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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.      Latar Belakang Masalah 

PT Multi Ekspres Transindo merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa ekspedisi pengiriman paket barang yang bertempat di kota 

Bandarlampung dengan melayani jasa antar paket dari Lampung ke kota lainnya, 

seperti Palembang, Jakarta, Bandung dan sekitarnya dengan menggunakan angkut 

darat maupun laut. Pada saat ini, PT Multi Ekspres Transindo sering menghadapi 

masalah yang seringkali pelanggan menanyakan posisi barang yang dikirim, dan 

customer service tidak dapat menjelaskan kepada pelanggan secara rinci 

keberadaan barang yang dikirim sehingga dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat 

membantu  customer service dalam melakukan tracking atau pelacakan posisi 

barang tersebut.  

        Tracking merupakan mekanisme bagaimana memantau keberadaan objek 

yang bergerak dan jalurnya. Pengertian bergerak dalam perspektif geografi adalah 

perpindahan posisi suatu objek dari suatu koordinat ke koordinat lain. Tracking 

diperoleh  dengan  merekam  data  perpindahan  tersebut  (Sunyoto, 2009).  

Location Based Service (LBS) yaitu service yang berfungsi untuk mencari dengan 

teknologi GPS dan Google’s cell-based location. Maps dan layanan berbasis 

lokasi menggunakan lintang dan bujur untuk menentukan lokasi geografis, namun 

sebagai user, dibutuhkan posisi realtime, bukan nilai lintang dan bujur (Safaat, 

2011). 
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GPS singkatan dari Global Position System adalah sebuah alat yang fungsi 

utamanya memberikan informasi posisi kendaraan atau benda yang akan dilacak 

dengan memanfaatkan satelit GPS (Global Positioning System), (Winardi,2006). 

GPS Tracker adalah sistem navigasi penentuan posisi yang alatnya ditempatkan 

pada kendaraan/armada atau barang yang bergerak untuk di pantau secara 

realtime (S. Tao,2012). Alat pendeteksi lokasi GPS Tracker tersebut mampu 

mengirimkan lokasi dalam bentuk titik koordinat dari kendaraan/armada yang di 

pasangi alat tersebut. GPS Tracking System bagi suatu perusahaan yang 

mengandalkan pengiriman barang menggunakan kendaraan adalah mampu 

mengidentifikasi secara realtime keberadaan personil dan armada kendaraan, 

sehingga memudahkan pelacakan.  

Dalam hal ini untuk dapat meningkatkan suatu sistem maka dibuatkannya 

suatu usulan penggunaan teknologi informasi berupa Website, Website adalah 

sering juga disebut Web, dapat diartikan suatu kumpulan-kumpulan halaman yang 

menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar diam ataupun 

bergerak, data animasi, suara, video maupun gabungan dari semuanya, baik itu 

yang bersifat statis maupun yang dinamis, yang dimana membentuk satu 

rangkaian bangunan yang saling berkaitan dimana masing-masing dihubungkan 

dengan jaringan halaman atau hyperlink. (Yuhefizar, 1998). 

Solusi disarankan untuk PT Multi Ekspres Transindo untuk menggunakan 

aplikasi online berbasis web, karena dengan menggunakan aplikasi ini dapat 

mempermudah admin dalam proses penemuan posisi wilayah barang, sehingga  

menghasilkan informasi yang lebih akurat. Berdasarkan masalah diatas peneliti 

memilih judul  
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 “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENEMUAN POSISI 

WILAYAH BARANG PADA PT MULTI EKSPRES TRANSINDO  

BERBASIS WEB”. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, apakah 

penggunaan GPS (Global Positioning System) dapat mempermudah dalam 

melacak suatu posisi barang ? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis membatasi masalah hanya pada 

perancangan sistem informasi penemuan posisi wilayah barang berbasis web. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Mempermudah dalam penemuan posisi wilayah barang. 

2. Membuat dan merancang sistem informasi penemuan wilayah barang 

melalui website pada PT Multi Ekspress Trasindo. 

3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi yang akhirnya akan meningkatkan 

pelayanan ke pelanggan pada PT Multi Ekspress Trasindo. 

1.5. Manfaat Yang Diharapkan 

Diharapkan hasil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang 

memerlukan informasi sebagai pembanding antara teori yang didapat didalam 

perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan menganalisis 

suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem penemuan 

posisi wilayah barang. 

b. Bagi Perusahan 

PT Multi Ekspres Transindo diharapkan setelah menggunakan aplikasi 

dari hasil penelitian ini dapat memberikan kemudahan serta membantu 

dalam proses penemuan posisi wilayah barang dan meningkatkan jasa 

pelayanan.  

c. Bagi UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA 

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa. 

 

1.6. Tinjauan Pustaka 

Oleh Stefani Margaretta, Sri Yulianto  J.P, Martin  Setyawan (2012) dari 

Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana, dengan judul 

Sistem Informasi Tracking Pengiriman Barang pada Online Shopping Berbasis 

SMS  Gateway  pada PT. Karunia Inti Jaya Agrisarana. Dimana pada penelitian 

yang dilakukan penulis mengangkat masalah tentang bagaimana membangun 

sistem informasi untuk memudahkan pelanggan dalam memeriksa status barang 

yang dipesan melalui toko online. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang dapat 

melacak pengiriman barang melalui SMS Gateway. 
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Oleh Harry Dhika, Lukman, dan Aswin Fitriansyah (2014) dari Teknik 

Informatika Universitas Indraprasta PGRI, dengan judul Perancangan Sistem 

Informasi Jasa Pengiriman Barang Berbasis Web. Dimana penelitian ini 

bertujuan membangun sistem yang dapat melacak atau memonitoring keberaan 

barang pada saat pengiriman berlangsung. Penelitian ini menghasilkan website 

yang dapat melakukan pelacakan pengiriman barang. 

Oleh Titi Sriwahyuni (2011) dari Jurusan Teknik Elektronika Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Padang, dengan judul Implementasi Perancangan 

Sistem Informasi Ekspedisi Paket Pada PT Pos Indonesia. Dimana penelitian ini 

membahas permasalahan konsumen PT Pos Indonesia tidak dapat melakukan 

pelacakan barang saat pengiriman barang berlangsung. Penelitian ini 

menghasilkan website yang dapat melakukan pelacakan pengiriman barang 

PT Pos Indonesia. 

Oleh Muhammad Andang Novianta dan Emy Setyaningsih (2015) dari 

Jurusan Sistem Komputer Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, 

dengan judul Sistem Informasi Monitoring Kereta Api Berbasis Web Server  

Menggunakan Layanan GPRS. Dimana penelitian ini membahas rancangan web 

base server sebagai sistem pemantauan pengiriman barang melalui kereta api 

secara on-line yang memanfaatkan jaringan GSM menggunakan layanan GPRS. 

Penelitian ini menghasilkan website yang dapat melakukan pemantauan 

pengiriman barang melalui kereta api. 


