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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT. Pandu SiwiSentosa Palembangyang berlokasi diJln.DemangLebarDaun

No.18. Palembang merupakanperusahaanyang bergerak dalam bidang

pendistribusian barang.PT. Pandu SiwiSentosa Palembangmemilikibeberapa

unitbidangkerja, dan masing-masing unittersebutmempunyaitugasdantanggung

jawabyang telah diatursesuaidenganbidangnyamasing-masing salah satunya unit

pendistribusian barang.

PT. Pandu

SiwiSentosamempunyaitigamacamcarapendistribusianataupengirimanbarangyaitu

pertamaSome Day

Serviceialahsistempengirimankilathanyasatuharisampaiketempattujuandengantarif

hargaberkisar 110.000/kg, keduayaitupengirimankilatbiasaialahpengiriman yang

mempunyaibataswaktudistribusiantergantungkota yang

ditujudengantarifhargaberkisar 17.000/kg,

ketigayaitupengirimanpaketlewatperhubungan yang mana

dibagilagipadatigajenispengirimanpaket,

pertamapengirimanpaketbaranglewatjalurudaraialahpengiriman yang

dilakukandenganmenggunakanpesawatterbangdengantarifdikurang 50%

darihargapengirimankilat,

keduaialahpengirimanpaketlewatjalurdaratialahpengiriman yang

dilakukandenganmenggunakankendaranrodaempat (mobil) dengantarif normal,

ketigayaitupengirimanpaketbaranglewatlautialahpengirimanpaketbarangdenganme

nggunakankapallautdengantarif normal tanpadipotongsepeserpun, daerahataukota

yang dijangkaumeliputiseluruhdaerah yang ada di Indonesia.

PT. Pandu SiwiSentosa Palembang saat ini telah menggunakan perangkat

komputer dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari terutama dalam mengolah

data-data pendistribusian barang dengan menggunakan aplikasi microscoft excel.

Namun aplikasi yang digunakan pada PT. Pandu

SiwiSentosamasihdilakukandengancarakonsumenmelaporke admin lalusetelahitu

admin akanmenginputkan data konsumenbeserta data barang yang
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akandikirimkedalamaplikasimicroscoftexcel,kemudiankonsumenakanmendapatka

nbuktipengirimanberupakertasataukwitansipengiriman. Pada proses

pengirimanbarang yang terjadiselamaini,

banyakkonsumen yang

dielukantidakadanyakomfirmasidaripihakperusahaanterkaitbarang yang

dikirimapasudahditerimaolehpenerimaatau pun terjadikerterlambatandalam proses

pengirimansehinggamembuatketidaknyamananbagikonsumen.

Berdasarkan permasalahan yang ada di PT. Pandu SiwiSentosa Palembang,

maka diperlukan suatu upaya perbaikan terhadap proses pengolahan data dengan

menggunakan programaplikasiyang lebih baik guna menyelesaikan permasalahan

yang ada pada PT. Pandu SiwiSentosa

Palembang.Olehkarenaitu,penulisbermaksuduntukmembuatsuatuaplikasi yang

lebihefektifdan efisiendenganmenggunakan aplikasipemrograman Adobe

Dreamweaver CS5 dan XAMPP dengan databasenya SQLServeryang akan

dijadikan sebuah laporan akhirdenganjudul“Aplikasi jasa pengiriman barang

pada PT. Pandu Siwi Sentosa Palembang Berbasis Web”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkanpermasalahandiatas,maka dapatdirumuskanmenjadi

permasalahanutamaadalah “Bagaimana membangun aplikasi pengolahan data

pengiriman barang pada PT. Pandu SiwiSentosa Palembang dengan bahasa

pemograman PHP yang dijalankan di web browser, sehingga proses

pendistribusian dan pengolahan data lebih terstruktur, terintegritas dengan

waktu yang singkat.”?

1.3. Batasan Masalah

Agarpenulisanlaporaninilebihterarahdantidakmenyimpang dari

permasalahanyang ada,sertaberdasarkanobservasiterhadappermasalahanyang

dihadapiolehPT. Pandu SiwiSentosa Palembang,maka penulismembatasi

permasalahan yang ada, yaitu padapengolahan data pengiriman barang pada

PT. Pandu SiwiSentosa Palembang meliputi pengolahan data konsumen dan

data pengiriman barang.

