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Abstrak
Kebutuhan informasi yang cepat dan akurat merupakan suatu hal yang wajib didapatkan pada saat ini.
Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan informasi tidak relevan
bagi penggunanya. Dengan demikian suatu sistem yang baik harus mampu memberikan informasi yang
akurat dan tepat pada waktunya, beserta data-data yang akurat dan tepat pula dalam proses pengolahannya.
Sistem Informasi Pengiriman Barang Pada CV. Merapi Jaya sangat memprioritaskan peningkatkan kualitas
layanan pengiriman barang, diataranya dengan melakukan pengarsipan data-data yang bersangkutan dengan
pengiriman barang, guna untuk meningkatkan mutu CV. Merapi Jaya.
Kata kunci : Sistem Informasi, Penelusuran Pengiriman Barang.
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Kemajuan teknologi yang berbasis komputer
ini dimanfaatkan oleh perusahaan dengan
menjadikan komputer sebagai alat untuk
mengolah data menjadi suatu informasi yang
cepat dan akurat. Perusahaan dapat lebih
meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan, salah satunya
proses
penyajian
kebutuhan
penelusuran
pengiriman barang.
CV. Merapi Jaya adalah perusahaan yang
bergerak di bidang jasa pengiriman barang.
Dalam mengolah data Penerimaan dan
pengiriman barang perusahaan masih secara
manual, yaitu pencatatan menggunakan buku
jalan expedisi pengangkutan untuk menjadi
laporan di perusahaan. sistem yang digunakan
saat ini menimbulkan suatu permasalahan dalam
proses pengolahan dan pencarian data masih
sangat kurang efektif dan efisiensi. Sebagai objek
penelitian yang digunakan penulis, penulis
mencoba membuat sistem informasi yang dapat
mengakomodasi
kebutuhan
penelusuran
pengiriman barang.
1.2. Idetifikasi Masalah
Pada tahap ini dilakukan peninjauan ke
sistem yang akan diteliti untuk mengamati serta
melakukan eksplorasi lebih dalam dan menggali
permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan
saat ini. Tahap ini adalah langkah awal untuk
menentukan rumusan masalah dari penelitian.
1.3. Metode Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa tahapan
dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang pada
kerangka kerja penelitian yaitu definisi masalah,

analisa masalah, menentukan tujuan, mempelajari
literatur, mengumpulkan data, pengolahan data,
implementasi dan pengujian.
2. Hasil Dan Pembahasan
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan
data-data yang berhubungan dengan proses
pengiriman dan penerimaan barang pada CV.
Merapi Jaya .
2.1 Analisa Sistem
Proses penerimaan paket barang ekspedisi
dari pelanggan, proses pengiriman paket barang
ekspedisi pelanggan ke alamat tujuan paket serta
penelusuran pengiriman barang ekspedisi adalah
sebagai berikut :
1. Pelanggan datang ke CV. Merapi Jaya Medan.
2. Bagian administrasi menerima barang yang
akan dikirim oleh pelanggan.
3. Lalu petugas administrasi akan mencatat
terlebih dahulu barang yang akan dikirim,
tanggal pengiriman, kode pengiriman, nama
pengirim, alamt pengirim, no. telpon
pengirim, jenis barang, berat barang, tujuan
pengiriman.
4. Setelah itu data yang dicatat akan disimpan
simpan di buku besar sebagai arsip.
5. Hasil arsipan tersebut diproses dengan
menggunakan buku catatan expedisi.
6. Setelah data pengiriman dan data barang di
proses, dilanjutkan dengan pembuatan slip
pengiriman dan kuitansi pembayaran.
7. Selanjutnya
bagian
administrasi
akan
memerintahkan kurir untuk mengantarkan
barang ke alamat tujuan.
8. Kurir akan mengantarkan ke alamat tujuan
penerima paket dan apabila paket ekpedisi

