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Abstract :     PT Pelabuhan Indonesia II (Limited) Branch Palembang or abbreviated PT 

Pelindo II Palembang Branch is the State Owned Enterprises (SOEs), which is engaged in 

the loading of goods services. Pelindo II Palembang branch in data processing using SIM 

application containers arranged by the Division of Field Container Terminal (TPK). To 
analyze the data processing field, the author uses the method of SWOT analysis. The results 

showed that the input data Pelindo II Branch in the Division of Palembang Stuffing 

Container Terminal process faster and more efficient, thus simplifying the field of data 

processing, and data have been input can be stored safely because no login facility. 

Moreover, it is still necessary for the improvement of the internet connection is slow 

sometimes inadequate SIM container on the application, the need for application 

maintenance container sim, so that the existing system can run smoothly and according to 

their function in the process of Stuffing. 
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Abstrak: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang atau disingkat PT Pelindo 
II Cabang Palembang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang 

pelayanan jasa pemuatan barang. PT Pelindo II Cabang Palembang dalam mengolah data 

Stuffing  menggunakan aplikasi sim petikemas yang diatur oleh Divisi Terminal Petikemas 

(TPK). Guna menganalisis pengolahan data stuffing yang ada, penulis menggunakan metode 

analisis SWOT. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penginputan data Stuffing pada PT 

Pelindo II Cabang Palembang di Divisi Terminal Petikemas prosesnya lebih cepat dan 

efisien, sehingga mempermudah proses pengolahan data Stuffing, serta data yang sudah di 

input dapat tersimpan dengan aman karena terdapat fasilitas login. Disamping itu masih 

diperlukan perbaikan pada sistem koneksi internet yang terkadang lambat yang kurang 

memadai pada aplikasi SIM petikemas, perlu adanya perawatan yang berkelanjutan pada 

aplikasi sim petikemas, sehingga sistem yang ada dapat berjalan dengan baik dan sesuai 
dengan fungsinya dalam proses kegiatan Stuffing. 

 

Kata Kunci :   SIM petikemas, Stuffing, SWOT analysis 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) memiliki peranan penting dalam 

kehidupan manusia khususnya, Hasil-hasil yang 

telah dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi saat ini mengakibatkan banyaknya 

perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek dan 

ilmu pengetahuan. Sangat diperlukan bagi pihak 

instansi-instansi perusahaan maupun swasta 

timbulnya berbagai jenis informasi mendorong 

manusia untuk mengembangkan cara-cara baru, 

agar pengolahan data dan informasi dapat 

dilakukan dengan cepat dan efisien. Tentu tidak 

hanya mengandalkan tenaga manusia saja akan 

tetapi memerlukan peralatan modern, misalnya 

dengan menggunakan komputer manusia dapat 

mengolah data, mencari data dan membuat 

laporan dengan cepat. Teknologi komputer 
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memberikan alternatif pemecahan masalah yang 

efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi dan 

mempunyai kemampuan mengelolah data 

menjadi suatu bentuk informasi jauh lebih baik 

dan canggih dari sistem manual yang melibatkan 

komputer pada PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) Cabang Palembang.  

 Komputer merupakan salah satu mesin 

elektronik pengolah data yang diciptakan manusia 

dengan tujuan membantu manusia mengolah data 

dalam memecahkan masalah suatu persoalan yang 

rumit, dengan baik, cepat dan teliti  seperti 

pengolahan data dan penyimpanan pada PT 

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Palembang. 

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Palembang atau disingkat PT Pelindo II Cabang 

Palembang adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan jasa 

pemuatan barang untuk ekspor ke dalam 

petikemas/lainnya (Stuffing). Salah satu 

pendapatan PT Pelindo II Cabang Palembang 

dalam hal pelayanan jasa pada kegiatan ekspor 

sebagian besar menggunakan transportasi laut 

dengan sarana kapal, karena untuk menambah 

efisiensi dan keamanan barang maka 

diciptakanlah sebuah sarana atau alat yang 

dipergunakan sebagai suatu tempat untuk 

menempatkan barang yang akan di ekspor untuk 

pengguna jasa, dalam hal tersebut, maka PT 

Pelindo II Cabang Palembang pada Divisi 

Terminal Petikemas untuk memberikan suatu 

penanganan pelayanan barang ekspor pada 

khususnya dengan menggunakan petikemas.  

