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Latar Belakang

Kebutuhan

reparasi kapal 

yang tinggi di 
Indonesia

Dibutuhkan 

persiapan 

anggaran biaya 

dalam melakukan 
reparasi kapal

Belum ada 

aplikasi yang 

mampu untuk 

melakukan 
estimasi biaya 

reparasi kapal 

yang dapat 

diakses kapan 

saja dan dimana 
saja



Rumusan Masalah
Bagaimana 
penentuan 

parameter dalam 
perhitungan biaya 

reparasi kapal?

Bagaimana membuat 
sebuah aplikasi 

komputer berbasis 
android yang dapat 

digunakan untuk 
estimasi biaya reparasi 

kapal?

Bagaimana sistem 
estimasi biaya reparasi 

kapal yang ada sekarang 
,apa saja 

kekurangannya?



Tujuan
Memformulasikan 
parameter parameter yang 
didapat dalam melakukan 
perhitungan biaya reparasi 
kapal kedalam framework 
aplikasi

Melakukan observasi dan 
investivigasi terhadap sistem 
estimasi biaya reparasi kapal 
yang ada digalangan kapal dan 
apa saja komponen yang 
mempengaruhi biaya reparasi 
kapal

Membuat prototype aplikasi 
dan melakukan evaluasi 
terhadap aplikasi yang dibuat



Batasan Masalah

Standar tarif reparasi yang 
digunakan berasal dari PT  
Galangan Balikpapan 
Utama 

Kapal yang digunakan 
adalah kapal baja

Hasil perhitungan dari 
aplikasi berupa estimasi 
biaya, tidak untuk 
melakukan order reparasi



Studi Pustaka

penghitungan kebutuhan biaya yang diperlukan
untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau
pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak

ESTIMASI 

BIAYA

REPARASI

KAPAL

usaha penggantian dari berbagai perlengkapan,
konstruksi atau permesinan yang sudah dalam
kondisi tidak layak apabila dioperasikan lebih lanjut.
(Sasongko, 1991)



Studi Pustaka

penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang
menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman
tertentu yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan
tugas khusus dari pengguna (user) (KBBI 1998:52)

bersifat saling melakukan aksi; antar-hubungan; saling aktif;
berkaitan dengan dialog antara komputer dengan pengguna
(user) atau antara komputer dengan komputer (KBBI 1998:52)

penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang
menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman
tertentu yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan
tugas khusus dari pengguna (user) dengan saling aktif
melakukan interaksi seperti pengguna (user) memberikan
input data dan aplikasi memberikan hasil (output)

APLIKASI

INTERAKTIF

APLIKASI

INTERAKTIF



Aktifitas Reparasi Kapal

Tinjauan Pustaka

NO AKTIVITAS

1 GENERAL SERVICES

2 HULL WORKING

3 ANCHOR, CHAIN & CHAIN LOCKER

4 CATHODIC PROTECTION

5 SEA CHEST & VALVE

6 PLATE WORKING

7 PIPES WORKING

8 MACHINERY WORKS

9 RUDDER & PROPULSION SYSTEM

10 ELECTRICAL WORKING



Metodologi Penelitian

Studi Lapangan

- Jenis-jenis 

pekerjaan 

reparasi kapal

- Biaya jasa dan 

material pada 

pekerjaan 

reparasi kapal

- Prosedur 

melakukan 

estimasi biaya 

reparasi kapal

Studi Literatur

- Komponen 

biaya pada 

reparasi kapal

- Macam 

macam jenis 

survey dan 

dcoking pada 

kapal



Biaya Utama Pada Reparasi Kapal

BIAYA

REPARASI

BIAYA JASA

BIAYA

MATERIAL

- BIAYA TENAGA KERJA 

LANGSUNG

- BIAYA SUBKONTRAKTOR

- BIAYA MATERIAL TIDAK 

LANGSUNG(overhead)

- BIAYA LAIN-LAIN

- MATERIAL POKOK

- MATERIAL BANTU



Parameter – Parameter Dalam Melakukan 
Estimasi Biaya Reparasi Kapal

• Jenis Kapal

• Berat Kapal (DWT, GT, Displacement)

• Fasilitas Docking yang digunakan (slipway, floating 
dock, graving dock)

• Waktu berapa lama kapal diatas dock

• Volume pekerjaan reparasi (kg, m, buah/pcs)



Kondisi Eksisting Estimasi Biaya Reparasi 
Kapal

OWNER KAPAL
Membuat daftar 

reparasi kapal

Mengirim daftar 

reparasi ke galangan

Galangan 

melakukan kalkulasi 

estimasi biaya 

reparasi (2- 3 hari)

Galangan 

memberikan 

penawaran estimasi 

biaya reparasi ke 

owner kapal



Contoh Penawaran Biaya Reparasi Kapal



Estimasi Biaya Reparasi Kapal Berbasis 
Android 

OWNER KAPAL

Membuat daftar 

reparasi kapal

Input data-data 

reparasi ke aplikasi 

android

Biaya Reparasi 

Kapal (Estimasi)



Contoh Input Data Reparasi Dengan Aplikasi 





Kerangka Dasar Perancangan Sistem

OWNER KAPAL SISTEM GALANGAN KAPAL

A

B C

D



Skema alur 
aplikasi



Mockup Sebelum Menjadi Aplikasi







Perbandingan
Sistem

no Aspek Sistem yang ada sekarang Sistem berbasis Android

1 Sistem estimasi Offline, Harus mengirim 

penawaran/quotation ke 

galangan

Online, dapat dilakukan dimana 

saja

2 Penyimpanan Catatan 

Reparasi

Menggunakan kertas/dalam 

lemari,/komputer

Dari server /database yang ada di 

smartphone

3 Pengawasan pekerjaan Tidak ada Dapat dilakukan sambil 

menginput data di aplikasi dan 

menambahkan pekerjaan reparasi

4 Waktu input pekerjaan 

reparasi

Lebih lama, karena tidak 

terdapat dalam sistem

Lebih cepat , karena jenis 

pekerjaan dan biaya terdapat 

dalam database

5 Sistem 

pengingat/reminder

Tidak ada Ada , diberi pengingat jika sudah 

mendekati survey selanjutnya

6 Pencarian dan 

penyimpanan data

Memakan tempat , berbasis 

kertas dan komputer

Tidak memakan tempat dan 

berbasis data

7 Keamanan data Rentan terkena virus, terhapus, 

atau kehilangan data

Terletak di server yang 

kemanannya dijamin oleh pihak 

penyedia jasa server dan backup 

data apabila terjadi kerusakan

8 Review catatan reparasi Harus di komputer, atau 

mencari file kertas

Dapat dilihat dari smartphone



Kesimpulan 

Sistem estimasi biaya berbasis android memiliki kelebihan antara lain :
- Mudah diakses, cepat dan dari mana saja
- Dapat dilakukan berkali-kali
- Aplikasi ini dapat membantu pemilik kapal dalam menyiapkan budget/biaya 

reparasi kapal
- Kebutuhan reparasi dan biaya nya dapat disesuaikan dengan kebutuhan owner
- Dapat dilakukan input data dengan melakukan pemeriksaan dalam kapal

Parameter dalam menentukan estimasi biaya reparasi kapal antara lain:
- Jenis Kapal
- Berat Kapal (DWT, GT, Displacement)
- Fasilitas Docking yang digunakan (slipway, floating dock, graving dock)
- Waktu berapa lama kapal diatas dock
- Volume pekerjaan reparasi (kg, m, buah/pcs)


