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Abstrak
Pelabuhan merupakan sarana transportasi laut yang terdapat terminal konvensional, terminal peti kemas,
terminal khusus maupun pelabuhan sebagai terminal untuk kepentingan sendiri. Dengan berbagai
pengalaman dan teknologi yang ada maka para penyedia jasa membuat alternatif yang efisien dalam
pelaksanaan transportasi laut antara lain dibuatlah sistem Containerisasi. Container tersebut yang dulu lebih
dikenal dengan sebutan peti kemas merupakan wadah atau tempat yang dapat digunakan untuk memuat
barang dengan aman. Perancangan basis data seperti Digaram konteks berfungsi untuk memetakan model
lingkungan yang direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem, serta dapat
menggambarkan hubungan antara file-file yang dipergunakan dalam sistem, seiring berkembanngnya zaman,
teknologi sangat seperti sistem informasi yang sangat
mendukung untuk mengoptimalkan dan
mempermudah proses pelayanan jasa import peti kemas.
Kata Kunci – Basis Data, Sistem Informasi, Peti Kema
1.

PENDAHULUAN

Dengan berbagai pengalaman dan
teknologi yang ada maka para penyedia jasa
membuat alternatif yang efisien dalam
pelaksanaan transportasi laut antara lain dibuatlah
sistem Containerisasi. Container tersebut yang
dulu lebih dikenal dengan sebutan peti kemas
merupakan wadah atau tempat yang dapat
digunakan untuk memuat barang dengan aman.
Pelabuhan merupakan sarana transportasi laut
yang terdapat terminal konvensional, terminal peti
kemas, terminal khusus maupun pelabuhan
sebagai terminal untuk kepentingan sendiri. Di
pelabuhan terdapat kegiatan pelayaran niaga yang
timbul karena adanya kebutuhan manusia yang
tidak dapat disediakan oleh daerah tertentu, untuk
mengangkut barang dari satu tempat ke tempat
lain melalui laut dibutuhkan alat angkut yaitu
kapal, yang digunakan untuk mengangkut barang
niaga yang dihasilkan disuatu tempat dan akan
dibarter atau dijual ditempat lain. Kontainer
layanan pengembangan di Gabion Belawan
dilakukan dalam fase baik dari aspek organisasi
atau layanan, dimulai dengan struktur organisasi
Divisi UTPK bawah manajemen Belawan cabang
pada tanggal 1 September 1984 dan mulai
beroperasi pelayanan bongkar muat dengan crane
kapal pada bulan Februari 10 tahun 1985. Ini
dioperasikan sepenuhnya sebagai terminal
kontainer setelah dilengkapi dengan 2 unit
container crane pada Maret 1987. Berdasarkan

Surat Keputusan Indonesia pelabuhan korporasi I
direktur No.OT.09/I/I/PI-98 tanggal 16 Januari
1998, struktur organisasi dan administrasi kerja
Belawan International Container Terminal (BICT)
telah ditentukan.
2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1
Landasan Teori
2.1.1 Konsep Dasar Sistem
Menurut Alfattah (2007:3) sistem adalah
sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan
berinteraksi serta hubungan antar objek yang
biasa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang
untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan menurut
Jogiyanto (2005:1) sistem adalah suatu kerja dari
prosedur-prosedur yang saling berhubungan,
berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu
kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran
tertentu.
Sistem Informasi berasal dari kata sistem
dan informasi, merupakan kegiatan atau aktifitas
yang melibatkan serangkaian proses, berisi
informasi-informasi yang digunakan untuk
mencapai tujuan. Hart (2005:fairuzelsaid)
mendefinisikan : “Sistem merupkan komponenkomponen atau subsistem-subsistem yang saling
berinteraksi satu sama lain, dimana masingmasing bagian tersebut dapat bekerja secara
sendiri-sendiri (independent) atau bersama-sama
serta saling berhubungan membentuk satu
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kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem
tersebut dapat tercapai secara keseluruhan.