Dengan semakin meningkatnya permintaan 

dari pengguna jasa untuk melakukan kegiatan 

pemuatan barang ekspor yang penanganannya 

dari beragam jenis barang, maka secara 

keseluruhan pengolahan data di PT Pelindo II 

Cabang Palembang saat ini sudah berbasis 

komputer yaitu salah satunya menggunakan 

aplikasi sim petikemas pada PT Pelindo II 

Cabang Palembang di Divisi Terminal Petikemas.  

Proses penginputan data Stuffing pada 

aplikasi sim petikemas dilakukan dengan cara 

admin memasukan data-data baik berupa Form 

Admin Login, Form Setelah Admin Login, Form 

Menu Masuk History Container Merealisasi 

Stuffing, Form Menu Untuk  History Container 

Merealisasi Stuffing, Form Menu Pengajuan 

Penumpukan Mty dan Kegiatan Stuffing, Form 

Menu Merealisasi Stuffing Admin Palembang, 

Form Menu Print Out Kegiatan Stuffing Berupa 

SPPS, Form Menu SPPS Stuffing per Invoice, 

Tampilan Hasil Cetak Data SPPS yang akan di 

simpan ke dalam sebuah database dan selanjutnya 

akan dibuat laporan yang dicetak dan dikirimkan 

ke kantor pusat PT Pelindo II Cabang Palembang. 

Maka dalam pengolahan data tidak terlepas dari 

cara mengelolahnya secara cepat dan tepat.  

PT Pelindo II Cabang Palembang dalam 

mengolah data Stuffing  menggunakan aplikasi 

sim petikemas yang diatur oleh Divisi Terminal 

Petikemas (TPK) dan data Stuffing dicetak 

kemudian diberikan pada asisten manager operasi 

Terminal Petikemas. Adapun dalam pengolahan 

data Stuffing pada aplikasi sim petikemas seperti 

menginput data, menghapus, menyimpan data dan 

jika sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan bisa 

dibuka kembali, tetapi aplikasi sim petikemas ini 

hanya bisa diakses pada Mozilla Firefox. 

Permasalahan pada koneksi internet yang 

terkadang lambat dalam pengolahan data Stuffing 

pada aplikasi sim petikemas, sehingga 
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terhambatnya proses kegiatan dalam pengolahan 

data Stuffing pada PT Pelindo II Cabang 

Palembang, dari penjelasan yang telah diuraikan 

maka yang ingin dianalisis mengunakan metode 

analisis SWOT. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis 

merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, 

sehingga permasalahan tersebut dapat terjawab 

secara jelas dan  terperinci. Dengan itu penulis 

mengambil judul “ANALISIS PENGOLAHAN  

DATA STUFFING PADA PT PELABUHAN 

INDONESIA II (PERSERO) CABANG 

PALEMBANG mengggunakan metode analisis 

SWOT”. 

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka 

penulis menyimpulkan   beberapa rumusan 

masalah antara lain : “Bagaimanakah pengolahan 

Stuffing dan koneksi internet yang terkadang 

lambat pada aplikasi sim petikemas pada PT 

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Palembang menggunakan metode Analisis SWOT 

?”. 

 Agar pembahasan yang dilakukan lebih 

terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan 

yang ada, maka penulis hanya membahas tentang 

pengolahan data Stuffing dan koneksi internet 

yang terkadang lambat pada aplikasi sim 

petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) Cabang Palembang menggunakan 

metode analisis SWOT. Analisis ini meliputi 

kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), 

namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).   

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis data Stuffing pada aplikasi sim 

petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) Cabang Palembang. 

2. Mengetahui koneksi internet yang terkadang 

lambat pada aplikasi sim petikemas pada PT 

Pelindo II Cabang Palembang menggunakan 

metode analisis SWOT. 