457

Seminar Nasional Informatika 2015
sudah diterima. Kurir akan meminta tanda
tangan penerima sebagai bukti penerimaan
paket. Dan bukti penerimaan tersebut akan
diserahkan kepada bagian administrasi sebagai
arsip.
9. Apabila ada pelanggan yang mau menanyakan
status pengiriman, akan menghubung bagian
administrasi.
Pihak
administrasi
akan
melakukan pengecekan pada arsip fisik
pengiriman barang.
10. Setiap akhir bulan bagian administrasi
membuat laporan yang diberikan kepada
pimpinan kantor cabang CV. Merapi Jaya
Medan.
2.2 Analisa Permasalahan
Prosedur pada sistem yang berjalan masih
memiliki kekurangan dan mengakibatkan
permasalahan sebagai berikut :
1. Proses kerja sistem pencatatan belum
terkomputerisasi.
2. Penginputan data belum dapat menghasilkan
output yang mempermudah kerja petugas
admin.
3. Penelusuruan pengiriman barang yang tidak
efesien karena harus memeriksa arsip (fisik)
Dari analisa di atas, dapat diambil beberapa
alternatif pemecahan masalah sebagai
berikut:
1. Perlu adanya aplikasi tambahan untuk
database dan sebuah aplikasi yang bisa
mempermudah dalam penambahan dan
pencarian data tanpa harus ada data yang
duplikat sehingga tidak salah dalam
pengetikan dan pencarian data dengan
menambahkan pemberitahuan jika data yang
diinput telah ada atau pencariaan data salah.
2. Form input diberikan fasilitas print dokumen
yang dibutuhkan.
3. Dalam aplikasi disediakannya menu untuk
penelusuran pengiriman barang ekspedisi agar
bagian administrasi bisa dengan mudahnya
mengecek
status
pengiriman
barang
pelanggan.
2.3 Perancangan
Perancangan yang dilakukan pada pembuatan
aplikasi ini meliputi
2.3.1 Perancangan Sistem
Rancangan sistem pada aplikasi ini menggunakan
DFD. Berikut ini diagram konteksnya :
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Gambar 1. Diagram Konteks
Keterangan :
Pada
Diagran
Konteks
tersebut,
menunjukkan aliran data konteks pada CV.
Merapi Jaya Medan. Pada pengolahan data
penerimaan dan pengiriman barang ini terdapat
5 (empat) buah entitas yaitu: pengirim, logistik,
administrasi, penerima, dan owner.
Pengirim datang ke CV Merapi Jaya Medan
dan memberikan data barang yang akan dikirim.
Bagian logistik telah menginputkan data master
berupa data tarif dan data kurir, lalu petugas
administrasi menginputkan data pengiriman
barang serta mengeluarkan yang kuitansi yang
akan diberikan kepada pengirim, logistik. Setelah
melakukan pengiriman, tanda bukti penerimaan
harus di tanda tangani oleh penerima dan
dikembalikan lagi ke bagian logistik, bagian
logistik akan memberikan tanda terima barang
dari penerima dan menginputkannya di data
penerimaan. Hasil proses berupa laporan-laporan
yang akan
diberikan kepada pimpinan berupa laporan
pengiriman dan laporan penerimaan.
2.3.2 Perancangan Basis data
Berikut ini adalah gambar Entity Relationship
Diagram (ERD) yang berisis komponenkomponen himpunan entitas dan himpunan relasi
yang masing-masing dilengkapi dengan atributatribut.
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3. Tampilan Form Tarif
Form ini adalah form tarif yang merupakan
tampilan menginputkan tarif.

Gambar 5. Tampilan Form Tarif
4. Tampilan Form Kurir
Form ini adalah form kurir yang merupakan
tampilan menginputkan kurir.

Gambar 2. ERD
2.3.3 Hasil Perancangan
1. Tampilan Form Login
Form ini adalah form login yang merupakan
tampilan untuk masuk ke form menu utama
dari program.

