
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Dengan  pesatnya persaingan bisnis saat ini membuat para 

pengusaha khususnya pada perusahaan jasa pengangkutan dengan 

kapal laut PT. Global Putra Indonesia Surabaya memanfaatkan 

kemajuan teknologi komputer untuk memajukan bidang usahanya. 

Untuk itu para pengusaha dibidang jasa pelayaran merasa perlu 

memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para pemakai jasa 

dengan sistem pelayanan yang cepat dan menawarkan banyak jenis 

kemudahan. 

Dalam banyaknya barang yang akan dikirim serta banyaknya 

rute perjalanan t iap-tiap kapal, membuat sering terjadi  

keterlambatan dalam menampilkan informasi tentang biaya-biaya 

yang ditimbulkan oleh operasional masing-masing kapal, juga untuk 

perhitungan rugi laba tiap-tiap rute perjalanan, sehingga perusahaan 

akan kesulitan dalam menentukan strategi  atau tindakan yang akan 

diambil dalam mengefisiensikan operasional tiap-tiap rute 

perjalanan, karena hal itu akan menentukan besar kecilnya 

pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. 

Diharapkan dengan sistem komputerisasi  akan mampu 

mendukung kegiatan sehari-hari baik dalam bidang operasional 

maupun manajerial pada PT. Global Putra Indonesia Surabaya,  serta 

dapat membantu para pimpinan perusahaan untuk menentukan 

 



 

strategi pemasaran, pengambilan keputusan dan kebijaksanaan, yang 

pada akhirnya akan membuat perusahaan akan semakin maju dan 

terdepan dalam hal informasi yang menyangkut kebutuhan 

perusahaan. 

 

1.2.  Permasalahan 

Para manajer di PT. Global Putra Indonesia dituntut untuk 

mengetahui segala jenis kegiatan atau transaksi yang terjadi  di 

dalam usahanya yaitu antara lain :  

1.  Mutasi Kas & Bank 

2.  Hutang Piutang 

3.  Pendapatan masing – masing trip 

4.  Biaya-biaya per trip  

5.  Rugi  Laba per trip  

Komputerisasi bertujuan mempercepat informasi data, 

kontrol data dan memanage data tersebut, komputerisasi bukan 

merupakan barang yang mahal lagi bagi para pengusaha yang ingin 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, tetapi  komputerisasi  

merupakan kebutuhan untuk menjaga kelangsungan perusahaan. 

Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut bagaimana 

merancang dan membuat sistem informasi pelayanan kepada 

pemakai jasa pada perusahaan jasa pengangkutan dengan kapal laut  

PT. Global Putra Indonesia Surabaya.  

 

 
1.3.  Pembatasan  Masalah           

 



 

 Batasan program untuk PT. Global Putra Indonesia Surabaya 

sebagai   peneli tian  ini  hanya  dibatasi  ruang    lingkupnya    pada 

bagian :  

Setup Trip 

Master Kapal, Master Wilayah (rute), Master Customer, Master 

Supplier, Master Karyawan 

Pembelian dan Hutang  

Biaya Order Pembelian, Penerimaan barang, Pelunasan Hutang, 

Register Pembelian.  

Penjualan  dan Piutang  

Biaya Order Trip,  Pendapatan Lain-lain, Kwitansi , Pelunasan 

Piutang, Register Trip, Rugi Laba per trip 

Kas dan Bank 

Penerimaan Kas/Bank, Pengeluaran Kasa/Bank, Kas/Bank Flow, 

Laporan harian Kas/Bank 

Utility 

Backup Data,  Restore Data, Reindex 

 

1.4.  Manfaat        

 J ika tujuan dari komputerisasi sistem administrasi jasa 

pelayaran nasional pada PT. Global Putra Indonesia Surabaya 

berjalan dengan baik, maka secara otomatis akan terjadi penekanan 

biaya sehingga keuntungan bersih dapat lebih tinggi.  

 

1.5.  Tujuan Penelitian         

 



 

 Tujuan penelit ian ialah merancang dan membuat program 

sistem informasi pelayanan kepada pemakai jasa pada perusahaan 

jasa pengangkutan dengan kapal laut PT. Global Putra Indonesia 

Surabaya. Tujuan  dari  komputerisasi sistem jasa pelayaran PT. 

Global Putra Indonesia Surabaya adalah untuk membantu proses 

administrasi pelayaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

melayani pengangkutan barang yang dilakukan pelanggan, dan juga 

untuk membantu dan mengklarifikasikan setiap pengeluaran dan 

pendapatan  yang berkaitan dengan trip(perjalanan) baik itu untuk 

mengetahui posisi hutang dan piutang masing-masing supplier dan 

pelanggan, juga untuk mengetahui rugi laba masing-masing trip.  

 

1.6.  Metodologi           

 Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan program 

penelit ian ini adalah :Studi Lapangan, pengumpulan data dan 

informasi dengan jalan melakukan pengamatan dan pencatatan data 

secara langsung terhadap PT. Global Putra Indonesia Surabaya. 

Studi kepustakaan dengan cara membaca l iteratur untuk mempelajari  

konsep dan aplikasi  tentang basis data secara umum pada Clipper  

5.01. Dokumentasi ,  pengumpulan data-data yang berhubungan 

dengan sistem informasi manajemen PT. Global Putra Indonesia 

Surabaya. Mendesain sistem dan mendefinisikan basis data. 

Menganalisa prosedur program. Pembuatan program aplikasi 

penunjang sistem.  

 

 



 

1.7.  Sist imatika Penulisan   

 S is t imat ika penul isan laporan penel i t ian ini ,   adalah :  

BAB I  :  Pendahuluan 

 Diuraikan gambaran tentang latar  belakang masalah,  

tujuan,  manfaat ,  ruang l ingkup,  dan metodologi .  

BAB II  :  Landasan Teori  

 Dianal isa teori - teori  yang akan dipakai  sebagai  dasar  

dalam pemecahan masalah.  

BAB III  :  Permasalahan  

 Dalam bab ini  diuraikan tentang t imbulnya permasalahan 

dan rumusan masalah.  

BAB IV :  Anal isa dan Pemecahan Masalah  

 Dianal isa s is tem dan desain yang mel iput i  data f low 

diagram (DFD) dan merancang ER-diagram kemudian  di lanjutkan 

dengan merancang f i le  database.  

BAB V :  Kesimpulan dan saran  

  Menyimpulkan dari  hasi l  pemecahan masalah dan saran  

tentang pengembangan s is tem.   

 

 


