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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. Kelola Mina Laut Gresik yang beralamat di Jl. K.I.G Raya Selatan 

Kav. C-5, Gresik, Jawa Timur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

produksi makanan beku hasil pengolahan ikan air asin atau ikan air tawar, produk 

yang dihasilkan antara lain adalah udang beku, ikan beku, kerang beku, daging 

kepiting, dll. Melihat tingginya minat pasar global terhadap hasil olahan PT. Kelola 

Mina Laut perusahaan ini juga mengekspor hasil produksinya ke beberapa negara 

diantaranya adalah USA, Kanada, Rusia, Jepang, Taiwan, Korea, Australia, 

beberapa negara di Asia Tengah dan Selatan, Eropa, dan Afrika. 

PT. Kelola Mina Laut Gresik Kantor Pusat berfungsi sebagai pengontrol 

dan pusat koordinasi dalam fungsi manajemen dan pemasaran dari sekitar 25 pabrik 

cabang, misalnya dalam kegiatan distribusi produk ekspor – impor yang dilakukan 

oleh admin ekspor (Divisi Ekspor Marketing) PT. Kelola Mina Laut Gresik (Kantor 

Pusat). 

Admin ekspor PT. Kelola Mina Laut merupakan bagian dari divisi 

marketing yang menangani kegiatan distribusi produk terutama dalam proses 

ekspor PT. Kelola Mina Laut. Saat ini kegiatan distribusi produk yang dilakukan 

oleh admin ekspor adalah membuat jadwal shipment dengan menggunakan bantuan 

dari perangkat lunak Microsoft Excel untuk mendukung proses bisnis tersebut. 

Mulanya marketing mencetak rencana shipment kemudian diberikan 

kepada bagian admin ekspor sebagai dasar membuat jadwal shipment, admin ekspor 
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membuat jadwal shipment dengan menggunakan Microsoft Excel selanjutnya 

dicetak dan di berikan pada bagian marketing untuk dilakukan konfirmasi jadwal 

shipment. 

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini divisi TI memberikan solusi 

berupa rancang bangun aplikasi e – portal untuk proses export shipment pada PT. 

Kelola Mina Laut yang diharapkan mampu membantu admin ekspor dan marketing 

dalam mengintegrasikan data dari kedua bagian tersebut, sehingga proses shipment 

khususnya pembuatan jadwal shipment dan konfirmasi jadwal shipment jauh lebih 

efisien. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan yang ada pada PT. Kelola Mina Laut bagian admin ekspor 

adalah sebagai berikut : 

Bagaimana merancang dan membangun aplikasi e – portal untuk proses 

export shipment pada PT. Kelola Mina Laut? 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan, yaitu : 

1. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat, mengubah, menampilkan rencana 

export shipment, jadwal export shipment dan konfirmasi jadwal export shipment. 

2. Aplikasi ini tidak berbasis desktop melainkan berbasis web dan berdasarkan data 

yang diperoleh dari PT. Kelola Mina Laut. 

3. Aplikasi ini dirancang hanya untuk PT. Kelola Mina Laut. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari rancang bangun aplikasi e – portal untuk proses pengiriman 

barang ekspor pada PT. Kelola Mina Laut ini adalah : 

1. Mendesain dan membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat, 

mengubah, menampilkan rencana pengiriman, jadwal pengiriman dan 

konfirmasi jadwal pengiriman barang. 

2. Menerapkan aplikasi e – portal untuk proses pengiriman barang ekspor pada PT. 

Kelola Mina Laut di bagian admin ekspor dan marketing PT. Kelola Mina Laut. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa hal yang dapat diperoleh dari kegiatan kerja praktek di PT. 

Kelola Mina Laut  antara lain : 

1. Aplikasi e – portal dapat membantu proses export shipment pada PT. Kelola 

Mina Laut. 

2. Aplikasi e – portal dapat membantu bagian admin ekspor dan bagian marketing 

dalam mengintegrasikan data dari kedua bagian tersebut, sehingga proses 

shipment khususnya pembuatan jadwal shipment dan konfirmasi jadwal 

shipment jauh lebih efisien. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas latar belakang yang mendasari studi kasus serta 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan 

ini. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan secara singkat tentang PT. Kelola Mina Laut. 

Beberapa hal yang dibahas adalah tentang profil perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, arsitektur proses bisnis perusahaan, proses bisnis 

perusahaan serta pemodelan dari proses bisnis PT. Kelola Mina Laut. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pendukung dalam 

mengerjakan aplikasi e – portal untuk proses export shipment  pada PT. 

Kelola Mina Laut. 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini menjelakan tentang semua pekerjaan yang dilakukan selama 

Kerja Praktek mulai dari analisis sistem, perancangan sistem, 

pembangunan, implementasi dan evaluasi sistem. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan tujuan dari 

permasalahan yang ada dan pengembanganny 


