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ABSTRAK 

 

Banyaknya permintaan batubara menyebabkan sulitnya pendataan kapal yang akan datang yaitu 

kapal yang akan sandar di pelabuhan, kapal yang akan dimuat, dan kapal yang sudah selesai muat dan 

siap berlayar. Untuk memudahkan pendataan di PT. Binuang Mitra Bersama, maka diusulkanlah untuk 

dibuatkan sebuah aplikasi rencana dan proses pengapalan stok batubara, agar memudahkan dalam 

pendataan pengapalan batubara pada PT. Binuang Mitra Bersama. 

Penelitian ini menggunakan aplikasi berbasis web yang memuat pendataan nominasi kapal, 

mulai muat, selesai muat, pembeli, kontrak, stok tambang, stokpile dan juga stok pelabuhan. 

Aplikasi ini akan mampu untuk mengatasi banyaknya pendataan kapal yang akan muat 

batubara, sehingga diharapkan pendataan pengapalan dapat lebih terkontrol dan untuk pelaporannya 

kepada pimpinan perusahaan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. 

 

Kata Kunci : aplikasi, proses pengapalan, web, stok batubara 

 

ABSTRACT 

 

 The many demand for coal caused a shortage of incoming ships, one that would lean over the 

harbor, one that would be loaded, and one that had already been loaded and ready to sail. To facilitate 

data collection at PT. Binuang Mitra Bersama, it is proposed to make an application plan and process of 

shipping coal stock, in order to facilitate the data collection of coal shipments at PT. Binuang Mitra 

Bersama. 
The study used web-based applications that contained ship ship lists, starting to load, loading, 

finished loading, buyers, contracts, mining stock, stokpile, and also port stocks. 

The application will be able to overcome much of what will be able to load coal, so it is hoped 

that shipping information can be more controlled and for its reporting to company leaders to be easier, 

faster, and accurate. 

Keywords: applications, supply processes, web, coal stock 
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PENDAHULUAN 

PT. Binuang Mitra Bersama adalah perusahaan yang bergerak dibidang batubara di Kalimantan 

Selatan. Semakin banyaknya permintaan batubara, semakin banyak juga data-data yang disimpan. Pada 

perusahaan ini sudah ada sistem untuk penyimpanan data-data yaitu aplikasi SAP, aplikasi SAP ini 

menyangkut penginputan dan penyimpanan data-data customer, juga data-data penjualan batubara yang 

masuk ke perusahaan. Penghitungan pembayaran pun sudah terhitung otomatis dengan hanya 

memasukkan harga dan tonase aktual batubara yang dimuat. 

Aplikasi SAP hanya terbatas untuk pengimputan dan penyimpanan data-data yang berhubungan 

dengan penghitungan pembayaran batubara, spesifikasi batubara, hingga selesai muat batubara. Akan 

tetapi di sistem ini tidak ada penginputan dan penyimpanan data untuk laporan rencana, proses 

pengapalan batubara dan stok batubara. Akan tetapi di sistem ini tidak ada penginputan dan penyimpanan 

data untuk laporan rencana, proses pengapalan batubara dan stok batubara. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan aplikasi berbasis web terkait tentang 

bongkar muat kapal dan produksi diantaranya adalah penelitian Aplikasi Layanan Angkutan Kapal di 

PT. Pelayaran Tempuran Emas, hasil dari aplikasi ini yaitu untuk mempermudah penginputan 

administrasi layanan angkutan kapal. 

METODE 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yaitu : 

1. Wawancara, wawancara dilakukan secara langsung kepada Bapak Edwin Juliantio pada 

hari senin, 11 mei 2020 yang dilaksanakan di PT.Binuang Mitra Bersama, hasil dari 

wawancara yang didapatkan adalah bahwa sistem aplikasi SAP yang terdapat di perusahaan 

masih belum sepenuhnya mencakup data pengapalan. 

2. Observasi yang dilakukan di PT. Binuang Mitra Bersama terhadap data pengapalan masih 

ada yang bersifat tulisan manual pada buku catatan laporan. 

3. Angket yang diberikan pada karyawan PT. Binuang Mitra Bersama Menunjukan bahwa 

karyawan masih kesulitan dengan sistem SAP yang tidak mencakup seluruh data 

pengapalan sehingga mereka harus mencatat manual. 

4. Studi pustaka yang dilakukan di PT.Binunag Mitra Bersama ditemukan bahwa data – data 

pengapalan masih bersifat manual dibuku catatan dan tidak terdatabase disistem. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini yaitu aplikasi perencanaan dan proses pengapalan stok batubara pada 

PT.Binunag Mitra Bersama, untuk pencatatan data perencanaan dan proses pengapalan di PT.Binuang 

Mitra Bersama. 