2.1.2 Perancangan Sistem.
Metodologi Berorientasi Objek dapat di
definisikan sebagai berikut:
“Suatu strategi pembangunan perangkat
lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak
sebagai kumpulan objek yang berisi data dan
operasi yang diberlakukan terhadapnya”,
(Nugroho,2005).
Sistem yang dibangun dengan metode
berorientasi objek adalah sebuah sistem yang
komponennya dienkapsulasi menjadi kelompok
data dan fungsi. Setiap komponen dalam sistem
tersebut dapat mewarisi atribut dan sifat dan
komponen lainnya serta dapat berinteraksi satu
sama lainnya.
2.1.3 Perancangan Basis Data
Istilah "basis data" berawal dari ilmu
komputer. Meskipun kemudian artinya semakin
luas, memasukkan hal-hal di luar bidang
elektronika, artikel ini mengenai basis data
komputer. Konsep dasar dari basis data adalah
kumpulan dari catatan-catatan, atau potongan dari
pengetahuan. Sebuah basis data memiliki
penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang
tersimpan di dalamnya: penjelasan ini disebut
skema. Skema menggambarkan obyek yang
diwakili suatu basis data, dan hubungan di antara
obyek tersebut. Ada banyak cara untuk
mengorganisasi skema, atau memodelkan struktur
basis data ini dikenal sebagai model basis data
atau model data.
Tahap Perancangan Database dilakukan
dengan cara sebagai berikut :
1. Perancangan secara konseptual
a. Diagram konteks
b. DFD
c. Model ER
2. Perancangan secara logis.
Translasi model ER ke Model Relasional
3. Perancangan secara fisik.
Penciptaan database, relasi, dan hal-halterkait
ke dalam bentuk fisik.[3]
Jenis-jenis Constrain yang digunakan :
1. Primary Key
Kunci primer adalah suatu atribut atau satu set
minimal atribut yang tidak hanya mendefinisikan
secara unik suatu kejadian spesifik tetapi juga
dapat mewakili setiap kejadian dari suatu
kejadian.
Nilai field yang menjadi primary key harus:
- Unik atau tidak boleh ganda
- Tidak boleh Null (kosong, tidak diketahui, tidak
dapat ditentukan)
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- Key tersebut lebih natural untuk dijadikan acuan
2. Foreign Key
Foreign Key adalah satu set atribut atau set atribut
sebagai key penghubung kedua tabel dan
melengkapi satu relationship (hubungan) terhadap
primary key yang menunjukan keinduknya.
Jika sebuah primary key terhubungan ke
table/entity lain, maka keberadaan primary key
pada entity tersebut di sebut sebagai foreign key..
3. Unique
Constraint unique fungsinya hamper sama dengan
constraint primary key, dimana keduanya
digunakan
untuk
menerapkan
integritas
entitas/table.
4. Check
Constraint check digunakan untuk menjamin
bahwa nilai kolom berada dalam ruang lingkup
nilai tertentu.

3.

METODE PENELITIAN

3.1. Analisa
Dalam mekanisme sistem pelayanan jasa import
peti kemas, ada beberapa tahapan yaitu:

3.2 Metode Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan adalah metode
literature
dimana
penulis
mengumpulkan
informasi dari beberapa buku dan jurnal,serta
mewawancara beberapa pihak terkait
4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Pembahasan
Adapun Analisa Pembahasan pada
penelitian ini dimana suatu input data akan
dikelola agar menjadi output yang diinginkan.
Dalam penginputan data dilakukan oleh personil
divisi teknologi dan divisi komersil. setelah data
diinput, data tersebut diserahkan kepada
pengguna jasa dan dikonfirmasikan ke petugas
tally dermaga dan tally container yard, lalu
pengguna
jasa
mengajukan
permohonan
pelayanan import peti kemas dengan membawa
dokumen import barang dan delivery order, lalu
setelah menerima penerbitan nota proses import,
pengguna jasa membayar nota tersebut ke bank

Seminar Nasional Informatika 2015

dan menerima kwitansi bayar lunas (KWBL) dari
bank, selanjutnya pengguna jasa menyerahkan
copy KWBL ke divisi komersil, divisi komersil
memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen
dan mencetak SP2, nota lunas proses bongkar,
lalu menyerahkan ke pengguna jasa sebagai bukti
proses pelayanan jasa import siap untuk dilakukan
di Lapangan (Container Yard). Namun pada saat
head truk pengguna jasa tiba di Gate (gerbang
depan), petugas gate melakukan entry nomor peti
kemas dan plat no, cek administrasi dan terbitkan
slip. Selanjutnya pada saat head truk tiba di
lapangan CY, petugas tally menerima dokumen
SP2 dan meneliti dokumen tersebut lalu
mengarahkan hand tally untuk pelaksanaan
loading operation peti kemas dan tally melakukan
confirm unstack dengan HHT. Selanjutnya
pemeriksaan ulang dokumen di Gate dan
konfirmasi container status 09 dengan system
pada modul gate out delivery.

Gambar 1 Diagram Konteks Sistem Informasi
Pelayanan Jasa Import Peti Kemas
Kemudian penulis membuat turunan dari diagram
kontek yaitu DFD level 0 sebagai berikut

DFD Level 0
Dalam menggambarkan alur kerja dalam
penelitian ini menggunakan Diagram Konteks.
Diagram konteks atau DFD level 0 Diagram
konteks merupakan gambaran kasar aliran
informasi dan data yang akan dilakukan oleh
system database yang akan dirancang. DFD
merupakan detail rancangan dari diagram konteks
yang sudah dibuat yang sudah memuat rancangan
table database yang akan diimplementasikan pada
database yang akan dibuat. Adapun Diagram
konteks yang dibuat dalam penelitian ini terlihat
pada gambar berikut.

