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I.        BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Android merupakan salah satu operating system pada smartphone yang 

banyak digunakan karena user dapat mengeksplorasi sendiri operating sistem tersebut, 

selain itu banyak aplikasi menarik seperti games dan aplikasi lain yang dinilai tidak 

mudah bosan untuk di gunakan. Android tidak hanya berfungsi sebagai seluler, tetapi 

juga di lengkapi dengan fitur lain yang dinilai sangat berguna untuk digunakan selain 

sms dan telepon.  

Tiki JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang logistik dan pengiriman (kurir ekspres) area utamanya adalah 

pengiriman darat, laut dan udara dalam ruang nasional dan internasional terkait 

dengan jasa kurir, perdagangan dan pergudangan. Sebagai perusahaan yang ingin 

terus berkembang JNE dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik 

dalam bertransaksi kepada pelanggan. Jasa pengiriman barang seperti Tiki JNE 

membutuhkan suatu aplikasi pengecekan ongkos kirim dan tracking. Dipilihnya JNE 

sebagai studi kasus pembuatan aplikasi ini, tidak hanya karena JNE telah memiliki 

pelanggan yang jumlahnya ribuan, bahkan lebih, yang tersebar di seluruh penjuru 

tanah air, tetapi juga karena JNE telah terbukti melakukan tugasnya dengan baik, 

mulai dari pelayanan yang baik, proses pengepakan barang, pengiriman yang aman, 

serta sampai di tempat tujuan tepat waktu, selain pengantaran ke rumah/tujuan, JNE 

juga menyediakan layanan jemput barang, sehingga dapat memudahkan pelanggan 

untuk melakukan pengiriman barang. 

Pada saat ini pelanggan dapat melihat list ongkos kirim pada website JNE 

berdasarkan provinsi dan kota tujuan, untuk mengetahui besarnya biaya pengiriman 

pelanggan harus menghitung secara manual. Cara lainnya pelanggan dapat langsung 

bertanya kepada customer service JNE. Dengan cara demikian proses pelayanan yang 

diberikan cukup memakan waktu dan memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam 

penyampaian informasi ongkos kirim sehingga pelayanan terhadap konsumen terlihat 

masih kurang konsumen harus melihat begitu banyaknya daftar harga tanpa ada 

kolom cari untuk mempermudah pencarian ongkos kirim dan untuk mengakses 
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website JNE konsumen membutuhkan akses internet, seringkali konsumen 

bermasalah dengan akses internet tersebut. Pada tracking pelanggan hanya 

meginputkan nomor resi yang tertera pada bukti transaksi pengiriman barang di JNE 

dan pelanggan akan mendapatkan informasi mengenai progress pengiriman barang 

yang dikirim, berupa informasi status pengiriman barang, nama pengirim, nama 

penerima dan biaya pengiriman barang. 

Untuk itu, diperlukan aplikasi berbasis android yang mendukung serta 

membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai ongkos kirim dari 

bandung ke seluruh indonesia dan pengecekan barang untuk memudahkan pemberian 

informasi, sehingga pelayanan jasa pengiriman yang diberikan oleh JNE semakin 

baik. 

Berdasarkan bahasan tersebut maka topik yang diambil untuk skripsi ini 

adalah APLIKASI PRICELIST ONGKOS KIRIM dan TRACKING JNE 

BERBASIS ANDROID . 

I.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat didentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Sulitnya melihat daftar harga ongkos kirim yang banyak tanpa ada kolom cari yang 

akan mempermudah proses pencarian data; 

2. Tidak tersedianya aplikasi daftar harga ongkos kirim JNE yang diperlukan untuk 

mempermudah proses transaksi pada JNE. 

3. Tidak tersedianya aplikasi Tracking JNE yang sangat diperlukan untuk 

mempermudah proses pemberian informasi pada JNE. 

