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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini kebutuhan akan transportasi sangat penting.

Begitu juga dengan pengiriman barang, menumbuhkan pula persaingan bisnis

yang semakin tajam. Dalam hal pengiriman barang baik ke luar negeri maupun

dalam negeri, jasa kurir memegang peranan yang sangat penting. Dengan

menggunakan jasa kurir, barang yang dikirimkan akan cepat sampai dan dalam

kondisi yang baik daripada dengan melakukan sendiri pengiriman barang.

Perusahaan maupun perorangan telah banyak yang menggunakan jasa kurir untuk

mengirimkan barang baik dalam jumlah yang kecil maupun besar. Kepercayaan

terhadap penggunaan jasa kurir dalam pengiriman barang telah membuat

perkembangan yang cukup pesat dalam bidang ekspedisi.

PT. Kencana Global Trasindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di

bidang jasa ekspedisi. Berdiri pada tahun 2006 hingga saat ini bekerjasama

dengan PT. Astra International Tbk. Untuk pengiriman mobil ke customer dan

pengiriman mobil  keseluruh  Pool  Auto 2000 di seluruh pulau Jawa dan pulau

Sumatra. Dalam kegiatan bisnisnya perusahaan sudah menggunakan komputer

hanya saja penggunaanya masih belum optimal, dimana proses transaksi

pengiriman mobil  pada PT. Kencana Global Trasindo masih dicatat secara

manual pada  buku, sehingga memungkinkan kehilangan serta kerusakan data

apabila suatu saat diperlukan. Dengan cara dicatat secara konvensional tersebut

timbul permasalahan yang membuat data sulit untuk ditemukan. Sehingga ketika
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pimpinan membutuhkan informasi laporan data transaksi pengiriman mobil, maka

memerlukan waktu lama dan kurang efektif dalam memberikan informasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba merancang suatu

sistem yang dapat membantu dan mengoptimalkan kegiatan bisnis transaksi

pengiriman mobil, maka penulis mengambil judul “Rancang Bangun sistem

informasi pengiriman Kendaraan berbasis Web pada PT Kencana Global

Trasindo ”

1.2 Identifikasi Masalah

a. Pencatatan data pengiriman kendaraan mobil masih menggunakan buku.

b. Sulitnya mencari data pengiriman kendaraan karena masih harus menacari

dan membuka buku pengiriman kendaraan.

1.3 Rumusan Masalah

a. Bagaimana merancang sistem informasi transaksi pada PT Kencana

Global Trasindo yang belum terkomputerisasi untuk proses data

pengiriman kendaraan Mobil?

b. Bagaimana sistem tersebut dapat mempermudah pengguna dalam mencari

data transaksi pengiriman kendaraan mobil pada PT Kencana Global

Trasindo?

1.4 Batasan Masalah

a. Penelitian ini hanya membahas perancangan sistem informasi pengiriman

kendaraan mobil Toyota pada PT Kencana Global Trasindo
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b. Jenis kendaraan yang dikirim pada penilitian ini berjumlah 11 type mobil

Toyota diantaranya : Innova B, Innova D,Yaris, Avanza, Altis, Rush,

Innova G M/T, Fortuner D dan Hilux

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang “Perancangan Sistem Informasi pengiriman kendaraan

berbasis Web pada PT Kencana Global Trasindo Bandar Lampung” berbeda

dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berisi tentang sistem informasi data

pengiriman kendaraan berupa kendaraan beroda 4 (Mobil) yang hanya berfokus

pada perancangan sistem informasi data pengiriman kendaraan. Hal ini tentunya

berbeda dengan penelitian :

1. Setiawanti (2012) Analisis dan Perancangan Sistem Pelacakan Pengiriman

barang berbasis Web dan SMS. Permasalahan yang terjadi adalah jika terjadi

keterlambatan atau kehilangan barang, laporan dari pelanggan sangat lamban.

Seringkali pelanggan menanyakan keberadaan barang yang dikirim, dan

customer service tidak dapat menjelaskan kepada pelanggan secara rinci

keberadaan barang. Klaim yang diterima dari pelanggan biasanya terjadi

setelah beberapa hari bahkan bisa lebih dari satu minggu dari hari pengiriman

barang. Keterlambatan klaim atas kehilangan atau kerusakan barang

dikarenakan lambannya respon dari penerima kiriman yang diakibatkan

kurangnya informasi terhadap barang yang dikirim. Maka dari itu diperlukan

pengembangan sistem yang bisa mengatasi masalah yang ada dengan

menggunakan aplikasi berbasis web dan menggunakan database MySQL.
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2. Irfani (2012) Pengembangan sistem informasi Ekspedisi PT Panca utama

express dengan metode perancangan berorientasi objek. Permasalahan yang

sering terjadi dalam proses bisnis PT Panca Utama Express tidak terlepas dari

kendala yang dihadapi, seperti kesalahan pengangkutan barang milik

pelanggan, terlewatnya waktu untuk pengambilan barang dibandara, barang-

barang yang mengalami keterlambatan tidak diambil, pengiriman yang urgent

terlambat untuk diantarkan dan lain-lain. Maka dari itu diperlukan

pembangunan sistem informasi yang berorientasi objek sebagai teknologi

informasi untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menggunakan

metode RUP (Rational Unified Process) sebagai metodologi pengembangan

sistem dan untuk membangun sistem ini menggunakan Visual basik.net dan

microsoft sql server 2008,

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Dapat mempermudah dalam Pencarian data dan cepat dalam

pembuatan laporan.

b. Meningkatkan kinerja kerja perusahaan dalam memasukkan data dan

penyimpanan data dengan sistem keamanan yang cukup baik.
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1.7 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut

a. Membangun sebuah sistem aplikasi untuk membantu proses

pembuatan data pengiriman kendaraan mobil pada PT Kencana Global

Trasindo.

b. Sistem informasi  transaksi pengiriman mobil yang di rancang

diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam melakukan

pengolahan data pengiriman


