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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini membahas perihal yang menjadi dasar dalam penelitian. 

Perihal tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi 

tentang dasar pentingnya dilakukan penelitian. Rumusan masalah berisi tentang 

permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Batasan masalah berisi 

tentang batasan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak melebar. Tujuan 

penelitian berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Metodologi 

berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan penelitian. 

Sistematika penulisan berisi tentang susunan penulisan laporan tugas akhir. 

1.1 Latar belakang 
 

Seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat yang menginginkan 

semua akses termasuk pengiriman barang agar lebih cepat dan mudah, maka 

masyarakat pada umumnya lebih memilih untuk menggunakan jasa pengiriman 

barang cepat. 

Banyaknya jasa pengiriman barang saat ini tentu akan membuat masyarakat di 

tuntut untuk memilih pilihan  yang tepat. Tetapi kenyataannya jasa pengiriman 

barang saat ini masih banyak memiliki kekurangan seperti ketidaktepatan waktu 

dalam hal pengiriman, kesalahan alamat atau barang, sistem pembayaran yang 

harus datang ke kantor. 

PT. ESL Express adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

pengiriman barang yang memiliki tujuan untuk memenuhi harapan pelanggan 

dalam pengiriman yang cepat, tepat, aman dan terpercaya. Saat ini, PT. ESL 

Express menawarkan jasa pengiriman paket, dokumen, kendaraan bermotor dan 

barang (www.esl-express.com). 

Pada Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sistem  pemesanan  maupun  

pembayaran dilakukan  dengan  cara konsumen  harus  datang langsung  ke  

http://www.esl-express.com/
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kantor.  Selama  proses  pemesanan maupun  pembayaran tersebut  masih  

dilakukan secara manual, dan yang melayani konsumen hanya ada  dua  

administrasi  sedangkan  tingkat  konsumen semakin banyak. Metode yang di 

gunakan pada penelitian ini yaitu menganalisis sistem yang di gunakan untuk 

menjawab pertanyaan what ? Sedangkan desain digunakan untuk menjawab 

pertanyaan How?. Pada penelitian tersebut menghasilkan beberapa hasil yaitu 

kemudahan penyampaian informasi kepada konsumen, penyampaian informasi 

memiliki ruang lingkup yang luas.(Wawan Dewantoro, 2008). 

Saat ini sistem ekspedisi pengiriman barang pada PT. ESL Express dalam hal 

proses manejemen pemesanan, pengiriman barang, administrasi data kurir dan 

user serta pengecekan nomer resi masih belum efisien dan efektif karna masih 

diproses dengan cara lama atau manual. Berdasarkan masalah tersebut maka 

penulis berinisiatif untuk merancang tugas akhir yang diberi judul “Rancang 

Bangun Aplikasi Ekspedisi Pengiriman Barang Berbasis Android (Studi 

kasus PT.ESL Espress)”. Aplikasi ekspedisi pengiriman barang merupakan 

sebuah sistem yang dibangun untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan 

pengiriman barang. Pelanggan hanya perlu mendaftar terlebih dahulu sebagai 

member atau customer. Setelah terdaftar customer akan melakukan login pada 

sistem, langkah selanjutnya member dapat menikmati layanan, salah satunya jasa 

pengiriman barang. Sistem yang dibangun dapat mendeteksi agen yang terdekat 

dengan posisi user atau customer. Aplikasi ekspedisi pengiriman barang berbasis 

android ini diharapkan mampu menangani atau mengurangi dari masalah yang 

ada. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan diangkat, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi ekspedisi jasa pengiriman 

barang berbasis android ? 

2. Bagaimana merancang sistem pendeteksi agen yang terdekat berdasarkan 

posisi user atau customer  ? 
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3. Bagaimana merancang dan membangun sistem manajemen pemesanan 

pada admin berbasis PHP ? 