3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

aplikasi sim petikemas dalam mengolah data 

Stuffing pada PT Pelindo II Cabang 

Palembang dengan menggunakan metode 

SWOT. 

Adapun  manfaat  dari penelitian tugas akhir 

ini diantaranya sebagai  

berikut : 

a. Bagi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 

Cabang Palembang 

Mempercepat proses menganalisis data 

Stuffing dalam pengoperasian yang dapat 

dilakukan lebih cepat. 

b. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan tentang cara kerja, 

penginputan data Stuffing dan koneksi 

internet yang terkadang lambat pada aplikasi 

sim petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia 

II (Persero) Cabang Palembang. 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian 

pengambilan data di bagian Divisi Terminal 

Petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) Cabang Palembang ini di lakukan 

selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 14 Februari 

2012 sampai dengan 14 Maret 2012. 

2.2 Metode Pengumpulan Data 
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Adapun untuk mendapatkan informasi yang 

jelas dan lengkap metode-metode yang dipakai  

untuk pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 

Metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan pengamatan secara langsung di 

lapangan dan ikut serta dalam kegiatan 

sehari-hari untuk mendapatkan data Stuffing 

pada PT Pelindo II Cabang Palembang. 

2. Metode Wawancara ( Interview ) 

Metode dengan melakukan tanya jawab 

langsung kepada asisten manager, pegawai 

bagian Divisi Terminal Petikemas pada PT 

Pelindo II Cabang Palembang, yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian guna mendapatkan informasi data 

Stuffing yang berhubungan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

3. Studi Pustaka 

Mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan dengan menggunakan literal-

literal kepustakaan, melalui buku, majalah, 

artikel serta media internet dan berbagai 

sumber data lainnya yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan disajikan 

oleh penulis dalam Tugas Akhir ini. 

2.3  Metode Analisis 

Metode analisis yang dipakai adalah analisis 

SWOT. Analisis SWOT adalah indentifikasi 

berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini 

didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan 

peluang (Opportunities), namun secara bersamaan 

dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) 

dan ancaman (Threats). 

 

3.  HASIL  

3.1 Sistem Yang Sedang Berjalan 

Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 

Cabang Palembang dalam pengolahan data 

Stuffing sudah menggunakan suatu sistem aplikasi 

pada komputer. Aplikasi yang digunakan adalah 

aplikasi sim petikemas proses pengolahan Stuffing 

meliputi : 

Pengguna jasa yang akan melakukan 

pembayaran kegiatan menyerahkan Delivery 

Order (DO), Shiping Instruction (SI), 

pembayaran pengajuan. 

1. Kemudian bagian Teller melakukan 

penginputan data sesuai dengan permohonan 

pengajuan kegiatan Stuffing. 

2. Setelah itu Teller memanggil pengguna jasa 

dan memberikan pranota kepada pengguna 

jasa berapa biaya pembayaran yang harus 

dibayar oleh pengguna jasa. 

3. Lalu pengguna jasa melakukan pembayaran 

berdasarkan pranota yang harus dicetak. 

4. Kemudian pengguna jasa memberikan bukti 

lunas kepada Teller. 

5. Dilakukan pelunasan oleh Teller (Cash 

Bank), kemudian dilakukan pencetakan kartu 

kegiatan (Kartu Merah, SP2, SPPS).   

3.2 Cara Kerja Aplikasi Sim Petikemas  

Berikut ini  tampilan dari program yang 

digunakan untuk pengolahan data Stuffing 

menggunakan aplikasi sim petikemas pada PT 

Pelindo II Cabang Palembang. Langkah-langkah 

untuk menjalankan aplikasi sim petikemas pada 

pengolahan data Stuffing PT Pelindo II Cabang 

Palembang adalah sebagai berikut  

a. Form Admin Login 
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 Login berfungsi untuk  masuk  ke  sebuah 

aplikasi sim petikemas dimana  pegawai PT 

Pelindo II Cabang Palembang akan melakukan 

pengolahan data Stuffing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tampilan Admin Login 

b. Form Setelah Admin Login 

 Tampilan setelah login berfungsi untuk 

menampilkan tampilan aplikasi sim petikemas 

dimana tampilan tersebut terdapat pilihan menu-

menu di dalamnya terdapat menu Planning, 

Request, Print, Monitoring, Report, Maintenance, 

Change Password, Logout untuk masuk ke suatu 

sistem pengolahan data Stuffing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Tampilan Setelah Admin Login 

