
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi merupakan 

salah satu pemicu semakin ketatnya persaingan dunia bisnis. Melihat persaingan 

yang semakin lama semakin ketat, maka peran informasi yang tepat, akurat dan 

tepat waktu dalam perusahaan amat dibutuhkan untuk membantu manajemen 

dalam mengambil keputusan, menentukan kebijakan dan meningkatkan aktivitas 

oprasional personal. 

Untuk menghasilkan informasi yang cepat dan akurat, suatu perusahaan 

harus didukung dengan sistem informasi yang terkomputerisasi. Hal ini 

dimaksudkan agar perusahaan tersebut dapat lebih unggul dari perusahaan-

perusahaan sejenisnya. Terkadang perusahaan mengartikannya hanya dengan 

menggunakan sistem saja belum memastikan untuk menyelesaikan semua 

permasalahan yang dihadapi dalam bidang sistem informasi. Dalam perusahaan 

yang bergerak dibidang jasa. 

CV Lintas Buana Abadi adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa pengiriman barang. Perusahaan menerima pesanan pengiriman barang 

partaian dalam jumlah besar maupun eceran atau jumlah kecil. Rute yang dilayani 

adalah Jakarta Lampung dan Lampung–Jakarta. CV Lintas Buana Abadi 

mempunyai dua kantor operasional, kantor pusat terletak di Lampung dan kantor 

cabang berada di Jakarta. Pelayanan dalam melakukan penginputan data barang 
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masuk masih dilakukan secara manual, yaitu pelanggan datang ke perusahaan dan 

memberikan surat jalan dan admin membuat STTKB yang masih di tulis di buku 

STTKB yang sudah dicetak di percetakan, dan pembuatan kwitansi masih dibuat 

di Microsoft Excel, dan pengecekan pengiriman barang masih menggunakan cara 

komunikasi via telepon, secara langsung permasalahan ini dapat dilihat kurang 

efektif dalam melakukan transaksi jasa ekspedisi. 

Oleh karena itu judul penelitian yang penulis ajukan adalah 

“Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Jasa Ekspedisi Pada      

CV Lintas Buana Abadi Berbasis Web”. Penelitian ini diharapkan dapat 

membantu perusahaan dalam meningkatkan mutu dan kualitas perusahaannya 

bagi pelanggan. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa rumusan masalah yang ada sebagai berikut: 

Bagaimana merancang sistem informasi pengolahan data jasa ekspedisi berbasis 

web pada CV Lintas Buana Abadi ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang ada maka peneliti hanya akan 

membahas mengenai:  

1. Dapat menampilkan website perusahaan yang didalamnya pelanggan dapat 

melakukan cek resi pengiriman dan melihat daftar harga. 

2. Admin dapat membuat STTKB, kwitansi dan laporan omset bulanan. 
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1.4 Keaslian Penelitian 

1. Setiawanti, Ria (2012), Analisis dan Perancangan Sistem Pelacakan 

Pengiriman Barang berbasis WAP dan SMS. Dengan adanya aplikasi WAP 

dan SMS ini bisa membantu dan memudahkan para pelanggan untuk 

mengecek barang yang dikirim melalui perangkat seluler, adapun jenis 

telepon seluler yang digunakan harus memiliki fasilitas yang dapat 

mengakses WAP. Untuk mengakses alamat WAP dari handphone ketik 

www.primaexpress/wap. selanjutnya akan ditampilkan halaman awal WAP 

lalu ikuti langkah selanjutnya. Namun dengan adanya keterbatasan system 

maka perlu adanya pengembangan system di masa mendatang agar system 

lebih baik lagi. 

2. Setiawan, Indro, Winda Natalia, Yulia (2012), Dengan adanya aplikasi 

online, dapat mempermudah pemilik dalam memantau kegiatan pengiriman 

barang, pembuatan dokumen pengiriman barang, pengguna dapat melihat 

laporan kinerja perusahaan, dan laporan yang dihasilkan sudah memberikan 

informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Namun aplikasi ini belum 

dapat digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pesanan pengiriman 

barang secara online. 

3. Irviyanti, Ganis (2010), Analisis Tarif Pengiriman Barang dan Volume 

Penjualan. Penetapan tarif pengiriman barang di JNE Express yaitu dihitung 

berdasarkan jenis layanan yang digunakan, berat barang, dan jauh tujuan 

pengiriman. Menjaga kesesuaian harga dengan kualitas jenis layanan 

http://www.primaexpress/wap


4 
 

sehingga dengan kualitas jasa yang baik akan dapat menimbulkan loyalitas 

pelanggan yang nantinya dapat terjadi repeat buying oleh konsumen dan 

dapat meningkatkan volume penjualan JNE Express Cabang Solo. Dengan 

meningkatkan pelayanan konsumen juga berpengaruh terhadap konsumen 

dalam memilih perusahaan jasa pengiriman. 

Perbedaan dengan penelitian ini dari penelitian sebelumnya berbasis Web 

menggunakan bahasa pemrograman PHP sehingga informasi yang di dapat pun 

lebih lengkap, tepat dan akurat. 

1.5 Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sistem ini ialah: 

1. Bagi Pelanggan dapat mempermudah mendapatkan informasi barang yang 

di kirim kapan dan dimana saja. 

2. Bagi perusahaan dapat mempermudah proses penginputan barang masuk 

3. Bagi pembaca dapat membuat sebuah penelitian terbaru, serta dapat dan 

menemukan cara atau langkah baru dalam mengembangkan sistem. 

1.6 Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem ini, yaitu: 

1. Memanfaatkan teknologi yang ada dan menganalisa kelemahan dari sistem 

yang terdahulu.  

2. Merancang sistem informasi jasa ekspedisi pada CV Lintas Buana Abadi 

Berbasis web yang dapat memudahkan pelanggan dalam mencari informasi 

yang dibutuhkan. 