Gambar 2 DFD Level 0 Sistem Informasi
Pelayanan Jasa Import Peti Kemas
Keterangan DFD level 0 adalah sebagai
berikut:
1. Pengguna jasa memberikan dokumen
bongkaran peti kemas, data bongkaran peti
kemas ke sistem penerimaan dan
penginputan data import.
2. Divisi TI memberikan data bongkaran peti
kemas ke sistem penerimaan dan
penginputan data import
dan sistem
melakukan penyimpanan ke data store D1
(Data Import), data store tersebut menjadi
data referensi ke sistem berikutnya.
3. Petugas planner memberikan dokumen
daftar bongkaran container ke sistem
pembongkaran
peti
kemas,
sistem
memproses daftar bongkaran berdasarkan
data container yang telah dibongkar dan data
container yang telah disusun pada
penyimpanan D2 dan D3, lalu petugas tally
dermaga dan petugas tally container yard
melakukan validasi ke sistem namun proses
selanjutnya yaitu proses pembuatan nota
proses import dapat dilakukan berdasarkan
daftar bongkaran dan daftar penyusunan
yang telah ada dari sistem sebelumnya.
4. Pengguna jasa memberikan dokumen import
peti kemas ke sistem pembuatan nota proses
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import, dan disimpan di data store D4 (data
nota proses import), data store ini menjadi
data referensi ke sistem berikutnya yaitu
sistem pembayaran nota, lalu sistem tersebut
menghasilkan output dokumen nota proses
import yang ditujukan ke pengguna jasa.
Pengguna jasa melakukan pembayaran
berdasarkan nota proses import ke sistem
pembayaran nota, sistem melakukan nota
pembayaran ke bank dan membuat data
store D5 atau data store nota pembayaran,
bank memberikan output KWBL ke sistem
dan sistem menghasilkan keluaran KWBL
nota proses import yang ditujukan ke
pengguna jasa
Pada tahap sistem delivery order peti kemas,
pengguna jasa menyerahkan dokumen
delivery order dan copy KWBL ke sistem,
sistem menghasilkan SP2 dan nota lunas
proses bongkar yang ditujukan kembali ke
pengguna jasa, lalu petugas gate menerima
SP2 dari sistem untuk di teliti ulang, setelah
itu petugas gate menerbitkan slip sebagai
tanda bukti delivery order peti kemas siap
dilakukan berdasarkan D6 (data store
delivery order).

5.

6.

-

Tabel bongkar Peti Kemas

No
1

Nama_Field
Id_Peti Kemas

Type
Int

2

Id_Petugas
Planner

Int

3

Id_Petugas Tally

Int

4

Id_Barang

5

Jumlah

4.2.
Struktur Table
Struktur Table merupakan uraina rinci tiap-tiap
table atau file.
Ta
bel Pengguna Jasa
No
1

Nama_Field
Id_Pengguna

Type
Int

2
3

Nama
Alamat

Varchar
Varchar

-

Length
Primary
Key, Not
Null,
update
cascade,
delete no
action,
20
20
Ta

bel Divisi IT
No
1

Nama_Field
Id_Teknisi

Type
Int

2
3

Nama
Jabatan

Varchar
Varchar
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Length
Primary
Key, Not
Null,
update
cascade,
delete no
action,
20
20

Int

Length
Primary
Key, Not
Null,
update
cascade,
delete no
action,
Foreign
Key,Not
null
,
update
cascade,
delete no
action
Foreign
Key,Not
null
,
update
cascade,
delete no
action
Foreign
Key,Not
null
,
update
cascade,
delete no
action
Not null,
CHECK
jlh>= 0

Pada pembahasan constraint di penelitian ini
penulis menggunakan (a)primary key, yaitu kunci
utama pada sebuah tabel untuk membatasi
pengisian record agar tidak terjadi duplikat, jadi
setiap table memiliki primary key masing-masing
yang unik. (b)foreign key, atau kunci tamu
merupakan penghubung antara satu tabel dengan
tabel lainnya, jadi apabila da 2 tabel yang saling
berelasi maka harus memiliki foreign key,
contohnya pada penelitian ini pada tabel Bongkar
Peti Kemas dimana ada beberapa tabel yang
terelasi dengan tabel bongkar peti kemas salah
satunya tabel petugas Planner maka id_)planer
menjadi foreign key pada tabel Bongkar Peti
Kemas. (c)check, untuk memberi batasan pada
suatu tabel untuk menjamin keakuratan data,
contoh tabel yang menggunakan chek adalah tabel
bongkar peti kemas, pada tabel ini jumlah barang
tidak boleh kurang dari 0. (d) on update cascade
delete no action, untuk menentukan aksi apa yang
akan dilakukan pada sebuah baris dalam suatu
tabel, pada penelitian ini salah satu tabel yang
menggunakan update cascade, delete no action
adalah tabel posko, pada primary key untuk tabel
pengguna jasa menggunakan update cascade,
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delete no action jadi apabila penulis ingin
mengupdate id pengguna jasa pada tabel lain yang
terlasi dengan tabel pengguna jasa, maka otomatis
tabel yang memiliki tabel yang memiliki relasi
dengan tabel pengguna jasa mengupdate
id_pengguna.
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