 

c. Form Menu Masuk History Container 

Merealisasi Stuffing 

 Tampilan Form Menu Masuk History 

Container Merealisasi Stuffing berfungsi Untuk 

mengajukan pengajuan dalam  melakukan 

kegiatan merealisasi Stuffing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan Form Menu Masuk 

History Container Merealisasi Stuffing 

 

d. Form Menu Untuk  History Container 

Merealisasi Stuffing  

 Form Menu Untuk History Container 

Merealisasi Stuffing berfungsi untuk mengisi data 

container untuk penumpukkan full dimana 

Stuffing pada No Request yang harus direalisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Form Menu Untuk History 

Container Merealisasi Stuffing 

 

e. Form Menu Pengajuan Penumpukan Mty 

dan Kegiatan Stuffing 

 Form Menu Pengajuan Penumpukan Mty 

dan Kegiatan Stuffing berfungsi untuk melihat 

tampilan untuk pengajuan penumpukan mty dan 

kegiatan Stuffing pada sistem sim petikemas PT 

Pelindo II Cabang Palembang.  
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Gambar 3.5 Form Menu Pengajuan Penumpukan 
Mty dan Kegiatan Stuffing 

 

f. Form Menu Realisasi Stuffing Admin 

Palembang 

 Form Menu Realisasi Stuffing Admin 

Palembang berfungsi untuk mendata nomor kapal 

yang sudah direalisasi untuk kegiatan 

perpanjangan Stuffing  ke container kosong/full 

untuk barang domestic pada kapal agar dapat 

dikirim kemudian disimpan kedalam database 

aplikasi sim petikemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Form Menu Realisasi Stuffing 

Admin Palembang 

 

 

 

g. Form Menu Print Out Kegiatan Stuffing 

Berupa SPPS  

  Form Menu Print Out Kegiatan Stuffing 

Berupa SPPS berfungsi untuk menampilkan form 

untuk melakukan kegiatan print out kegiatan 

Stuffing berupa SPPS (Surat Penarikan Petikemas 

untuk Stuffing/Strpping). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Form Menu Print Out Kegiatan 

Stuffing Berupa SPPS 

 

h. Form Menu SPPS Stuffing per Invoice 

 Form Menu SPPS Stuffing per Invoice 

berfungsi untuk menampilkan data yang akan di 

print untuk kegiatan Stuffing berupa Surat 

Penarikan Petikemas untuk Stuffing/Stripping 

(SPPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Form Menu SPPS Stuffing per 

Invoice 

 

i. Tampilan Hasil Cetak Data SPPS 

Tampilan Hasil Cetak Data SPPS berfungsi 

untuk menampilkan pengajuan bulanan kegiatan 

Stuffing yang tersimpan dan akan di cetak ke 
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dalam bentuk berkas untuk laporan ke kantor 

pusat PT Pelindo II Cabang Palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Tampilan Hasil Cetak Data SPPS 

 

Komponen Pada PT Pelabuhan 

Komponen yang dipergunakan pada aplikasi 

sim petikemas PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) Cabang Palembang di Divisi Terminal 

Petikemas meliputi: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat Keras (Hardware) yaitu 

merupakan suatu perangkat yang berfungsi 

melakukan proses input (masukan) dan output 

(keluaran). Hardware terdiri dari tiga bagian yaitu 

input device, process device dan output device. 

