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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang 

Di era modern saat ini perkembangan teknologi sangat mempengaruhi dalam

proses pertumbuhan ekonomi khususnya di negara indonesia.banyak bidang usaha

yang  seharusnya  mampu  memamfaatkan  teknologi  untuk  menunjang  usaha

tersebut sehingga tidak termakan oleh zaman contoh nya saja dalam usaha jasa

yang  bergerak  di  bidang  layanan  pengiriman  barang.salah  satu  alasan  terjadi

pengiriman barang karena adanya transaksi  jual  beli  barang adanya kebutuhan

barang di  suatu  tempat,  atau  untuk mengisi  stok  barang  di  lokasi  lainnya.dan

bukan  hal  tampa  alasan,  banyak  orang  membutuhkan  jasa  pengiriman  barang

sebagai  salah  satu  faktor  pendukung  dalam pengembangan  bisnis  sekala  kecil

ataupun besar.dalam proses pengiriman barang banyak hal  yang terlibat  dalam

prosesnya antara lain ,Alat  yang di gunakan untuk memindahkan suatu barang

dari satu tempat ke tempat lainnya di kenal sebagai alat transportasi.orang yang

mengirimkan barang di sebut kurir ,sementara moda transportasi yang di gunakan

dalam proses pengiriman barang bisa menggunakan jalur darat ,laut,udara,baik itu

pengiriman pengiriman antar kota ,hingga ke antar negara.

banyak perusahaan di bidang jasa pengiriman berlomba untuk memberikan

pelayanan  yang  terbaik  bagi  pelanggan  dengan  terus  berinovasi  meningkatkan

kualitas pelayanan ,tak terkecuali PT NSS Epress Sukabumi, yang berda di jalan

rambay no 68,Sukamanah cisaat sukabumi ,jawabarat ini, adalah perusahaan yang

berawal dari sebuah toko penjualan sepeda motor pada tahun 1962,kemudian pada

tahun 1969 menjadi dealer oil castrol,barulah pada tahun 1971 menjadi dealer di

wilayah jawa tengah dan yogyakarta ,dengan nama UD.nusantara motor.di tahun

1997 nusantara  motor  mampu menjadi  main  dealer  federal  oil  di  jawa tengah

dengan omset yang memuaskan dan di tahun 1996 nusantara motor berubah nama

menjadi PT.Nusantara Surya Sakti.

Perusahaan tersebut terus berkembang pesat hingga tahun 2010 nusantar sakti

group telah memiliki 87 dealer di seluruh indonesia kesuksesan terus saja di raih 
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oleh perusahaan tersebut hingga pada tanggal 31 agustus 2016 mulai pembukaan

cabang unit baru yang bergerak di bidang pengiriman barang dan cargo dengan

nama NSS Express,yang sampai pada saat ini memiliki 123 cabang yang tersebar

di seluruh provinsi dan kabupaten di seluruh indonesia.sesuai dengan visi antara

lain menjadikan kurir express terbesar di indonesia memberikan pelayanan yang

terbaik kepada pelanggan ,menjadi kurir express yang di percayai pelanggan .dan

misi memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan ,meningkatkan metode kerja

dan teknologi secara berkesinambungan.

Banyak pertumbuhan perusahaan pengiriman jasa barang yang satu sama lain

mengembangkan terus usahanya, sehingga persaingan di bidang jasa ini sangat

menarik untuk di telaah lebih lanjut ditambah lagi pada era sekarang ini teknologi

sangat membantu dalam pengembangan jenis usaha pengiriman barang di tambah

masyarakat  luas  yang  sudah  ketergantungan  dengan  gadget  harusnya  bisa  di

manfaatkan sebaik mungkin untuk terus mengembangkan teknologi yang sudah

ada di PT.NSS Express SUKABUMI sesuai dengan visi dan misi .maka dari itu

penulis  ingin mengembangkan sistem yang ada di  PT.NSS Express agar  lebih

efektif dan evisien Sistem jemput bola yang ada karyawan serasa kurang,karena

persaingan yang terus menerus dan teknologi semakin maju serasa wajib untuk di

manfaatkan dengan baik sepertihalnya layanan online.

efektifitas waktu pengiriman sangat berpengaruh bagi costomer dan karyawan

karna  semakin  cepat  barang  terkirim  maka  kepuasan  costomer akan

tercapai ,sesuai dengan visi misi PT.NSS EXPRESS Sukabumi.Dari permasalah

tersebut  penulis  bermaksud  melakukan  penelitian  dengan  judul

“Pengembangan Sistem Aplikasi  pelayanan Jemput  Barang

PT.NSS EXPRESS SUKABUMI ”

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasakan  Permasalahan  diatas  maka  dapat  indentifikasikan  beberapa

masalah sebagai berikut :

1. Belum adanya fasilitas  pemesanan jasa pengiriman barang secara online.

2. Efektivitas waktu pengiriman barang yang kurang baik.
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menambahkan sistem berupa aplikasi berbasis android yang belum ada di

PT. NSS EXPRES.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada  customer,dengan menyediakan

Akses pemesanan jasa secara online.

1.4 Batasan Masalah

Dari uraian diatas,maka perlu dibuat batasan masalah dalam penelitian 

Antara lain:

1. Penelitian dilakukan di PT. NSS EXPRESS SUKABUMI.

2. Aplikasi harus dilakukan  oleh kedua belah pihak,antara costomer dengan

kurir.

3. Cakupan aplikasi hanya untuk proses pengiriman barang.

4. Aplikasi untuk driver tidak otomatis auto pick up order.

5. Perancangan  menggunakan  pemrograman  Java  sebagai  bahasa

pemrograman dan Android Studio sebagai editor pemrograman.

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin di capai dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis 

 Penulis dapat mendalami penggunaan bahasa pemograman java yang

digunakan unutuk mengembangkan aplikasi.

2. Bagi costomer

Peningkatan  pelayanan secara efektif dan evisien.

3. Bagi kurir

Mempercepat pekerjaan, dan menyelesaikan  secara tepat waktu.

4 Bagi perusahaan 

Mendapatkan   referensi  selanjutnya  pengembangan  aplikasi dalam

mendukung proses bisnis perusahaan.
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1.6 Sistematik Penulisan 

Uraian singkat pada masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PEDAHULUAN 

Membahas  latar  belakang  masalah,  identifikasi  masalah,  tujuan  penelitian,

manfaat penelitian, batasan penelitian, dan, sistematik penelitian.

BAB II STUDI PUSTAKA

Memaparkan konsep umum diantaranya kajian islam yang terkait dan pengertian

–pengertian  yang  terkait  judul  penelitian,  memaparkan  konsep  analisis  dan

perancangan, bahasa pemograman dan  tools yang digunakan, konsep pengujian,

serta studi terdahulu yang terkait dengan penelitian dan penyusunan laporan.

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisikan  uraian  tentang  masalah  langkah-langkah  penelitian,

pengumpulan  data,  analisis  sistem,  perancangan  sistem,  implementasi

sistem, pengujian sistem serta menguraikan tempat dan waktu.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Berisikan  uraian  tentang  analisis  sistem  dan  perancangan  sistem

berdasarkan permasalahan yang ditemukan.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Berisikan  tentang  implementasi  sistem  dari  hasil  perancangan  dan

pengujian sistem.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

yang berisi  tentang uraian hasil  yang dicapai  sesuai permasalahan yang

dibahas  dalam bab  IV  dan  produk  yang  sudah  dibuat,  dan  juga  berisi

masukan-masukan yang membangun untuk pengembangan keilmuan.
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