Gambar 6. Tampilan Form Kurir
5. Tampilan Form Pengiriman
Form ini adalah form pengiriman yang
merupakan tampilan menginputkan data
pengiriman.

Gambar 3. Tampilan Form Login
2. Tampilan Form Menu Admin
Form ini adalah form menu utama yang
merupakan tampilan utama dari program.

Gambar 7. Tampilan Form Pengirim
6. Tampilan output bukti pengiriman dan
penerimaan
Form ini adalah form kuitansi yang merupakan
tampilan output bukti pengiriman dan
penerimaan.

Gambar 4. Tampilan Form Menu Admin
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Gambar 11. Tampilan output bukti pengiriman

Gambar 8. Tampilan output bukti pengiriman
dan penerimaan
7. Tampilan Form Penerimaan
Form ini adalah form penerimaan yang
merupakan tampilan untuk menginputkan
penerimaan.

Gambar 9. Tampilan Form Penerimaan
8. Tampilan Output Report Pengiriman /
Tracking
Form ini adalah form output report
pengiriman yang merupakan tampilan laporan
per periode.

Gambar 10. Tampilan output bukti pengiriman
9. Tampilan Output Report Penerimaan
Form ini adalah form ouput report penerimaan
yang merupakan tampilan laporan per periode,
adapun tampilan form output report
penerimaan.
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4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang
telah dibahas pada bab sebelumnya tentang
pengolahan data penerimaan dan pengiriman
barang pada CV. Merapi Jaya, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Sistem pengolahan data pada CV. Merapi Jaya
masih menggunakan pencatatan menggunakan
buku jalan expedisi berbentuk hardcopy.
Pencariaan data masih terasa lambat dan
menghabiskan waktu yang lama, karena pada
proses pencariannya masih mencari dalam bag
arsip kantor dan tidak sepenuhnya membantu.
Sering terjadi kekeliruan pada saat
penginputan sehingga
membuat
salah
pencarian laporan yang dihasilkan kurang
efektif.
2. Perlu adanya aplikasi tambahan untuk
database. Pembuatan sebuah aplikasi yang
bisa mempermudah dalam penambahan dan
pencariaan data tanpa harus ada data yang
duplikat sehingga tidak salah dalam
pengetikan dan pencarian data dengan
menambahkan pemberitahuan jika data yang
diinput telah ada atau pencariaan data salah,
Menyatukan sebuah pembuatan laporan
dengan program aplikasi penambahan dan
pencarian data dengan satu aplikasi saja
sehingga tidak memakan waktu yang lama.
3. Sistem pengolahan data yang dibuat ini
mampu mengatasi kelemahan-kelemahan
pengolahan data yang ada pada CV. Merapi
Jaya yang dipakai selama ini. Pengolahan data
yang dibuat oleh penulis mudah dipahami oleh
seorang administrasi yang kurang memahami
aplikasi pemrograman mengingat sudah
tersedianya menu pilihan.
4. Dengan adanya sistem pengolahan data ini
diharapkan dapat membantu para karyawan
dalam pengolahan data penerimaan dan
pengiriman barang pada CV. Merapi Jaya
Medan.
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5. Saran
1. CV. Merapi Jaya disarankan untuk
mengimplementasikan sistem ini guna
mendukung proses pengembangannya.
2. Perlunya
ketepatan
waktu
dalam
pengiriman barang dagang agar tidak terjadi
penolakan barang yang dikirim oleh bagian
pengiriman kepada pelanggan yang dapat
menimbulkan retur penjualan.
3. Perusahaan sebaiknya memisahkan tugas dari
bagian administrasi agar
tidak
selalu
menerima barang yang akan dikirim dari
pelanggan
secara
langsung. Sebaiknya
perusahaan memiliki bagian penerima
barang sehingga mempermudah tugas dari
masing-masing bagian.
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