Input device pada umumnya hanya digunakan 

untuk masukkan data atau instruksi sedangkan 

output device hanya dapat mengeluarkan hasil 

masukkan data yang kita sebut informasi. Namun 

kedua alat ini tidak akan dapat berfungsi jika 

tidak didukung oleh process device karena 

process device sebagai penghubung antara input 

device dan output device dan sebagai alat untuk 

memproses untuk menghasilkan output. Begitu 

pula dengan process device karena process device 

hanya dapat dilakukan jika tersedianya data dan 

adanya instruksi yang dimasukkan melalui input 

device, sehingga ketiga bagian tersebut tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lainya. 

Aplikasi sim petikemas yang digunakan oleh PT 

Pelindo II Cabang Palembang sudah 

menggunakan peralatan dalam bentuk fisik. 

Spesifikasi perangkat keras (Hardware) 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Processor Intel Pentium Dual core 

b. Memory (RAM) 2 GB DDR2 

c. Monitoring Acer LCD 

d. Keyboard, Mouse, Printer Cannon MP258 

Series 

2.   Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat Lunak (Software), merupakan 

perangkat yang sifatnya abstrak yaitu berupa 

program atau data untuk membangkitkan 

hardware komputer.  

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Windows XP sebagai sistem operasi 

b. Aplikasi sim petikemas, bahasa 

pemrograman yang digunakan dalam 

aplikasi ini adalah bahasa pemrograman 

web. 

3.   Pengguna (Brainware) 

Pengguna (Brainware) yaitu orang yang 

bekerja dengan menggunakan komputer. 

Brainware merupakan otak terpenting dari semua 

kegiatan komputer karena tanpa brainware 

komputer tersebut tidak dapat berfungsi 

sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu 

brainware haruslah orang-orang yang dapat 

mengoperasikan komputer dan diperlukan orang 

yang terpercaya dan paham mengenai proses 

pengolahan data stuffing khususnya pada PT 

Pelindo II Cabang Palembang. 
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Analisis Sistem 

1. Analisis SWOT Terhadap Sistem Yang 

Berjalan 

 Menurut Freddy (2011:198) Analisis SWOT 

adalah indentifikasi berbagai faktor secara 

sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. 

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan 

peluang (Opportunities), namun secara bersamaan 

dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) 

dan ancaman (Threats). 

 Sebelum membahas tentang analisis SWOT 

terhadap sistem yang berjalan, penulis 

mengidentitifikasi siapa saja yang menjadi faktor 

internal dan faktor eksternal dalam sistem data 

Stuffing pada aplikasi sim petikemas PT 

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Palembang bagian divisi Terminal Petikemas.  

Faktor internal dan faktor eksternal 

merupakan faktor-faktor yang memiliki 

keterkaitan dalam sistem tersebut. Faktor internal 

meliputi sekelompok orang yang berkaitan pada 

sistem  yang berasal dari dalam organisasi.  

Sedangkan faktor eksternal merupakan 

sekelompok orang yang berkaitan pada sistem 

yang berasal dari luar organisasi.  

Faktor Internal dari sistem antara lain: 

1. PT Pelindo II Cabang Palembang. 

2. Pegawai Divisi Teminal Peti kemas (TPK) 

pada PT Pelindo II Cabang Palembang. 

 Sedangkan yang merupakan Faktor Eksternal 

dari sistem yaitu Divisi Teminal Petikemas 

(TPK), merupakan instansi tempat pengiriman 

data dan laporan pada PT Pelindo II Cabang 

Palembang. 

Setelah menjabarkan Faktor Internal dan 

Eksternal maka peneliti menganalisa sistem 

berjalan dengan menggunakan metode SWOT 

pada diagram matrik SWOT 

Tabel 3.1 Matrik SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Strategi Strength Opportunity (SO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Strategi Strength Threat (ST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 Strategi Weakness Opportunity (WO) 
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Tabel 3.5 Strategi Weakness Threat (WT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kelebihan Dan Kekurangan Aplikasi Sim 

Petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia 

II (Persero) Cabang Palembang 

Proses pengisian aplikasi sim petikemas 

dengan cara mengisi form pendataan kemudian 

administrasi menyimpan data kedalam database, 

lalu dicetak setelah itu form disimpan pada 

database. Dari hasil pengolahan data yang 

dilakukan selama melakukan penelitian  

mengenai aplikasi sim petikemas pada PT 

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Palembang di Divisi Terminal Petikemas 

memiliki kelebihan dan kekurangan.  

