
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi merupakan salah satu aktivitas utama dalam sistem logistik dan 

memiliki peranan yang penting dalam perusahaan. Pengiriman barang memiliki 

suatu misi yaitu mengirimkan barang yang benar pada tempat dan waktu yang 

tepat (Ghiani, et al, 2004). Agar misi tersebut dapat tercapai maka diperlukan 

suatu sistem yang mampu untuk, menjamin barang yang dikirim memiliki jumlah 

yang sesuai dengan permintaan dari konsumen, memastikan waktu pengiriman 

secara tepat sesuai dengan jarak tempuh pengiriman, menjaga keamanan dan 

kualitas barang pada saat pengiriman (Ballou, 2004). Permasalahan yang sering 

muncul pada saat pengiriman barang ke konsumen adalah terjadinya kehilangan 

barang maupun keterlambatan kedatangan barang pada saat pengiriman. Hal 

tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap angkutan 

pengiriman, sehingga dikarenakan tidak adanya pengawasan terhadap angkutan 

pengiriman dapat menyebabkan timbulnya cost bagi perusahaan serta kekecewaan 

pada pelanggan. (Shamsuzzoha and Helo, 2011). 

Karya Mandiri adalah sebuah UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah, 

merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang produksi dan penjualan 

miniatur mobil-mobilan dari kayu, seperti Mobil Truk Colt Diesel, Mobil 

Tronton, Mobil Bus atau Bus Trans, Mobil Tanki atau Pertamina, Mobil Dum 

Truk Tronton, Mobil Box, Mobil Jeep, Kereta Lokomotif, atau bisa di custom 

sesuai yang diinginkan. Pemilik UMKM Karya Mandiri adalah Bapak Buyung 

Santoso yang memiliki sekitar 36 Karyawan. UMKM Karya Mandiri ini berdiri 
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pada tahun 2006, yang beralamatkan di Jalan Sungai Langka No. 46 Kec. Gedong 

Tataan.  

Penjualan yang telah dilakukan bukan hanya di wilayah Lampung saja, 

tetapi sampai diluar dari Provinsi Lampung. Di Pulau Sumatera, selain Lampung, 

meliputi wilayah Palembang, Medan, Bengkulu, Jambi. Dan di Pulau Jawa, 

meliputi wilayah Tangerang, Jakarta, Bekasi, dan Depok. Pengiriman barang yang 

dilakukan UMKM Karya Mandiri dalam satu bulan, bisa mencapai lebih dari 800 

unit barang.  

Untuk saat ini,  UMKM Karya Mandiri belum menggunakan sistem 

informasi yang terkomputerisasi atau masih dilakukan secara manual. Pada proses 

pengiriman barang, barang yang akan dikirim, dibuatkan nota pengiriman barang, 

dan dikirim ke alamat tujuan. Kendala pada pengiriman ini adalah tidak jelasnya 

informasi pada status pengiriman, seperti lokasi posisi barang, nama barang, 

jumlah barang, sopir yang mengirim barang. Mengingat banyaknya barang yang 

harus dikirim ke beberapa tempat, membuat pelanggan menanyakan kepada 

penjual, lalu penjual menghubungi supir. Karena tidak jelasnya informasi status 

pengiriman barang tersebut, yang bisa saja terjadi adalah keterlambatan 

pengiriman, atau bahkan barang tidak sampai ke pelanggan. Hal tersebut dapat 

terjadi karena lemahnya pengawasan. Sehingga dapat menimbulkan kekecewaan 

bagi pelanggan. 

Solusi dari kendala diatas akan dibuat aplikasi tracking pengiriman barang 

berbasis Android pada Karya Mandiri untuk mendata dan mengelola data 

pengiriman barang. Diharapkan dengan adanya sistem yang akan dibangun dapat 

membantu melakukan pengawasan dalam pengiriman barang sehingga 
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mendapatkan informasi mengenai lokasi kendaraan, serta pelanggan dapat 

melakukan pengecekan barang dan pelanggan puas dalam melakukan pengiriman 

barang. Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka penulis memilih judul 

“Aplikasi Tracking Pengiriman Barang Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) Berbasis Android (Study Kasus : Karya Mandiri)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengelola data pengiriman barang pada Karya Mandiri ? 

2. Bagaimana agar pelanggan dapat mengetahui status posisi lokasi barang 

yang telah dikirim ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Mengelola data pengiriman barang pada Karya Mandiri. 

2. Membangun sistem aplikasi untuk membantu proses tracking pengiriman 

barang pada Karya Mandiri sehingga pelanggan dapat melacak status 

posisi lokasi terkini barang yang dikirim.  
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1.4 Batasan Penelitian 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian 

ini, agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Data yang dikelola yaitu data tracking pengiriman barang. 

2. Input-an sistem yaitu data barang, data pelanggan, data supir, dan data 

pengiriman barang. 

3. Output-an sistem yaitu laporan tracking. 

4. Metode pengembangan sistem menggunakan metode Extreme 

Programming (XP), dan metode perancangan sistem yaitu UML. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Sebagai aplikasi yang membantu pengguna untuk mengetahui posisi lokasi 

pengiriman barang dengan pemanfaatan GPS yang terdapat pada 

handphone. 

2. Dapat memberikan informasi status pengiriman barang telah dikirim atau 

telah diterima. 

3. Dapat memberikan informasi mengenai data pengiriman barang. Seperti 

lokasi barang, data supir yang mengirim barang, nama barang, jumlah 

barang, ukuran, dan warna barang yang dipesan. 



 


