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1.1 Latar Belakang

Persaingan usaha yang semakin ketat mengharuskan perusahaan mengubah

pola fikir untuk memikirkan kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus

mementingkan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tidak dapat dipungkiri,

dalam dunia bisnis pelanggan merupakan faktor yang paling penting. Dengan

mempelajari prilaku dan keinginan pelanggan diharapkan perusahaan mampu

meningkatkan pelayanan pelanggan, meningkatkan kesetiaan pelanggan dan

meningkatkan pendapatan perusahaan. Faktor penting lain yang harus

diperhatikan perusahaan yaitu menjalin hubungan yang baik antara pelanggan.

(Dewi Nugraheni,dkk : 2015)

Jasa ekspedisi adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang

pengiriman barang yang saat ini tumbuh pesat dalam dunia bisnis, perusahaan

dalam bidang ini bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik pada

pelanggannya baik dalam hal ketepatan waktu sampai pada ketepatan barang

pada tempat tujuan maupun sistem transaksi pengiriman barang yang

berhubungan langsung dengan pelanggan.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tiap waktu selalu

mengalami perubahan khususnya dalam bidang teknologi informasi berbasis

komputer meliputi perangkat keras (hardware) dengan kemampuan memproses

data yang semakin cepat dan penyimpanan (storage) yang semakin besar dan

perangkat lunak (software) yang dituntut untuk untuk meningkatkan keakuratan



dan efisiensi dalam memproses data guna mampu menghasilkan sumber daya

informasi yang berguna bagi pengguna (user) sehingga, perusahaan dituntut

untuk memiliki sistem transaksi yang terkomputerisasi agar dapat bersaing

dengan perusahaan jasa ekspedisi lainnya. (Nova Prista, dkk : 2014)

PT Mundi Kencana Utama merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang

distributor semen yang bernama semen SCG, yang merupakan distributor yang

menjual material dagangannya dengan harga murah sehingga banyak pelanggan

ataupun agen yang membeli material semen di PT Mundi Kencana Utama dengan

jumlah besar maupun kecil, yang nantinya baik untuk di pakai sendiri ataupun

dijual kembali. Untuk pengambilan stok material semen dagangannya, perusahaan

ini memasoknya dari daerah Lampung maupun diluar Lampung. Salah satu

supplier perusahaan ini yaitu PT. Swadaya material yang berada di Natar,

Lampung Selatan. Setiap barang yang datang ataupun yang masuk dari pemasok

(supplier) di cek oleh kepala gudang dan checker yang mana supplier

memberikan surat jalan kepada kepala gudang untuk mengetahui jumlah dan

barang apa saja yang dimuat. Setelah melakukan pengecekan, kepala gudang

mengkonfirmasikan kepada bagian kantor tentang jumlah barang yang masuk.

Sedangkan untuk barang keluar, pelanggan memesan barang yang ingin dibeli

dengan datang ke kantor cabang yang berada di Jl. Teuku Umar No. 74, Kedaton,

Bandar Lampung atau langsung menghubungi bagian marketing. Pelanggan yang

telah selesai melakukan transaksi pembelian barang di bagian kantor, kemudian

diberikan kwitansi pembayaran dan bagian marketing atau bagian penjualan

membuatkan nota berupa informasi pesanan pelanggan yang diserahkan kepada



bagian gudang untuk dibuatkan surat jalan sebagai proses pengiriman barang yang

di pesan kepada pelanggan.

Dalam mengolah data pengiriman barang PT. Mundi Kencana Utama masih

melakukan pencatatan secara manual, yaitu pencatatan menggunakan buku besar

ekspedisi yang dicatat oleh admin gudang berdasarkan bukti surat jalan yang

berisi nama toko pelanggan, jumlah stok barang yang dipesan, nomor surat jalan

serta nama supir dan nomor plat mobil yang dipakai pada saat pengiriman barang

tersebut beserta kwitansi kasbon biaya lain-lain selama proses pengiriman barang

ke pelanggan yang diberikan oleh supir atau kurir. Kemudian admin gudang

memberikan laporan ekpedisi buku besar per periode bulanan kepada bagian

kantor untuk disalin kembali ke excel untuk laporan kepada pimpinan. Terkadang

pada saat proses pencatatan sudah selesai di buku ekspedisi yang dicatat oleh

admin gudang, selang beberapa saat ada pelanggan yang komplain terhadap

barang yang rusak selama penyimpanan di tempat. Hal ini harus membuat PT.

Mundi Kencana Utama menggantikan barang yang rusak tersebut dengan barang

yang baru atau mengembalikan uang pelanggan sesuai dengan jumlah barang

yang rusak tersebut. Dalam masalah tersebut menyebabkan admin gudang harus

mengubah data secara manual dalam bentuk tulisan di buku besar ekspedisi.

