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5 BAB I  

6 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak akan pernah 

berhenti. Beraneka ragam teknologi telah muncul di dunia teknologi informasi dan 

komunikasi. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat 

juga mulai menuntut segala sesuatu untuk serba praktis. Kerena itu lah muncul 

teknologi mobile yang bisa memenuhi keinginan masyarakat modern saat ini. 

Perkembangan dunia mobile saat ini sangat pesat baik dalam bentuk hardware 

maupun software. Hal ini terlihat pada perkembangan device mobile yang semakin 

banyak jenisnya. Hampir semua vendor handphone yang diketahui seperti Apple, 

Samsung, Xiaomi dan sebagainya, mengeluarkan device smartphone-nya dalam 

berbagai macam tipe dengan kelebihannya masing-masing. 

Salah satu Operating System dalam dunia mobile adalah Android. Android 

saat ini merupakan salah satu Operating System yang paling banyak digunakan di 

Indonesia. Dikutip dari statcounter.com jumlah pengguna Android di Indonesia 

menguasai 92.54% pasar sistem operasi smartphone yang berada di Indonesia 

pada periode Juli 2018 sampai dengan Juli 2019. Android mempunyai dukungan 

yang sangat tinggi dari komunitas Open Source di dunia, sehingga android terus 

berkembang pesat baik dari segi teknologi maupun dari segi jumlah device yang 

ada di dunia. Smartphone sudah umum digunakan dan fungsinya tidak hanya 

terbatas sebagai sarana komunikasi. Smartphone juga bisa digunakan untuk 

mengakses informasi via internet dan melakukan berbagai kegiatan via berbagai 

aplikasi yang ada. Aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dapat didownload di Play 
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Store. Aplikasi-aplikasi yang tersedia mencakup berbagai bidang kehidupan, 

bidang kesehatan, sosial, seni hiburan serta ekonomi.  

Pergerakan ekonomi terus tumbuh di Indonesia salah satunya adalah dalam 

bidang jasa expedisi pengiriman barang. Pada saat ini pengiriman barang menjadi 

hal yang tidak asing lagi karena para pelaku bisnis sekarang ini banyak 

bertransaksi di internet. Orang-orang akan semakin mudah untuk berbelanja 

walaupun penjual dan pembeli tidak saling bertemu langsung. Itulah sebabnya 

jasa pengiriman barang semakin dibutuhkan. Selain itu peluang bisnis dan 

prospek jasa pengiriman barang masih sangat bagus dan terus berkembang. 

Bisnis pengiriman barang mungkin dapat disebut sebagai usaha yang tidak 

pernah mati. Pasalnya, hingga saat ini, belum ada teknologi canggih yang dapat 

mentransformasi pengiriman barang dengan cara transfer. Pengiriman barang 

masih menjadi aktivitas sebagaimana manusia untuk mencapai suatu tujuan yakni 

dengan perjalanan baik lewat darat, laut, maupun udara. Selain paket, aktivitas 

lain yang dulu syarat dengan jasa pengiriman adalah surat dan uang. Namun, 

kedua jenis barang tersebut sekarang sudah dapat digantikan dengan teknologi, 

berupa surat elektronik (electronic mail atau e-mail) dan pesan singkat, dan 

transfer untuk uang. Akan tetapi, untuk pengiriman barang, sampai saat ini belum 

ada teknologi yang dapat menggantikan peran manusia didalamnya. Banyaknya 

masyarakat yang menggunakan teknologi internet dan smartphone 

memungkinkan layanan  baru  untuk  melakukan   pengiriman   secara   online   

melalui smartphone. Layanan pengiriman paket secara online berbasis android 

merupakan pilihan baru bagi pelanggan yang ingin mengirim paket tanpa harus 

keluar rumah dan pelanggan hanya membuka aplikasi pengiriman paket online 
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berbasis android yang nantinya akan memberikan notifikasi kepada kurir atau 

driver untuk mengambil paket. 

Menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2014) “Jasa adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. 

Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak”. 

