
1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi yang demikian cepat sangat 

mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai bidang, Hampir semua bidang usaha 

memanfaatkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu dalam 

menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Penerapan teknologi pada bisnis maupun usaha mampu 

memberikan informasi yang mudah disampaikan dan didapat terutama pada penggunaan 

teknologi smartphone (Wahyudi and Aristantia, 2017).  

Penggunakan smartphone mampu memberikan kemudahan bagi pimpinan perusahaan 

untuk melakukan pengecekan transaki pennyewaan ekspedisi darat yang dilakukan pegawai. 

Berdasarkan  pada jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang di 

tahun 2018, (Kominfo, 2018),  hasil survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII, 2017) bahwa pengguna perangkat smartphone khususnya android meningkat 

setiap tahunnya, pada tahun 2017 pengguna mencapai 50,08% dari jumlah penduduk Indonesia, 

serta pengguna internet dibidang bisnis mencapai 25,10% hingga 48,53%, hal tersebut 

menunjukan peran penting teknologi semakin meningkat dibidang bisnis. Sehingga berdasarkan 

perkembangan teknologi tersebut telah menjadi alasan perlunya pengembangan aplikasi 

menggunakan android untuk mempermudah proses pemantauan kinerja oleh pimpinan, melalui 

aplikasi android yang dihasilkan berupa laporan transaksi sewa yang dapat dilihat secara 

langsung pada aplikasi di smartphone. 

Proses pengolahan data pada perusahaan PT Sinar Sakti Sampoerna yang beralamat di Jl. 

Lintas Sumatera KM.29 Sukarame, Haduyang, Natar, Lampung Selatan. Proses penyewaan yang 

dilakukan oleh konsumen harus datang keperusahaan untuk melakukan transaksi sewa. 



berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada pihak perusahaan perlunya 

sistem pengolahan data yang lebih optimal dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi, serta 

masih memiliki kelemahan pada proses transaksi sewa yang dilakukan sebab, belum tersedianya 

media teknologi untuk melakukan proses penyewaan ekspedisi yang dilakukan secara online 

oleh konsumen, sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan perlu mengoptimalkan kinerja 

menggunakan sistem yang terprogram salah satunya dengan menggunakan media teknologi 

smartphone. 

Jasa ekspedisi merupakan salah perusahaan dalam bidang pengiriman barang yang 

memiliki pengaruh pada pertumbuhan perusahan seperti halnya proses pengiriman barang, 

persaingan dalam bisnis ekspedisi, setiap perusahaan  ingin  memberikan  pelayanan  terbaik  

pada  pelanggannya  baik  dalam  hal ketepatan  waktu  sampai  pada  ketepatan  barang  ke  

tempat  tujuan  maupun  sistem transaksi yang berhubungan langsung dengan pelanggan.   

Salah satu armada yang digunakan untuk pengiriman dan pendistribusian barang yaitu 

armada truck, sistem trucking adalah jenis armada yang banyak dipakai untuk pengiriman jalur 

darat. Penggunaan armada tersebut juga memiliki beberapa keuntungan salah satunya adalah 

jumlah volume yang diangkut cukup besar serta  jalur darat yang menyediakan lebih banyak rute 

dan tujuan. Banyak perusahaan-perusahaan dibidang produksi barang jadi yang dikirimkan ke 

berbagai daerah, sehingga peluang usaha jasa ekspedisi dapat membantu pendistribusian barang 

serta dapat memperlancar pengiriman barang hingga ke penerima (Natasya, 2015). Pengelohan 

data pada perusahaan penyedia ekspedisi umumnya telah menggunakan media teknologi 

komunikasi berupa media komputer dan beberapa aplikasi pendukung pengolahan angka seperti 

aplikasi Miscrosoft Excel untuk membantu proses pengolahan data, sehingga penting untuk 



penerapan sistem informasi secara tersistem menggunankaan media teknologi dan komunikasi 

(Ragakasih, 2018). 

Pada penelitian ini akan diterapkan pengembangan aplikasi penyewaan eksepedisi darat 

menggunakan teknologi smartphone android yang memiliki fungsi untuk melakukan transaksi 

sewa oleh pelanggan berupa proses booking sewa dan pembayaran uang muka sewa, selanjutnya 

terdapat fitur monitoring berupa laporan transaksi sewa yang dipantau oleh pimpinan serta 

terdapat bagian admin yang bertugas mengkonfirmasi booking sewa dan perekapan data 

transaksi sewa, sehingga pengembangan aplikasi sewa ekspedisi darat mampu mengintegrasikan 

data antara bagian admin dengan pimpinan dan konsumen melalui media smartphone, maka 

aplikasi akan  dikembangkan menggunakan metode prototype sebagai pengembangan sistem 

dengan tahap awal adalah komunikasi untuk mengetahui kebutuhan perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dan diteliti adalah 

bagaimana membangun aplikasi penyewaan ekspedisi darat menggunakan aplikasi android 

untuk menyediakan media transaksi sewa secara online ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan penelitian ini adalah membuat aplikasi yang berguna untuk perusahaan 

yaitu membangun aplikasi penyewaan ekspedisi darat menggunakan aplikasi android untuk 

menyediakan media transaksi sewa secara online. 

 

 



1.4 Batasan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pada :  

1. Proses penyewaan dilakukan pada media smartphone. 

2. Pengolahan informasi yang disampaikan yaitu hanya terkait penyewaan berupa, mobil 

dan harga sewa dan driver. 

3. Data yang diolah yaitu hanya pada penyewaan dan rekap penyewaan. 

  

1.4 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang diajukan belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu dan berbeda 

dengan penelitian yang sudah pernah dilaksanakan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah pengolahan data penyewaan ekspedisi darat. 

2. Meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi pada bidang 

transaksi sewa ekspedisi darat. 

3. Mempermudah konsumen melakukan proses booking sewa dan pembayaran uang 

muka 

 

 

 

 

 



1.6   Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan 

buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review 

yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan kerangka kerja, objek penelitian, tahapan penelitian, komunikasi dan 

perencanaan. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan analisis berupa kebutuhan sistem, pemodelan prototype, user 

interface dan rancangan pengujian. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembentikan dan pembahasan yang dihasilkan berupa implementasi, 

kontribusi dan pengujian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi 

sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 
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