
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

PT Indomarco Adi Prima merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang

mendistribusikan produk konsumen ke toko-toko. Saat ini PT Indomarco Adi Prima belum

menyediakan layanan tracking status pengiriman barang dalam kegiatan pengiriman barang

sering terjadi kesalahan dalam pengiriman dan barang bisa menyebakan lama dalam

pengiriman. Sering 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, serta konsumen yang ingin mengetahui informasi barangnya pelacakan barang

akan sulit dilakukan dikarnakan tidak dapat mengkonfirmasi dimana letak barang, dengan

demikian menyebabkan seringnya terjadi kesalah pahaman antara perusahaan dan kurir

ataupun dengan operator yang dapat mengakibatkan kerugian waktu dan biaya.

Solusi dari kendala diatas akan dibuat aplikasi tracking barang berbasis Android pada PT

Indomarco Adi Prima untuk mendata dan mengelola data pengiriman barang. Dalam

penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode dengan cara mengumpulkan data

yang ada pada PT Indomarco Adi Prima. Diharapkan dengan adanya sistem yang akan

dibangun dapat membantu karyawan mengelola data dengan cepat, tepat, dan aman serta

dmenghasilkan informasi dan laporan yang dibutuhkan oleh PT Indomarco Adi Prima serta

pelanggan pun puas dalam melakukan pengiriman barang. Berdasarkan kebutuhan

perusahaan maka penulis memilih judul “Aplikasi Tracking Pengiriman Barang Berbasis

Mobile Application Pada PT Indomarco Adi Prima”.



1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana mengelola data pengiriman barang pada PT Indomarco Adi Prima ?

2. Bagaimana merancang aplikasi tracking pengiriman barang pada

PT Indomarco Adi Prima ?

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 PT Indomarco Adi Prima.

2) Membangun sistem aplikasi untuk membantu proses tracking pengiriman barang pada

PT Indomarco Adi Prima.

1.4. Batasan Masalah

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. Output-an yaitu laporan tracking.

3. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall, dan metode perancangan

sistem yaitu UML.

4. Aplikasi yang digunakan adalah Mobile dan MySQL sebagai database.

5. Tidak sampai maintance.

1.5. Manfaat Yang Diharapkan

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah :



a. Bagi PT Indomarco Adi Prima dapat dijadikan membantu penyelesaian masalah untuk

membuat keputusan bagi perusahaan, khususnya mengenai sistem tracking barang

b. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi

mahasiswa.

c. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan menganalisis suatu

masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem tracking barang.

1.6 Sistematika Penulisan

Dibawah ini adalah susunan sistematika penulisan laporan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung pembahasan

yaitu definisi tentang sistem informasi tracking barang, waterfall, UML, Jquery

Mobile, dan MySQL. Materi yang diambil dapat merupakan pengertian dasar teori dari

masalah yang sedang dikaji dan disusun sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk

memecahkan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahasan tentang rancangan sistem terhadap masalah penilaian tenaga

kerja, metodologi penelitian, waterfall, dan jadwal penelitian.

BAB IV PERNANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi pembahasan tentang perancangan sistem yang dibuat UML, dan form

rancangan sistem.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat.



BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat. Simpulan dan

saran dinyatakan secara terpisah.

DAFTAR PUSTAKA
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