Boy Express merupakan sebuah StartUp yang bergerak dibidang jasa 

pengiriman barang dalam kota di Bandar Lampung. Boy Express adalah salah satu 

dari sekian banyak perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang dalam 

kota di Bandar Lampung. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki boy express 

yang dapat menjadi daya saing atau daya jual dengan kompetitor-kompetitor 

lainya, salah satunya adalah penawaran tarif yang flat dan relatif murah, untuk 

paket dalam kota boy express hanya mematok biaya sebesar Rp. 8000 (delapan 

ribu rupiah). 

Untuk saat ini proses pesan antar paket pada Boy Express masih 

menggunakan aplikasi WhatsApp, yaitu pelanggan melakukan chatting ke admin 

Boy Express, kemudian admin akan membagikan ke group driver untuk 

menanyakan siapa yang mau untuk mengambil paket tersebut, ketika sudah ada 

yang mau mengambil peket maka admin akan memberikan konfirmasi kepada 

pelanggan bahwa paket akan diambil pada jam yang sudah ditentukan, apabila 

tidak ada respon yang diberikan oleh driver di group maka admin akan 

menghubungi masing–masing driver. Karena proses pemesanan yang terlalu 

panjang sehingga waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk mendapatkan 

konfirmasi dari admin tidak efektif karena lama. 
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Berdasarkan kedala yang ada, maka akan dilakukan implementasi suatu 

sistem atau aplikasi berbasis android yang nantinya diharapkan dapat membantu 

pelanggan dalam melakukan pemesanan driver untuk pengiriman paket. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam suatu penelitian penting untuk dilakukan oleh 

peneliti, sebab dengan adanya perumusan masalah penelitian dapat difokuskan 

pada permasalahan sehingga sasaran dan tujuan dapat dicapai, maka masalah 

pokok dalam proposal penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi pesan antar paket dalam 

kota berbasis android pada Boy Express? 

2. Bagaimana mengetahui hasil pengujian dari Black box terhadap aplikasi 

sistem informasi pesan antar paket dalam kota?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini memiliki cakupan yang jelas, maka batasan masalahnya 

adalah: 

1. Pengiriman dilakukan dua kali setiap harinya, yaitu pukul 11:00 dan 15:00 

2. Area pesan antar mencakup wilayah Bandar Lampung 

3. Aplikasi dibangun untuk toko dan driver 

4. Menu yang dibahas adalah Kirim Berjadwal 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi pesan antar paket dalam kota 

berbasis android 

2. Membantu online shop atau masyarakat umum dalam pengiriman paket 

dalam kota. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian yang akan dibuat 

adalah: 

1. Bagi Penulis 

Agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman sekaligus 

menerapkan teori yang didapat diperkuliahan dalam perusahaan ataupun di 

dunia kerja nantinya. 

2. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya Sistem Informasi Pesan Antar Paket Dalam Kota diharapkan 

dapat meningkatkan pemasukan karena sudah menerapkan teknologi dalam 

bisninya. 

3. Bagi Lembaga Pendidikan 

Dapat memberikan informasi terbaru bagi pengembangan ilmu komputer 

mengenai City Courier di Bandar Lampung. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan ketentuan buku 

panduan penulisan karya ilmiah yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang awal kegiatan penyusunan karya ilmiah. 

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, literatur terkait, dan 

alat pengembangan sistem. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini pembahasan tentang analisis dan rancangan sistem  yang akan 

digunakan untuk proses pengembangan sistem dan apa saja yang akan dilakukan. 

BAB IV PERANCANGAN 

Pada bab ini menguraikan berupa materi pembahasan yang berisi tentang 

perancangan sistem yang dibuat. 

BAB V HASIL DAN IMPLEMENTASI 

Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian dan implementasi sistem 

yang dibuat. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari implementasi Sistem 

Informasi pesan antar paket dalam kota pada Boy Ekpress 

DAFTAR PUSTAKA 
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Daftar pustaka merupakan referensi-referensi yang dipakai pada penelitian 

ini. 

LAMPIRAN 

 


