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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Memasuki era industri 4.0 sudah bukan rahasia umum lagi jika hampir 

seluruh lini kehidupan umat manusia menggunakan teknologi. Perkembangan 

teknologi dunia saat ini tengah mengalami pertumbuhan yang pesat tak terkecuali 

di Indonesia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi ini 

telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek sosial. 

Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan 

merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan 

teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada sumber daya 

manusia(SDM). 

Pelabuhan diartikan sebagai area tempat kapal dapat melakukan kegiatan 

pemuatan atau pembongkaran kargo, termasuk dalam area dimaksud suatu lokasi 

dimana kapal dapat antri menunggu giliran atau tunggu perintah aktivitas, dan 

dapat diartikan pula sebagai terminal dan area dimana kapal-kapal memuat atau 

membongkar muatan didermaga, dilokasi labuh, dibui pelampung atau sejenisnya 

dan mencangkup perairan tempat menunggu giliran mendapatkan pelayanan 

(Daniel, 2020). 

Tenaga kerja bongkar muat (TKBM) memiliki peran pokok dalam 

pencapaian kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal pelabuhan serta gambaran 

umum tentang sumber daya manusia yang sangat berperan pada seluruh aktivitas 

dipelabuhan. Pada dasarnya tenaga kerja bongkar muat merupakan bagian yang 

tak terpisah dari sumber daya manusia dipelabuhan secara umum yang karena 

fungsi dan perannya dipelabuhan lebih spesifik dibidang bongkar muatan maka 

disebut dengan istilah tenaga kerja bongkar muat (Sugiono, 2012). 
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Sebagaimana diketahui bahwa pelabuhan sebagai tempat kegiatan 

pemerintah dan pengusaha serta sebagai perpindahan antar mode transportasi 

dengan keberangaman aktifitas berbagai sumber daya manusia dengan berbagai 

kepentingan, fungsi, dan peran yang berbeda dan dapat menimbulkan 

permasalahan yang sangat kompleks. 

Perhitungan dan pencatatan jadwal bongkar muat kapal merupakan 

kegiatan khusus untuk menyediakan informasi data bongkar muat kapal ke 

pelabuhan. Untuk mengefektifkan dan mengefesiensikan fungsi penyediaan 

informasi tersebut, diperlukan suatu aplikasi berbasis web yang khusus untuk 

mencatat dan menyediakan data yang akurat. Dipelabuhan Bandar Sri Junjung 

Dumai proses perhitungan dan pencatatan data bongkar muat kapal masih 

menggunakan cara komputerisasi menggunakan aplikasi microsoft excel. 

Barang penumpang maksimal 20 kg barang bawaan penumpang akan 

ditimbang dari barang ukuran kecil hingga ukuran besar. Jika barang yang dibawa 

melebihi 20 kg maka wajib dibagasikan dan apabila barang yang dibawa oleh 

penumpang kurang dari 20 kg barang tersebut bisa dibawa sendiri oleh 

penumpang masuk kedalam kapal dan tidak dibagasikan. 

Untuk perhitungan biaya upah porter administrasi koperasi akan 

memisahkan uang bagasi jika sudah mendapatkan total semua uang bagasi, 

administrasi koperasi akan menghitung biaya upah porter dengan cara berat total 

seluruh bagasi dikalikan dengan 1250 (harga 1 kg barang) lalu hasilnya dikalikan 

kembali dengan 70% (persen untuk biaya upah porter) setelah itu barulah hasil 

dibagikan berapa orang porter yang hadir. 

Perhitungan dan pencatatan yang dimaksud yakni bagian administrasi 

koperasi akan merekapitulasikan semua muatan bagasi ke pemilik kapal atau 

operator kapal setelah kapal dan para penumpang tersebut masuk dan berangkat 

menuju ketujuan penumpang. Setelah kapal berangkat barulah bagian administrasi 

koperasi membuat laporan atau pencatatan data muatan bagasi untuk dikirimkan 

ke operator kapal. Operator kapal yang dimaksud disini adalah seorang kru kapal 
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yang bertugas untuk mengecek barang dibagasi saat menurunkan barang 

penumpang sesuai dengan tujuan. Administrasi koperasi akan merekapitulasikan 

seluruh muatan bagasi perhari dengan menggunakan aplikasi microsoft excel, 

adapun beberapa kekurangan sistem saat ini misalnya perhitungan dan pencatatan 

laporan transaksi memerlukan waktu yang lama, penyajian informasi yang kurang 

akurat serta terdapat redudancy (tumpang tindih) dokumen. 

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk membuat sebuah aplikasi 

yang dapat mempermudah pekerjaan administrasi koperasi dalam pembuatan 

laporan transaksi harian. 

Dengan adanya “Aplikasi Perhitungan Muatan Bagasi Dan Biaya Upah 

Porter Dipelabuhan Bandar Sri Junjung Berbasis Web” ini bisa membantu 

beberapa pekerjaan administrasi dalam menginput data transaksi bagasi muat 

maupun bongkar, membuat laporan harian bagasi muat dan bongkar, dan 

menghitung biaya upah porter. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yaitu : 

1.  Bagaimana proses transaksi muat bongkar bagasi akan terjadi ? 

2. Bagaimana proses pembuatan laporan harian muat bongkar bagasi 

akan terjadi ? 

3. Bagaimana proses perhitungan biaya upah porter akan terjadi ?  

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulis akan memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu : 

1. Aplikasi ini menampilkan proses perhitungan dan pencatatan muatan 

bagasi dan upah porter secara akurat. 
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2. Aplikasi ini akan menampilkan data muatan bagasi berdasarkan 

tanggal dan nama kapal yang dipilih. 

3. Aplikasi ini akan menginput data muatan bagasi berdasarkan nama 

bagasi yang dipilih. 

4. Aplikasi ini akan menampilkan rekap laporan harian dalam bentuk pdf 

5. Aplikasi ini dirancang dan dibuat untuk studi kasus pada koperasi 

TKBM pelabuhan Bandar Sri Junjung Dumai. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membangun 

Aplikasi Perhitungan Muatan Bagasi Dan Biaya Upah Porter Dipelabuhan Bandar 

Sri Junjung Berbasis Web agar dapat membantu karyawan dalam melakukan input 

datan perhitungan bagasi dan pencatatan muatan bagasi , dan menghitung biaya 

upah porter. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah membantu pekerjaan 

bagian administrasi koperasi TKBM Pelabuhan Bandar Sri Junjung Dumai. 

Membantu meningkatkan kinerja, produktifitas serta efisiensi pegawai bagian 

administrasi. 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan aplikasi perhitungan 

muatan bagasi dan biaya upah porter dipelabuhan bandar sri junjung Dumai yaitu 

melakukan identifikasi masalah seperti melakukan wawancara kepada pegawai 

bagian administrasi koperasi data apa saja yang diperlukan didalam aplikasi yang 

akan dirancang ini. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data 

dengan studi literatur mengacu pada jurnal, tugas akhir dan website-website resmi 

lainnya. Data tersebut akan diolah menjadi sebuah aplikasi yang akan dirancang 

menggunakan bahasa pemograman PHP dengan framework codeigniter serta 
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menggunakan mysql sebagai sistem manajemen basis data. Selanjutnya 

menganalisa sistem rancang aplikasi, membuat aplikasi, menguji aplikasi dan 

pembuatan laporan tugas akhir. 
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