Flowmap sistem yang sedang berjalan  



 

 

 

Gambar 1. 1 Flowmap sistem yang sedang berjalan 

Alur prosesnya yaitu saat pembeli setuju dengan penjual melalui sebuah kontrak, maka data 

pembeli dan kontrak di input ke dalam sistem oleh admin sehingga data tersebut tersimpan didalam 

database. Lalu penjual akan memberikan nominasi kapal, nominasi tersebut dicek tanggal loading nya. 

Kemudian data nominasi, mulai muat dan setelah selesai muat diinput ke dalam sistem oleh admin. 

Begitupun untuk stok batubara sehingga data tersebut tersimpan didalam database. Data tersebut bisa 

dicari pada aplikasi yang telah dibuat. Kemudian aplikasi/sistem akan menghasilkan laporan agar dapat 

di serahkan kepada atasan dan juga tim perusahaan. 

Berikut merupakan gambar use case dari metode UML (Unified modeling language) yang digunakan 

untuk pembuatan aplikasi perencanaan dan proses pengapalan stok batubara pada PT.Binunag Mitra 

Bersama, yaitu : 

 

Gambar 1. 2 Use Case Diagram 



 

 

Berikut gambaran Class Diagram dari aplikasi perencanaan dan proses pengapalan stok batubara pada 

PT.Binunag Mitra Bersama, yaitu : 

 

Gambar 1. 3 Class Diagram 

Hasil tampilan aplikasi : 

1. Tampilan Login 

Halaman ini berfungsi untuk masuk ke dalam aplikasi dengan mengisikan username dan password. 



 

 

 

Gambar 1. 4 Tampilan Login 

2. Tampilan Statistik Batubara 

Halaman ini berfungsi untuk melihat grafik penjualan, produksi dan prediksi produksi berdasarkan 

filter yang telah disediakan. 

 

Gambar 1. 5 Tampilan Statistik Batubara 

3. Tampilan Tambah Data Nominasi Kapal 

Halaman ini berfungsi untuk menambahkan data nominasi kapal dengan menginput pada form 

yang telah disediakan. 



 

 

 

 Gambar 1. 6 Tampilan Tambah Data Nominasi Kapal 

4. Tampilan Tambah Data Mulai Muat 

Halaman ini berfungsi untuk menambahkan data mulai muat dengan menginput pada form 

yang telah disediakan.  

 

Gambar 1. 7 Tampilan Tambah Data Mulai Muat 

5. Tampilan Tambah Data Selesai Muat 

Halaman ini berfungsi untuk menambahkan data selesai muat dengan menginput pada form 

yang telah disediakan. 



 

 

 

Gambar 1. 8 Tampilan Tambah Data Selesai Muat 

6. Tampilan Tambah Data Pembeli 

Halaman ini berfungsi untuk menambahkan data pembeli dengan menginput pada form yang 

telah disediakan. 

 

Gambar 1. 9 Tampilan Tambah Data Pembeli 

7. Tampilan Tambah Data Kontrak 

Halaman ini berfungsi untuk menambahkan data kontrak dengan menginput pada form yang 

telah disediakan. 



 

 

 

Gambar 1. 10 Tampilan Tambah Data Kontrak 

8. Tampilan Tambah Data Stock Tambang 

Halaman ini berfungsi untuk menambahkan data stock tambang dengan menginput pada form 

yang telah disediakan. 

 

Gambar 1. 11 Tampilan Tambah Data Stock Tambang 

9. Tampilan Tambah Data Stockpile 

Halaman ini berfungsi untuk menambahkan data stockpile dengan menginput pada form yang 

telah disediakan. 

 

Gambar 1. 12 Tampilan Tambah Data Stockpile 

 



 

 

10. Tampilan Tambah Data Stock Pelabuhan 

Halaman ini berfungsi untuk menambahkan data stock pelabuhan dengan menginput pada 

form yang telah disediakan. 

 

Gambar 1. 13 Tampilan Tambah Data Stock Pelabuhan 

11. Tampilan Data Nominasi Kapal 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data nominasi kapal yang sudah diinput dan 

tersimpan di database. 

 

Gambar 1. 1 Tampilan Data Nominasi Kapal 

12. Tampilan Data Mulai Muat Kapal 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data mulai muat yang sudah diinput dan tersimpan 

di database. 