Kelebihan dan kekurangan aplikasi sim 

petikemas meliputi: 

1. Kelebihan aplikasi sim petikemas 

Kelebihan dari aplikasi sim petikemas pada 

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Palembang yaitu: 

1. Dalam penginputan data Stuffing pada PT 

Pelindo II Cabang Palembang di Divisi 

Terminal Petikemas prosesnya lebih cepat 

dan efisien. 

2. Mempermudah proses pengolahan data 

Stuffing pada PT Pelindo II Cabang 

Palembang. 

3. Data yang sudah di input dapat tersimpan 

dengan aman karena terdapat fasilitas 

login. 

2. Kekurangan aplikasi sim petikemas 

Selain kelebihan diatas, aplikasi sim 

petikemas juga memiliki kekurangan, yaitu: 

1. Koneksi internet yang terkadang lambat 

pada aplikasi sim petikemas dalam proses 

kegiatan Stuffing pada PT Pelindo II 

Cabang Palembang di Divisi Terminal 

Petikemas. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1  Simpulan 

Dalam penelitian ini peneliti membuat 

simpulan mengenai  pelaksanaan dan 

pemanfaatan komputer khususnya pengolahan 

data Stuffing menggunakan aplikasi sistem sim 

petikemas pada PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) Cabang Palembang atau disingkat (PT 

Pelindo II Cabang Palembang), antara lain  

1. Pada pengolahan data Stuffing pada PT 

Pelindo II Cabang Palembang di Divisi 

Terminal Petikemas telah dilakukan secara 

komputerisasi menggunakan sistem online 

dan menggunakan aplikasi sim petikemas.  

2. Dengan Koneksi internet yang terkadang 

lambat pada aplikasi sim petikemas proses 

kegiatan Stuffing pada PT Pelindo II Cabang 

Palembang, maka terhambatnya proses 
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kegiatan Stuffing pada aplikasi sim 

petikemas di PT Pelindo II Cabang 

Palembang untuk pemuatan barang ekspor, 

dapat memperlambat proses kegiatan keluar 

arus barang dan mempengaruhi percepatan 

pendapatan perusahaan pada PT Pelindo II 

Cabang Palembang. 

3. Kelebihan aplikasi sim petikemas pada PT 

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Palembang yaitu: 

a. Dalam penginputan data Stuffing pada PT 

Pelindo II Cabang Palembang di Divisi 

Terminal Petikemas prosesnya lebih cepat 

dan efisien. 

b. Mempermudah proses pengolahan data 

Stuffing pada PT Pelindo II Cabang 

Palembang. 

c. Data yang sudah di input dapat tersimpan 

dengan aman karena terdapat fasilitas 

login. 

Aplikasi sim petikemas juga memiliki 

kekurangan, yaitu: 

a. Koneksi internet yang terkadang lambat 

pada aplikasi sim petikemas dalam proses 

kegiatan Stuffing pada PT Pelindo II 

Cabang Palembang di Divisi Terminal 

Petikemas. 

4.2. Saran  

Penulis memberikan saran mengenai 

penelitian yang dilakukan pada PT Pelindo II 

Cabang Palembang antara lain: 

a. Diperlukan penambahan speed pada sistem 

koneksi internet yang terkadang lambat yang 

kurang memadai pada aplikasi sim petikemas 

dalam proses kegiatan Stuffing pada PT 

Pelindo II Cabang Palembang bagian Divisi 

terminal Petikemas.  

b. Perlu adanya perawatan yang berkelanjutan 

pada aplikasi sim petikemas, sehingga sistem 

yang terdapat pada PT Pelindo II Cabang 

Palembang di Divisi Terminal Petikemas 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan fungsinya dalam proses kegiatan 

Stuffing. 
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