikan saran 

dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut :  

1. Pada bagian antar muka dapat dibuat lebih bagus dan aplikasinya mudah untuk di pahami. 

2. Di perlukan lagi untuk pengembangan aplikasi karena dalam pencarian data inputan lama dalam 

pencarian. 

3. Sistem bongkar muat peti kemas ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan sistem 

bongkar muat peti kemas. 

4. Sistem ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih mudah mengontrol datanya. 

5. Jenis data yang diolah dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan yang ada pada lingkungan 

(TPKB) Terminal Peti Kemas Banjarmasin. 

6. Aplikasi masih menggunakan 1 user dan dapat di kembangkan menjadi beberapa user untuk 

kebutuhan lingkungan kantor. 
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