I.3 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membuat aplikasi yang terkomputerisasi untuk mengelola tracking dan 

ongkos kirim JNE ? 
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2. Bagaimana membuat daftar dan pencarian data ongkos kirim secara komputerisasi 

dan fleksibel yang dapat diakses oleh pengguna android yang memiliki aplikasi 

ini? 

3. Bagaimana membuat pencarian data tracking secara komputerisasi dan bersifat 

fleksibel yang dapat diakses oleh pengguna android yang memiliki aplikasi ? 

I.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari dari pembuatan aplikasi Pricelist ongkos kirim 

dan Tracking JNE berbasis android ini adalah sebagai berikut : 

1. Konsumen tidak kesulitan untuk pencarian ongkos kirim berdasarkan nama Kota; 

2. Memperkecil terjadinya kesalahan dan kerugian baik bagi konsumen langsung 

dalam pemberian ongkos kirim; 

3. Dapat dijadikan acuan bagi pemilik jasa kurir dan logistik lain dalam upaya 

pemberian pelayanan terbaik terhadap konsumen. 

I.5 Manfaat 

Diharapkan dengan adanya aplikasi ini mendapat manfaat sebagai berikut: 

1. Kemudahan bagi konsumen JNE untuk memperoleh data ongkos kirim dan 

tracking; 

2. Penyimpanan data yang tertata dengan rapih dikarenakan aplikasi ini menggunakan  

database yang tersimpan di dalam komputer. 

I.6 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Aplikasi Pricelist dan Tracking ini menggunakan metode Interactive; 

2. Perancangan aplikasi Pricelist dan Tracking ini menggunakan software Adobe 

CS5, Eclipse; 

3. Aplikasi Pricelist dan Tracking ini difokuskan untuk pengguna Handphone yang 

memiliki OS(Operating System) Android; 

4. Aplikasi Pricelist ini khusus untuk pengiriman dari Bandung saja;  

5. Aplikasi Pricelist dan Tracking ini masih sebagai prototype yang nantinya akan 

dicoba oleh pihak JNE terlebih dahulu sebelum langsung di unggah ke 

GooglePlay; 
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6. Aplikasi ini digunakan oleh 1 user yaitu Konsumen (melihat daftar harga, mencari 

harga ongkos kirim dari bandung ke seluruh wilayah di Indonesia dan proses 

pencarian data barang sesuai dengan nomor resi). Metode analisis yang digunakan 

dalam pembangunan sistem ini yaitu menggunakan Use Case. 

7. Aplikasi tracking bersifat tidak real-time. 

I.7 Metodologi Penelitian 

Model SDLC air terjun (waterfall) sering disebut juga model sekuensial linier 

(sequential linear) atau alur hidup klasik (classic life cycle). Model air terjun menyediakan 

pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, 

desain, pengodean, pengujian dan implementasi.   

I.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I   Pendahuluan 

Membahas tentang latar belakang masalah menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup masalah, 

rencana dan jadwal kegiatan, dan sistematika penulisan. 

BAB II   Landasan Teori 

Menguraikan tentang kajian teori yang digunakan dalam melakukan analisis 

dan penulisan tugas akhir. Kajian teori tersebut yaitu berisi definisi dasar 

metode yang digunakan dalam analisis. 

BAB III   Analisis Sistem 

Menguraikan tentang jenis penelitian, objek penelitian yaitu gambaran umum 

dari JNE secara singkat dan jelas, metode pengolahan data, dan juga instrumen 

penelitian yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan analisis ini. 

BAB IV   Perancangan Sistem 

Berisikan pembahasan mengenai sistem yang dirancang. 

BAB V   Implementasi Dan Pengujian Sistem 

Berisikan Pengertian Implementasi Sistem, tujuan Implementasi Sistem, 

Spesifikasi Sistem dan penggunaan pada android. 
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BAB VI   Kesimpulan Dan Saran 

Membahas mengenai kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil perancangan 

Pricelist ongkos kirim JNE. 




