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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Saat ini persaingan usaha terutama bidang jasa semakin ketat. Jenis jasa yang 

biasanya dipasarkan adalah jasa pengiriman barang, jasa rental mobil, jasa 

perbaikan kendaraan, jasa cuci pakaian atau sepatu, dan masih banyak lainnya. 

Maka penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilihan 

strategis dalam rangka meningkatkan daya saing. Kebanyakan perusahaan jasa 

menempatkan kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. Hal ini terlihat pada 

pernyataan misi, tujuan dan iklan (Muhammad, 2012). 

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi salah satunya adalah PO 

Kramat Djati. Selain menyediakan jasa transportasi perusahaan ini setiap harinya 

juga menerima paket dari perusahaan-perusahaan ataupun perorangan yang 

memerlukan jasa transportasi untuk diantarkan ke tujuan masing-masing. 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman harus dapat memberikan 

jasanya kepada konsumen (pengguna atau pelanggan) dengan sebaik-baiknya, 

sehingga mereka merasa puas. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi, 

bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menerapkannya, salah satunya 

penerapan teknologi pada jasa pengiriman barang. 

Pengolahan data pengiriman barang pada PO Kramat Jati sudah dilakukan 

secara komputerisasi yaitu dengan menginputkann data pengiriman pada aplikasi 

ms excel dan dicatat kedalam nota pengiriman barang. Kendala yang terjadi yaitu 

kehilangan data karena kurang tertib administrasi, kekeliruan data atau kurang 

lengkapnya data pengiriman bahkan kehilangan barang membuat PO Kramat Jati 



2 
 

ini terhambat dalam pengiriman barang. Pengiriman barang bisa terjadi tepat 

waktu atau jika terjadi kendala maka bisa menyebakan lama dalam pengiriman, 

serta tidak ada informasi jika barang telah sampai atau belum, serta pada 

pelanggan yang ingin mengetahui keberadaan barang tersebut dikarenakan 

perusahaan belum menyediakan sistem pengiriman barang sehingga pelanggan 

khawatir dengan barang pelanggan. 

Solusi dari kendala diatas akan dibuat aplikasi sistem pengiriman barang pada 

PO Kramat Jati untuk mendata dan mengelola data pengiriman barang berbasis 

web yang nantinya sistem ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja serta dapat 

memberikan informasi pengiriman barang pada pelanggan dan pelanggan dapat 

melakukan pengecekan barang. Sistem pengiriman barang berbasis web yang 

dapat diakses kapanpun dan dari manapun selama ada internet. Dapat diakses 

hanya dengan menggunakan web browser. 

Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka penulis memilih judul “Aplikasi 

Sistem Informasi Manajemen Pengiriman Barang Berbasis Web (Study 

Kasus : PO Kramat Djati)”. Diharapkan dengan adanya sistem yang akan 

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

aman serta menghasilkan informasi dan laporan yang dibutuhkan oleh PO Kramat 

Djati serta pelanggan pun puas dalam melakukan pengiriman barang. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengelola data pengiriman barang pada PO Kramat Djati? 

2. Bagaimana merancang aplikasi pengiriman barang pada PO Kramat Djati? 

 

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 PO Kramat Djati. 

2) Membangun sistem untuk membantu proses pengiriman barang pada PO 

Kramat Djati. 

 

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 pengiriman barang. 

2. output-an yaitu laporan pengiriman, dan bukti pengiriman. 

3. Metode pengembangan sistem menggunakan metode prototype, dan metode 

perancangan sistem yaitu UML. 

4. Aplikasi yang digunakan adalah Dreamweaver dan MySQL sebagai database. 
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1.5. Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

a. Dapat membantu PO Kramat Djati dalam proses pengiriman barang. 

b. Pelanggan tidak perlu khawatir akan kehilangan dalam melakukan 

pengiriman barang di PO Kramat Djati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


