
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya teknologi Informasi dipihak instansi 

pemerintah maupun swasta, yaitu pihak-pihak tersebut harus menyesuaikan 

modern alur proses bisnisnya dengan menggunakan teknologi Informasi berbasis 

komputer. Dengan kondisi tersebut, instansi atau perusahaan akan dapat 

meningkatkan kinerja  karyawan dan lebih unggul dalam penyimpanan dan 

pengolahan data. Dalam proses pertukaran informasi, ada pihak yang memberikan 

informasi dan ada pula pihak yang menerima informasi. Biasanya proses 

pengiriman atau pertukaran informasi tersebut saat ini sudah dalam bentuk digital 

untuk mengantisipasi permintaan yang banyak dari pihak ketiga yaitu pihak 

konsumen ataupun pihak bisnis lainnya. Oleh karena itu internet dan aplikasi-

aplikasi perangkat lunak sering berperan penting sebagai media penyampaian dan 

penyimpanan informasi. 

PT. APM Cargo Pekanbaru singkatan dari PT. Akbar Mandiri. PT. APM 

Cargo Pekanbaru merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

pengiriman barang Perusahaan ini didirikan pada tanggal 11 Oktober 1990. 

Perusahaan ini beralamat pada jalan Arifin Ahmad No.70. PT. APM Cargo  ini 

melayani pengiriman barang seperti dokumen, peralatan rumah tangga, makanan, 

obat-obatan, alat elektronik, sepeda motor dan lain lain. Dalam 2 Tahun terakhir 

ini pengiriman pada perusahaan ini setiap harinya  mengirimkan sebanyak 4,5 ton 

barang dan total dana yang dihasillkan dalam sehari sekitar Rp 5.000.000. 

Perusahaan ini memiliki cabang diberbagai wilayah yaitu Medan, Padang, 

Pekanbaru, Bukit tinggi, Aceh dan lain lain. 

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan bapak Yulia Sandra 

selaku Pimpinan perusahaan. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT. APM 

Cargo Pekanbaru mendapatkan berbagai keluhan dari Pengirim yaitu Pengirim 

tidak dapat mengetahui paket yang dikirim sudah sampai pada tujuan atau belum, 

Pengirim juga harus menanyakan tarif harga wilayah melalui telfon atau datang 
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langsung dikarenakan tidak adanya informasi mengenai Ongkos kirim wilayah 

perusahaan dikarenakan PT. APM Cargo tidak memiliki website/sistem personal 

untuk menginformasikan hal-hal tersebut kepada Pengirim sehingga Pengirim 

merasa kesulitan dalam mencari dan mendapatkan informasi.  

Adapun beberapa masalah lain yang terjadi pada proses bisnis perusahaan 

dalam menjalankan fungsinya yaitu antara lain dalam melakukan proses 

pengolahan data barang kiriman masih secara manual yaitu dengan mencatat 

barang keluar sehingga memperlambat dalam proses pelaporan yang akan 

diberikan untuk pimpinan dan pengolahan data perusahaan masih menggunakan 

cara-cara yang manual yaitu ditulis tangan ataupun di implementasikan dalam 

bentuk microsoft excel. Pengolahan data perusahaan yang masih manual atau 

ditulis tangan diantaranya yaitu dalam hal pencatatan pengiriman barang dan 

pencatatan data barang sehingga sering terjadinya penumpukan data barang. Maka 

dari itu akan semakin tidak efektif dan data akan tidak akurat untuk pengiriman 

barang. 

Dalam  menjalankan  aktivitas  perusahaan  agar  berjalan  dengan  lancar  

tentunya  harus didukung  dengan  sistem  yang mampu  mendukung  operasional  

di  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  sistem  yang  akan  dibangun  

ini  akan dapat  mempermudah Pengirim untuk mengetahui informasi ataupun 

yang ingin mengirim barang menggunakan jasa ekspedisi perusahaan ini, dan juga 

memudahkan Pengirim dalam mendapatkan informasi mengenai status barang, 

lokasi perusahaan, tarif harga barang dan juga memudahkan bagian admin dalam 

proses pelaporan. 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Titi Sriwahyuni (2011)  

dengan judul “Implementasi perancangan ekspedisi paket pada PT. Pos Indonesia 

”. Hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa hasil yang didapat dari, 

perancangan ekspedisi paket pada PT. Pos Indonesia dapat mengatasi 

permasalahan yang ada pada PT. Pos Indonesia.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan suatu sistem informasi 

yang mampu menunjang pelayanan PT. APM Cargo, berdasarkan penjelasan 

diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Skripsi yaitu “Sistem 
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Informasi  Pengiriman Barang Berbasis Web Pada PT. APM Cargo 

Pekanbaru  “ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diambil 

sebuah rumusan masalah “Bagaimana Cara Membangun Sistem Informasi 

Pengiriman Barang Berbasis Website Pada PT. APM Cargo Pekanbaru”. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang meluas, diperlukan adanya batasan 

masalah dalam menganalisis dan merancang sebuah sistem, yaitu: 

1. Penelitian ini dilakukan pada bagian admin mengelola tarif pengiriman 

barang. 

2. Pada sistem ini terdiri dari beberapa fitur seperti tambah pengiriman 

barang, Cek status barang, Cek Ongkos Kirim.  

3. Pengembangan sistem menggunakan Metode Waterfall hingga tahapan 

coding dan testing menggunakan blackbox testing  

4. Sistem berbasis web dan pembuatan sistem menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySql dengan fitur JQuery dan 

Javascript. 

5. Data yang digunakan adalah data pengiriman barang, tarif barang, serta 

laporan pengiriman barang pada tahun 2014. 

6. Hak akses dalam sistem ini Admin, Operator, Pimpinan dan Pengirim. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah Sebagai Berikut: 

1. Untuk membangun sistem informasi pengiriman barang berbasis website. 

2. Untuk memudahkan operator dalam proses laporan pengiriman barang 

serta proses transaksi pengiriman barang. 

3. Untuk memudahkan pengirim mendapatkan informasi status barang, serta 

Tarif kirim barang.  

4. Untuk memudahkan pimpinan melihat laporan pengiriman barang. 
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1.5 Manfaat  

Manfaat dari penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1. Dapat mempermudah mengetahui status barang yang dikirim oleh 

Pengirim. 

2. Dapat mempermudah pengirim mengetahui tarif kirim barang. 

3. Dapat memudahkan operator memproses transaksi pengiriman barang. 

4. Dapat memudahkan admin dalam pembuatan laporan pengiriman barang. 

5. Dapat mempermudah pimpinan memantau barang keluar setiap harinya.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing yang diuraikan menjadi beberapa 

bagian: 

BAB I     PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi umum isi Tugas Akhir yaitu: Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan 

Akhir dan sistematika Penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari jurnal, 

buku serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan 

teori dalam pembuatan tugas akhir ini.  

BAB III  METEODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian Tugas Akhir ini. Baik metodologi 

pengembangan sistem, analisa, perancangan, testing, dan 

implementasi sistem. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi pembahasan mengenai alur sistem lama, alur sistem baru, 

perancangan sistem menggunakan teknik Object Oriented 

Analysis Design (OOAD) dan Unified Modelling Languange 

(UML). Perancangan input, basis data, struktur menu, serta 

perancangan interface. 
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BAB V    IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, 

lingkungan implementasi dan hasil dari implementasi. Serta 

menjelaskan Pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian 

pada PT. APM Cargo Pekanbaru. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang telah diberikan 

oleh penelitan. 

 