Sehingga informasi di buku besar membuat data sulit dibaca karena ada

perubahan data dalam hal tersebut. Sistem yang digunakan saat ini menimbulkan

suatu permasalahan dalam proses pengolahan dan pencarian data yang sangat

kurang efektif dan efisien. Sehingga dari permasalahan tersebut terkadang terjadi

kesalahan dalam proses pencatatan oleh pihak kantor untuk laporan ke pimpinan



karena dari proses pencatatan manual buku besar ekpedisi terkadang sulitnya

membaca data yang disebabkan kesalahan dalam hal penulisan.

Berdasarkan uraian di latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian

tentang “Sistem Informasi Pelaporan Ekspedisi Pengiriman Barang pada PT.

Mundi Kencana Utama Bandar Lampung” yang dapat memudahkan dalam

menangani proses pendataan ekspedisi pengiriman barang, serta laporan ekspedisi

pengiriman barang, sehingga sistem yang akan dibangun diharapkan dapat

mempermudah pekerjaan pada PT. Mundi Kencana Utama dalam mengelola dan

memonitoring data ekspedisi pengiriman barang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan permasalahan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menangani dan mendata proses pengiriman barang

yang efektif dan efisien ?

2. Bagaimana membangun sistem laporan pengiriman barang yang

dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat ?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem ini dibangun dan dirancang untuk menginputkan data

barang yang sudah dikirim.



2. Membangun sebuah sistem sebagai tempat penyimpanan data

pengiriman barang agar mempermudah dalam pencarian data serta

pembuatan laporan.

3. Bahasa pemgrograman yang digunakan adalah java (neatbeans).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk merancang sistem informasi ekspedisi pengiriman barang

yang ada di PT. Mundi Kencana Utama.

2. Untuk  mengimplementasikan sistem  informasi yang  ada  di  PT.

Mundi Kencana Utama yang berguna sebagai alat dalam

pembuatan laporan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan yaitu :

1. Membantu pihak PT. Mundi Kencana Utama dalam proses

pengolahan data pengiriman barang yang telah dikirim ke

konsumen sehingga akan semakin mempermudah admin gudang

dalam memberikan suatu informasi yang dibutuhkan.

2. Dapat menunjang kinerja di PT. Mundi Kencana Utama untuk

pengembangan sistem yang terkomputerisasi yang dapat digunakan

oleh pihak perusahaan.

3. Menyediakan informasi yang cepat, tepat dan akurat mengenai data

maupun laporan yang dibutuhkan oleh PT. Mundi Kencana Utama.



1.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan akhir study ini penulisan memerlukan data dan

informasi serta keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Perolehan data yang tepat serta pengolahan dan penyajian yang benar akan

semakin membantu dalam proses penulisan. Dalam hal ini pengumpulan data,

penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1.6.1 Wawancara (Interview)

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada

pegawai atau staff yang terkait terhadap masalah yang berkaitan dengan

pengelolahan kas kecil.

1.6.2 Metode Pengamatan (Observation)

Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara pengamatan

langsung kepada perusahaan untuk mendapatkan gambaran perusahaan

tentang bagaimana proses pencatatan laporan ekpedisi pengirimanan

barang pada PT. Mundi Kencana Utama.

1.6.3 Metode Tinjauan Pustaka (Study literature)

Metode ini dilakukan dengan mengutip atau mengumpulkan data secara

teoritis dari buku-buku yang digunakan sebagai landasan penyusunan

tugas akhir.



1.7 Sistematika penulisan

Penulisan laporan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu masing-masing bab

terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode

pengumpulan data sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti serta konsep dasar sistem, konsep dasar informasi,

konsep dasar sistem informasi, pengertian laporan, pengertian penerimaan

barang, definisi database, bagan alir dokumen (flowchart), UML (Unifed

Modeling Language), sekilas tentang pemrograman java, sekilas tentang

neatbeans, sekilas tentang mySQL.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran singkat sejarah PT.

Mundi Kencana Utama, Struktur organisasi dan analisis permasalahan,

Meliputi analisis terhadap masalah sistem yang sedang berjalan, analisis

hasil solusinya, analisis terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan

sistem yang diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model

penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan untuk

sistem baru yang diusulkan.



BAB IV IMPELEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai implementasi analisa dan

perancangan sistem serta algoritma yang diimplementasikan. Selain itu,

pada bab ini juga dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahapan

analisis, desain dan hasil tentang implementasinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang telah didapat dari

hasil pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


