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BAB I PENDAHULUAN 

 

I.1   Latar Belakang Masalah 

Saat ini, Jasa Ekspedisi Barang merupakan suatu bisnis yang sedang 

melaju dengan sangat pesat karena semakin banyak orang yang menggunakan 

jasa ini untuk mengirimkan barang. Untuk menghadapi permintaan tersebut 

maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang akan mengautomatisasi 

pelaksanaan ekspedisi barang secara umum dan secara spesifik dapat 

mengurangi risiko – risiko yang terjadi baik oleh human error maupun lainnya. 

Selain itu, aplikasi yang dibangun dapat menyatukan data dari berbagai kantor 

cabang yang ada. 

Aplikasi client server ini dibangun dengan menggunakan Java 2 Platform 

Enterprise Edition(J2EE), dimana aplikasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

Aplikasi Client(Desktop), Aplikasi Server, Aplikasi Customer(Web Based). 

Sistem informasi yang dibangun akan dibangun dengan memanfaatkan semua 

fungsionalitas yang ada dalam J2EE dan menggunakan MySQL DB untuk 

mengelola semua data yang ada.  

Tujuan dari aplikasi ini nantinya adalah mengoptimalkan berbagai proses 

bisnis perusahaan jasa ekspedisi barang, sehingga dapat mengurangi terjadinya 

kerugian akibat kesalahan manusia (Human Error) seperti tercecernya data, 

kesalahan penulisan dan lainnya, serta dapat meningkatkan kenyamanan 

pelanggan dalam menggunakan jasa ekspedisi barang yang telah menyediakan 

fitur track and trace. 

I.2   Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana menangani proses pengiriman barang dan tracking online 

yang terdapat pada perusahaan yang bergerak dibidang ekspedisi 

barang? 
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2. Bagaimana mengelola data pengirim dan data tujuan agar tersimpan 

dengan baik? 

3. Bagaimana memberikan layanan kepada pelanggan, agar pelanggan 

dapat mengetahui letak kiriman pelanggan? 

I.3   Tujuan Pembahasan 

Tujuan dari aplikasi ini adalah merancang dan membangun Sistem 

Informasi yang dapat membantu perusahaan mengatasi masalah-masalah yang 

terdapat di bagian rumusan masalah. Sehingga terdapat poin-poin tujuan dari 

aplikasi ini sebagai berikut : 

1. Membuatkan suatu aplikasi yang dapat mengintegrasikan proses 

pengiriman barang serta aplikasi tracking online. 

2. Membuatkan suatu aplikasi yang memiliki database sebagai penyimpanan 

data pengirim, tujuan, dan data lain yang membutuhkan media 

penyimpanan. 

3. Membuat suatu aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh pelanggan 

agar dapat melihat letak keberadaan kirimannya hanya dengan 

memasukkan kode kiriman. 

I.4   Ruang Lingkup Kajian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan pembahasan diatas, maka 

ruang lingkup kajian dari pembuatan Sistem Informasi adalah sebagai berikut: 

1. Batasan Perangkat Lunak 

a. Sistem Operasi :Microsoft Window  XP/Windows   7  

b. Sistem Basis Data : XAMPP 1.7.3 

c. Bahasa Scripting : Java (Object Oriented Programming). 

d. Editor Pemrograman : Netbeans IDE 7.1 

e. Untuk informasi tracking barang penyusun hanya menggunakan 

konfirmasi dari setiap pole pemberhentian/gudang bukan 

menggunakan GPS. 
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f. Report yang di tampilkan hanya report yang datanya dikelola oleh 

aplikasi saja. 

g. Aplikasi hanya membahas bagian inventory dan distribution di luar 

modul   tersebut tidak dibahas mendalam atau hanya sekedar fitur 

tambahan. 

2. Batasan Perangkat Keras 

a. Client : 

i. Processor : 1.0Ghz atau lebih tinggi. 

ii. Motherboard : compatible dengan processor. 

iii. Hardisk : 40Gb atau lebih tinggi. 

iv. Lan Card : 100mbps atau lebih tinggi. 

v. Modem : 64kbps atau lebih tinggi. 

b. Server : 

i. Processor : 2.0Ghz atau lebih tinggi. 

ii. Motherboard : compatible dengan processor. 

iii. Hardisk : 80Gb atau lebih tinggi. 

iv. Lan Card : 100mbps atau lebih tinggi. 

v. Modem : 512kbps atau lebih tinggi. 

I.5   Sumber Data 

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

pembuatan aplikasi ini. Data yang lengkap akan memberikan hasil yang 

maksimal dan baik sesuai dengan yang diharapkan. Metode pengumpulan data 

untuk perancangan dan implementasi aplikasi meliputi : 

1. Studi pustaka dilakukan untuk memahami dan mempelajari teori – teori 

yang digunakan dalam perusahaan yang bergerak dibidang ekspedisi 

barang, dan mempelajari mengenai java 2 platform enterprise edition. 

2. Sumber data sekunder diambil dari buku, hasil pencarian di internet 

mengenai data yang terkait dan sumber referensi yang digunakan 

sebagai landasan teori atau kerangka dalam penelitian. 
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I.6   Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

pembahasan, ruang lingkup kajian, sumber data serta sistematika penyajian. 

BAB II  KAJIAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan sistem Informasi dan 

rancangan aplikasi program yang akan dibuat. Teori-teori yang dijelaskan 

meliputi tentang sistem, Informasi, sistem informasi, basis data, diagram alir 

data.  

BAB III  ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang rancangan sistem Informasi yang   direncanakan seperti 

desain sistem, basis data, tampilan  antar muka dan laporan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Berisi tentang sejarah berdiri Susan Guest House, Struktur Organisasi 

dan sistem yang berjalan dalam perusahaan serta hasil penelusuran yang 

diharapkan dapat bermanfaat. 

BAB V PEMBAHASAN DAN UJI COBA HASIL PENELITIAN 

Berisi tentang penjelasan implementasi dari sistem ke dalam program 

aplikasi, seperti tampilan dialog antar muka serta proses Input output program. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dari uraian pembahasan yang ada dalam bab-

bab sebelumnya serta saran-saran untuk penyempurnaan lebih lanjut. 