1.4. Perumusan Masalah
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1.4.1. Tujuan

Tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah:

1. PT. Pandu SiwiSentosa Palembang Membangun sebuah aplikasi

pengolahan data pengiriman barang pada berbasis web.

2. Untuk menerapkan dan memanfaatkan semua ilmu pengetahuan yang

diperoleh selama dibangku kuliah.

3. Untuk memenuhi salah satu mata kuliah guna menyelesaikan pendidikan

diploma III jurursan manajemen informatika politeknik negeri sriwijaya.

1.4.2. Manfaat

Manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Dapat membantu dan  mempermudah bagian adminisrasi dalam mengelola

data pendistribusian.

2. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya

Memberikan sumbangsih kepada mahasiswa/mahasiswi Politeknik Negeri

Sriwijaya khususnyaJurusan Manajemen Informatika.

3. Bagi Penulis

Penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat selama mengikuti

perkuliahan, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang

pemrograman web.

4. Bagi Pihak Lain Dapat menambah referensi dan informasi mengenai

Pemrograman Berbasis Web serta dapat dijadikan literature dalam proses

penulisan laporan selanjutnya.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Lokasi Pengumpulan Data

LokasiObjek penelitian yang digunakan pada laporan akhir ini adalah PT.

Pandu SiwiSentosa yang beralamat dijalan Jln.DemangLebarDaun No.18.

Palembang.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulandataadalahkegiatanpengumpulandatadalamsuatu
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penelitian yangsangat  membutuhkanketelitian,kecermatan,sertapenyusunan

programyang terperinciagardiperolehdatayang benar-benarrelevandengan tujuan

penelitian.

Dalammetode pengumpulandatainipenulismengacupada

pendapatKristanto(2012:51),dimana

pendapattersebutmenjelaskanmetodepengumpulan datayangmembagi

metodetersebut menjadi duamacam,yaitu:

a. Data Primer (PrimaryData)

Dimanapenulismelakukansurveysecaralangsung kepihakyang

berwenang,yaitupihakyangmemilikiotoritasterhadappengumpulan

datatersebut.Sepertimelakukanwawancara melaluipertanyaan-

pertanyaandanobservasidimana penulismelakukanpengamatansecara

langsungpadaproses-prosesyangsedangberjalan.

b.Data Sekunder (SecondaryData)

Disinipenulis melakukanpengumpulandatadengancaratidaklangsung,

yaitudenganmencari informasimelaluibukuperpustakaandansumber

dokumen lainnyadari lapangan.

1.5.3. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan laporan akhir

ini, maka laporan ini dibagi menjadi lima bab. Secara garis besar sistematika

penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan mengemukakan garis besar mengenai laporan

akhir ini secara singkat dan jelas mengenai latar belakang, perumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan akhir,

metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
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Bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai teori umum, teori

khusus dan teori program. Teori umum berkaitan dengan judul dan

istilah-istilah yang dipakai dalam pembuatan aplikasi tersebut. Teori

khusus menjelaskan mengenai pengertian Data Flow Diagram (DFD),

Entity Relationship Diagram (ERD), Kamus Data, Block Chart dan

Flow Chart beserta simbol-simbol yang digunakan. Sedangkan teori

program berkaitan dengan program yang digunakan seperti Bahasa

Pemrograman Berbasis Web (PHP) dan database MySQL yang

dijadikan sebagai acuan pembahasan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentanggambaran umum perusahaan, visidanmisi

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, pembagian tugas dan

hallainyang berhubungandenganperusahaansertauraiansistem

yangsedangberjalan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Babinimembahastentanghasilyangtelahdicapai, berupa

hasilperancangan, pembahasan, langkah-langkahmembuat aplikasi

pemrograman serta cara pengoperasian program.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berguna bagi semua pihak dan

sebagai tahun tinjauan untuk pihak yang membacanya.
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