1.3 Batasan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan diangkat, yaitu sebagai berikut: 

1. Aplikasi android dibangun meggunakan bahasa pemrograman java. 

2. Aplikasi web sebagai admin dibangun menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan MySQL. 

3. Aplikasi ekspedisi pengiriman barang berbasis android ini dipakai (uji 

coba ) pada kantor cabang PT.ESL EXPRESS Malang 

4. Aplikasi kurir dipakai untuk manajemen proses pengambilan barang dan 

kirim barang. 

5. Aplikasi user dipakai untuk manajemen proses permintaan pengiriman 

barang. 

6. Aplikasi admin dipakai untuk proses manajemen proses pemesanan. 

1.4 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian tugas akhir ini 

adalah : 

1. Merancang  aplikasi ekspedisi jasa pengiriman barang berbasis android. 

2. Merancang sistem pendeteksi agen  yang terdekat berdasarkan posisi user 

atau customer. 

3. Merancang dan membangun sistem yang dapat mengelola data pemesanan 

ekspedisi pengiriman barang berbasis PHP. 

1.5 Metodologi  

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah : 

1. Definisi Persyaratan 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan konsultasi terkait dengan judul yang 

diambil. Dalam perancangan aplikasi android dibutuhkan beberapa 
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literatur yang perlu dipelajari dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, 

informasi dari buku maupun internet mengenai ekspedisi pengiriman, 

android, Arsitektur android, jasa ekspedisi, web service, dan waterfall.  

2. Perancangan sistem dan perangkat lunak 

Perancangan sistem merupakan tahap untuk menyusun rancangan dari 

sistem yang akan dibuat. Perancangan tersebut menggambarkan 

bagaimana interaksi antara pengguna dengan sistem, bagaimana sistem 

menangani interaksi dari pengguna, desain antar muka sistem, dan desain 

database yang akan digunakan. Antarmuka aplikasi dirancang sesederhana 

mungkin untuk memudahkan pengguna, yaitu user dan kurir. Selain itu, 

perancangan yang sederhana dilakukan karena aplikasi akan dijalankan 

pada perangkat mobile dengan sistem operasi android. 

3. Implementasi dan Pengujian Unit 

Realisasi dari tahap perancangan dan perangkat lunak akan 

diimplementasikan ke dalam bahasa pemograman. Aplikasi Web dibangun 

sebagai admin dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL, sedangkan kurir dan user dibagun menggunakan bahasa 

pemogram java android. 

4. Integrasi dan Pengujian Sistem 

Pada Tahap pengujian merupakan tahap untuk memeriksa apakah hasil 

implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan, dan 

dilakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan untuk di sempurnakan 

kemudian hari. Pengujian dilakukan dengan metode Black boox dan UAT 

(User Acceptance Test) yaitu merupakan pengujian yang dilakukan oleh 

user untuk mengetahui apakah semua fungsi perangkat lunak telah 

berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah 

didefinisikan. 
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5. Operasi dan pemeliharaan 

Merupakan fase siklus yang paling lama. Sistem diinstall dan dipakai. 

Perbaikan mencakup koreksi dari berbagai error, perbaikan dan 

implementasi unit sistem dan pelayanan sistem. 

6. Pembuatan laporan 

Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan laporan berupa dokumentasi 

dan penjelasan dari keseluruhan proses yang telah dilakukan. Laporan 

disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai 

berikut: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar 

belakang pemilihan topik tugas akhir, rumusan masalah dari topik tugas akhir, 

batasan malasah, tujuan penelitian tugas akhir, metodologi, dan sistematika 

penulisan tugas akhir.  

BAB II   : DASAR TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. Dasar teori 

dari literature dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat 

sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III  : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem sesuai 

dengan teori-teori dasar yang ada. 
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BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan program (software), pengoperasian serta pengujian 

sistem ekspedisi yang sudah dirrerancang untuk proses pengiriman barang 

berbasis android. 

BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil uji coba sistem dan 

analisanya mengenai keterkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan pembuatan 

sistem, dan selanjutnya akan dikemukakan saran-saran mengenai penggunaan 

sistem serta bahan masukan dari penulis bagi rencana pengembangan proyek akhir 

untuk masa yang akan datang. 


