
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini banyak perusahaan yang tertarik untuk melakukan analisis 

dalam sistem informasi pelayanan perusahaan. Hal ini di lakukan untuk 

menyesuaikan proses bisnis yang ada dalam perusahaan dengan tingkat kebutuhan 

pelanggan. Selain itu, dengan melakukan analisis dalam sistem informasi 

pelayanan, perusahaan dapat memahami proses pelayanan perusahaan dengan 

tujuan yang telah ditetapkan, dan dapat mengetahui alur kerja perusahaan dalam 

bisnis serta memberikan rekomendasi dalam membuat suatu keputusan proses 

bisnis (Hamdani, 2015). Hal tersebut berdampak pada banyaknya perusahaan-

perusahaan jasa kurir di Indonesia yang baik bergerak di skala kecil hingga besar, 

maupun skala domestik hingga internasional. Di Indonesia sendiri jasa kurir 

memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan pendistribusian barang maka 

dari itu dibutuhkan sebuah sistem informasi pelayanan yang dapat membantu 

perusahaan dalam melakukan pengolahan data pendistribusian dalam hal ini pada 

perusahaan PT Seribu Rumpun Bambu (Triyanto, 2015). 

PT Seribu Rumpun Bambu merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa penyewaan truck dan pengiriman barang menggunakan mobil besar 

seperti fusso dan tronton dengan mencangkup muatan yaitu jagung, gandum, sagu, 

pasir dan lainnya. PT Seribu Rumpun Bambu didirikan pada tanggal 31 Januari 

2017 oleh Edy Chrisyanto, S.E. Yang beralamat di Jalan Ir Sutami Km 7, No.17, 

Sukarame Bandar Lampung. Bermula dengan sejumlah 14 mobil fusso dan mobil 
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tronton PT Seribu Rumpun Bambu memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada 

penyewaan serta pengiriman antar kota di Lampung. 

Saat ini PT Seribu Rumpun Bambu sudah menggunakan sistem aplikasi 

Microsoft Excel  dalam melakukan pengolahan data order penyewaan alat dan 

pengiriman barang pelanggan, tetapi permasalahan yang terjadi adalah sistem 

aplikasi hanya admin yang dapat mengakses untuk melihat data pelanggan yang 

sudah menyewa, jumlah truck yang sudah disewa, waktu penyelesaian sewa alat, 

dan barang apa saja yang sudah dikirim. Selain itu pimpinan harus menghubungi 

admin terlebih dahulu jika ingin mengetahui jumlah pelanggan yang sudah 

menyewa alat maupun yang sudah menggunakan jasa pengiriman barang, selain itu 

dalam hal order penyewaan alat berat pelanggan diharuskan datang ke PT Seribu 

Rumpun Bambu dan membuat berkas delivery order permohonan penyewaan alat 

atau jasa pengiriman barang sehingga mengakibatkan terhambatnya proses 

penyewaan alat maupun pengiriman, jika persediaan alat berat sudah di sewa oleh 

pelanggan lain mengakibatkan pelanggan harus menunggu terlebih dahulu jika 

ingin menyewa alat, banyak juga pelanggan yang memilih untuk mencari 

perusahaan jasa penyewaan alat lain. 

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan seperti diatas, maka peneliti mencoba 

untuk membuat sebuah aplikasi menajemen delivery order khususnya pada 

penyewaan alat berat dan jasa pengiriman barang berbasis website, dengan ada nya 

sistem tersebut solusi yang diharapkan adalah sistem dapat digunakan secara 

langsung oleh admin untuk mengelola data penyewaan alat, pimpinan dapat 

mengetahui secara online jumlah alat yang disewa, alat apa saja yang disewa, 

barang apa saja yang sudah dikirim dan pelanggan juga dapat langsung melakukan 
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delivery order penyewaan alat maupun jasa pengiriman barang tanpa harus datang 

ke perusahaan. Sehingga peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Sistem 

Informasi Manajemen Delivery Order Berbasis Web (Study Kasus: PT Seribu 

Rumpun Bambu)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :   

1. Bagaimana membuat aplikasi untuk mempermudah proses delivery order jasa 

pengiriman barang pada PT Seribu Rumpun Bambu? 

2. Bagaimana mempermudah proses penyewaan alat berat pada PT Seribu 

Rumpun Bambu? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang. Penelitian ini hanya 

dibatasi pada :  

1. Hanya membahas masalah pengolahan data delivery order pengiriman barang 

dan penyewaan alat berat pada PT Seribu Rumpun Bambu.  

2. Dalam tahapan perancangannya menggunakan UML (Unified Modeling 

Language) kemudian dalam tahapan pengembangan sistem menggunakan 

metode Waterfall 

3. Bahasa pemrograman menggunakan PHP dan Mysql sebagai database 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun rincian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk membantu perusahaan dalam mengetahui jumlah pelanggan yang 

sudah melalukan delivery order pengiriman barang  

2. Untuk merancang dan mengimplementasikan suatu sistem yang dapat 

membantu proses penyewaan alat berat pada PT Seribu Rumpun Bambu.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam 

melakukan sebuah penelitian tentang Sistem Informasi Manajemen Delivery 

Order Berbasis Web. 

2. Perusahaan  

Pada PT Seribu Rumpun Bambu diharapkan manfaat yang didapat adalah 

terbantunya proses pengolahan data delivery order pengiriman barang dan 

penyewaan alat berat.  

 

 


