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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 LatarBelakang 

Kegiatan Ekspor Impor merupakan faktor penentu dalam menentukan roda 

perekonomian di negara kita. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara 

yang sangat kaya raya dengan hasil bumi dan migas, selalu aktif terlibat dalam 

perdagangan internasional. 

Dalam era perdagangan global sekarang ini, arus barang masuk dan keluar 

sangatlah cepat. Untuk memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut 

untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor impor, baik 

dari segi peraturan yang selalu diperbarui terutama yang berhubungan dengan 

perdagangan internasional, kepabeanan, shipping maupun perbankan, yang 

semuanya ini saling berkaitan dan selama ini sering terjadi permasalahan di 

lapangan. 

PT Tritama Mandiri Logistik sebagai salah satu pelaku pembangunan 

perekonomian akan ikut berperan penting dalam mewujudkan daya saing ekonomi 

nasional. Sistem informasi pengiriman ekspor barang yang berjalan saat ini masih 

memiliki kekurangan yaitu proses pengolahan data ekspor barang masih dilakukan 

secara manual berupa pencatatan, sehingga kurang baik apabila terjadi kesalahan 

dalam pencatatan di kemudian hari,  dan  dalam penyimpanan datanya masih 

berbentuk dokumen/arsip serta dalam menerima laporan seringkali terlambat. 

Berdasarkan uraian di atas penulis akan menganalisa lebih lanjut dalam 

bentuk skripsi dengan judul “Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi 

Pengiriman Barang Ekspor Pada PT. Tritama Mandiri Logistik Berbasis 

Website”. 

 

I.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan dijelaskan yaitu bagaimana membuat pengolahan data pengiriman 

barang ekspor pada PT. Tritama Mandiri Logistik agar efektif dan efisien? 
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I.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah penulisan ini mengenai pelaksanaan dalam lingkup 

informasi online, pengiriman ekspor barang dan pembuatan laporan pada PT. 

Tritama Mandiri Logistik. Masalah pembayaran tidak di bahas dalam lingkup ini. 

 

I.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran skripsi 

yang telah dilakukan dan  menyarankan untuk merancang suatu aplikasi 

pengolahan data pengiriman ekspor agar mempermudah proses pengolahan data-

data yang berhubungan dengan ekspor barang melalui aplikasi system informasi 

tersebut sehingga meningkatkan kualitas, terutama dari segi manajemen ekspor. 

Selain tujuan penulisan skripsi diatas, penulis dalam skripsi ini juga 

mempunyai manfaat sebagai berikut : 

a. Meningkatkan proses pengolahan data ekspor barang pada PT. Tritama 

Mandiri Logistik 

b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga - lembaga 

lainnya untuk mengetahui pengolahan data ekspor barang. 

c. Sebegai referensi tugas akhir bagi peneliti lain yang ingin mengkaji 

mengenai penelitian sejenis 

 

I.5 Luaran yang Diharapkan 

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah berupa system informasi 

pengiriman ekspor barang untuk memudahkan petugas dalam mengatur 

pengolahan data pengiriman barang sehingga dapat berjalan dengan lancar. 

 

I.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan ditulis pada skripsi ini dapat dilihat pada 

suatu rancangan garis besar yang menggambarkan keseluruhan dari isi Analisa 

Dan Perancangan Sistem Informasi Pengiriman Barang Ekspor Pada PT. Tritama 

Mandiri Logistik yang terdiri dari 3 (Tiga) bab yaitu: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan tentang “Analisa 

Dan Perancangan Sistem Informasi Pengiriman Barang Ekspor Pada PT. 

Tritama Mandiri Logistik Berbasis Website. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini terdapat pembahasan mengenai dasar – dasar teori dan konsep  yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai dasar dalam 

memecahkan masalah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi langkah – langkah penelitian yang digunakan untuk 

pemecahan permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. 

Metodologi harus harus diuraikan tahap demi tahap secara rinci. 

BAB IV ANALISA PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN 

Membahas mengenai gambaran objek penelitian, analisa system berjalan, 

analisa kebutuhan sistem, perancangan database dan perancangan aplikasi 

serta menguraikan tentang sistem usulan dan rancangan usulannya. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari seluruh penulisan dan saran untuk 

penyempurnaan system tersebut. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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