 

 

 

Gambar 1. 25 Tampilan Data Mulai Muat Kapal 

13. Tampilan Data Selesai Muat 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data selesai muat yang sudah diinput dan 

tersimpan di database. 

 

Gambar 1. 36 Tampilan Data Selesai Muat 

14. Tampilan Data Pembeli 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data pembeli yang sudah diinput dan tersimpan di 

database. 

 

Gambar 1. 47 Tampilan Data Pembeli 

15. Tampilan Data Kontrak 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data kontrak yang sudah diinput dan tersimpan di 

database. 



 

 

 

Gambar 1. 58 Tampilan Data Kontrak 

16. Tampilan Data Stock Tambang 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data stock tambang yang sudah diinput dan 

tersimpan di database. 

 

Gambar 1. 69 Tampilan Data Stock Tambang 

17. Tampilan Data Stockpile 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data stockpile yang sudah diinput dan tersimpan di 

database. 



 

 

 

Gambar 1. 20 Tampilan Data Stockpile 

18. Tampilan Data Stock Pelabuhan 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data stock pelabuhan yang sudah diinput dan 

tersimpan di database. 

 

Gambar 1. 21 Tampilan Data Stock Pelabuhan 

19. Tampilan Laporan Data Statistik 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan statistik berdasarkan filter yang telah 

disediakan. 



 

 

 

Gambar 1. 72 Tampilan Laporan Data Statistik 

20. Tampilan Laporan Data Nominasi Kapal 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan nominasi kapal berdasarkan filter yang telah 

disediakan. 

 

Gambar 1. 83 Tampilan Laporan Data Nominasi Kapal 

21. Tampilan Laporan Data Mulai Muat Kapal 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan mulai muat kapal berdasarkan filter yang 

telah disediakan. 



 

 

 

Gambar 1. 24 Tampilan Laporan Data Mulai Muat Kapal 

22. Tampilan Laporan Data Selesai Muat Kapal 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan selesai muat berdasarkan filter yang telah 

disediakan. 

 

Gambar 1. 25 Tampilan Laporan Data Selesai Muat Kapal 

23. Tampilan Laporan Data Pembeli 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan pembeli berdasarkan filter yang telah 

disediakan. 



 

 

 

Gambar 1. 26 Tampilan Laporan Data Pembeli 

24. Tampilan Laporan Data Kontrak 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan kontrak berdasarkan filter yang telah 

disediakan. 

 

Gambar 1. 27 Tampilan Laporan Data Kontrak 

25. Tampilan Laporan Data Stock Tambang 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan stock tambang berdasarkan filter yang telah 

disediakan. 



 

 

 

Gambar 1. 28 Tampilan Laporan Data Stock Tambang 

26. Tampilan Laporan Data Stockpile 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan stockpile berdasarkan filter yang telah 

disediakan. 

 

Gambar 1. 29 Tampilan Laporan Data Stockpile 

27. Tampilan Laporan Data Stock Pelabuhan 

Halaman ini berfungsi untuk memanggil laporan stock pelabuhan berdasarkan filter yang telah 

disediakan. 



 

 

 

Gambar 1. 30 Tampilan Laporan Data Stock Pelabuhan 

1. Kesimpulan 

Dengan dibuatnya sistem ini dapat mempermudah perusahaan pada saat ingin menerima 

nominasi kapal. Dengan sistem ini juga nantinya dapat memudahkan admin dalam hal pengelolaan data 

pengapalan dari proses penginputan hingga menghasilkan sebuah laporan yang akan di serahkan 

kepada pimpinan perusahaan secara cepat dan tepat. Sehingga, pengapalan yang ada dapat terkontrol 

dan dapat menunjang kemajuan perusahaan. 

2. Saran 

Peneliti menyadari pada aplikasi Perencanaan dan Proses Pengapalan Stok Batubara Pada PT 

Binuang Mitra Bersama ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti ingin memberikan 

saran kepada pengguna agar menjadi bahan pertimbangan. Adapun saran yang diberikan agar aplikasi 

yang telah dibangun dapat lebih baik, antara lain : 

1. Pada sistem hanya terdapat data mulai muat hingga selesai muat, sebaiknya ditambahkan 

pembuatan laporan khusus jika ada masalah pada saat proses pengapalan. 

2. Sistem akan menjadi lebih sempurna jika bisa diintegrasikan dengan sistem pembuatan shipping 

instruction internal, surveyor, dan pelabuhan muat. 

3. Sebaiknya ditambahkan laporan untuk keluar masuknya truk angkut muat batubara 
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