
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi sekarang ini dunia informasi berkembang begitu pesat 

karena ditunjang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. 

Komputer merupakan salah satu alat guna menunjang perkembangan teknologi 

informasi. Oleh karena itu suatu lembaga yang menggunakan komputer dalam 

mengelola sistem informasinya akan mempunyai nilai lebih daripada sistem yang 

diolah secara manual. Dapat dikatakan sistem informasi yang menggunakan 

komputer akan lebih menunjang efisiensi dalam produktivitas. 

Kegiatan pengolahan data untuk Pencatatan Hasil Kapal di PT Karya Kelola 

Makmur masih dilakukan secara manual sehingga dalam prosesnya memerlukan 

waktu yang lama. Maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi Pencatatan Hasil 

Kapal yang bebasis web phpMyAdmin sehingga dapat menunjang kerja karyawan 

dan dapat menciptakan laporan yang relevan. Kemajuan teknologi yang pesat ini 

diimbangi pula dengan kebutuhan pengguna akan informasi yang diperlukan 

untuk mengolah suatu data secara efektif dan efisien. Oleh karena itu penulis 

mencoba membuat sebuah program aplikasi pencatatan dan perhitungan secara 

otomatis untuk mengatasi masalah tersebut. 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum melakukan kerja praktek dan menyusun laporan 

tugas akhir adalah  untuk memperoleh wawasan yang lebih luas 



 

tentang dunia kerja serta melakukan pengamatan dan menganalisis 

masalah-masalah yang dijumpai yang kemudian mencari solusi 

untuk masalah tersebut dengan bekal ilmu yang sudah penulis 

dapatkan pada saat kuliah. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus melakukan praktek kerja dan menyusun laporan 

tugas akhir adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai 

system kerja Pencatatan Hasil Kapal di PT Karya Kelola Makmur 

dan menghasilkan aplikasi yang dapat mempermudah petugas 

Pencatatan Hasil Kapal dalam proses pencatatan untuk memperoleh 

nilai muatan yang ada pada setiap kapal. 

1.3 Cakupan Topik Bahasan 

 Analisa terhadap sistem informasi Pencatatan Hasil Kapal yang berada di 

PT Karya Kelola Makmur 

 Merancang aplikasi Pencatatan Hasil Kapal mulai dari perancangan 

database yang digunakan sampai report yang akan dihasilkan 

1.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

  Penulis melaksanakan praktek kerja di PT Karya Kelola Makmur 

selama 2 bulan, yang dimulai pada tangal 1 Januari 2017 sampai 1 Maret 

2017. Berikut kegiatan yang penulis lakukan selama praktek kerja : 

Waktu Pelaksanaan Uraian Kegiatan 

Minggu ke 1 –  2 

(4 Januari 2017 -  14 Januari 

2017) 

- Perkenalan dengan pegawai 

- Mengisi database sesuai data yang diberi  

- Menghitung hasil muat kapal yang akan 

dimasukkan pada pada database 

- Membantu membuat kalkulator untuk 



 

mengukur rata-rata dengan  php 

Minggu ke 3 – 4 

( 15 Januari 2017 -  31 Januari 

2017) 

- Mempelajari dokumen untuk Pencatatan 

Hasil  Kapal di PT Karya Kelola Makmur 

- Merancang database untuk membuat 

aplikasi  Pencatatan Hasil Kapal 

- Merancang desain form untuk aplikasi 

Pencatatan Hasil Kapal 

- Membuat  input data supplier, customer dan 

data muatan untuk aplikasi Pencatatan Hasil 

Kapal 

Minggu ke 5 – 6 

(1 Februari 2017 - 14 Februari 

2017) 

- Input kegiatan yang ada di  PT Karya Kelola 

Makmur 

- Membuat proses transaksi untuk aplikasi 

Pencatatan Hasil Kapal 

- Membua t rekap untuk aplikasi Pencatatan 

Hasil Kapal 

Minggu ke 7 – 8 

(15 Februari 2017 – 28 

Februari 2017)2 

- Membuat Rekap untuk aplikasi Pencatatan 

Hasil Kapal yang belum selesai 

- Membuat cetak nota untuk aplikasi 

Pencatatan Hasil Kapal 

- Menulis laporan Tugas Akhir Bab I-III 

Minggu ke 9  

(29 Februari  2017 – 1 Maret 

2017) 

- Membuat dan mengubah form simpan dan 

cetak secara otomatis. 

- Membuat form paging  

- Menulis laporan Tugas Akhir Bab II 

- Menulis laporan Tugas Akhir Bab IV 

 - Menulis Laporan Tugas Akhir Bab IV 

 

  



 

1.5 Pelaksanaan dan Pengumpulan Data 

1.5.1 Praktek Kerja 

Praktek kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan penulis 

untuk mendapatkan informasi, wawasan dan pengetahuan  

mengenai dunia kerja sehingga penulis menemukan permasalahan 

yang dapat dijadikan judul untuk penulisan laporan  tugas akhir. 

1.5.2  Pengamatan 

Teknik pengumpulan data dengan pengamatan (observasi) 

digunakan penulis untuk mengamati kegiatan yang dilakukan 

dalam proses penimbangan berat muatan di bagian gudang PT. 

Karya Kelola Makmur. 

1.5.3 Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara 

bertanya langsung kepada pihak yang ahli dalam bidang tersebut 

agar mendapatkan informasi dengan jelas terhadap masalah yang 

akan di teliti. 

1.5.4 Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan metode studi pustaka yang bersumber 

dari buku bertujuan untuk menambah referensi penulis dalam 

menyusun laporan tugas akhir. 


