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ABSTRAK 

 

Pengiriman barang adalah segala upaya yang diselenggarakan secara 

sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan 

jasa berupa pengiriman barang dimana dalam kegiatan sehari-hari tidak terlepas 

dari kegiatan administrasi. Untuk itu tiap instansi pada umumnya diupayakan agar 

memiliki suatu sistem kerja yang mempunyai nilai lebih dan dapat berdayaguna 

secara optimal dalam proses pengembangannya.  

PT. Mitra Abadi Wisesa adalah perusahaan yang melayani permintaan 

mitra kerja dalam hal pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lainnya.  

Seiring dengan semakin banyaknya order muatan pada perusahaan, bagian 

operasional perusahaan kesulitan dalam mencatat dan menyimpan laporan-laporan 

yang berkaitan dengan order muatan pengiriman. Melihat pada permasalahan 

yang ada pada PT. Mitra Abadi Wisesa maka bagian administrasi pengiriman 

memerlukan sebuah sistem informasi administrasi pengiriman barang yang dapat 

membantu semua proses bisnis yang dilakukan oleh bagian administrasi di PT. 

Mitra Abadi Wisesa. 

Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memperbaiki sistem yang 

ada, karena sistem yang terkomputerisasi dapat merubah pekerjaan yang tadinya 

dilakukan secara manual dapat berubah secara cepat, tepat, dan akurat.
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A. Judul kegiatan 

Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Pengiriman Barang 

pada PT. Mitra Abadi Wisesa. 

 

B. Latar belakang masalah 

Pengiriman barang adalah segala upaya yang diselenggarakan secara 

sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan 

jasa berupa pengiriman barang dimana dalam kegiatan sehari-hari tidak terlepas 

dari kegiatan administrasi. Untuk itu tiap instansi pada umumnya diupayakan agar 

memiliki suatu sistem kerja yang mempunyai nilai lebih dan dapat berdayaguna 

secara optimal dalam proses pengembangannya.  

PT. Mitra Abadi Wisesa adalah perusahaan yang melayani permintaan 

mitra kerja dalam hal pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lainnya.  

Seiring dengan semakin banyaknya order muatan pada perusahaan, bagian 

operasional perusahaan kesulitan dalam mencatat dan menyimpan laporan-laporan 

yang berkaitan dengan order muatan pengiriman. Melihat pada permasalahan 

yang ada pada PT. Mitra Abadi Wisesa maka bagian administrasi pengiriman 

memerlukan sebuah sistem informasi administrasi pengiriman barang yang dapat 

membantu semua proses bisnis yang dilakukan oleh bagian administrasi di PT. 

Mitra Abadi Wisesa. 

Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memperbaiki sistem yang 

ada, karena sistem yang terkomputerisasi dapat merubah pekerjaan yang tadinya 

dilakukan secara manual dapat berubah secara cepat, tepat, dan akurat.   

  

C. Perumusan masalah 

Adapun pokok permasalahan yang akan dihadapi dalam program ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan logika penjadwalan keberangkatan kapal barang. 

2. Bagaimana menentukan logika penerimaan barang untuk mendata barang 

yang dikirim. 
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3. Bagaimana menentukan logika pembayaran pengiriman barang untuk 

menentukan berapa besarnya pembayaran yang dikenakan kepada 

pengirim barang. 

4. Bagaimana menentukan logika penyerahan barang di kantor cabang untuk 

diserahkan kepada penerima barang. 

5. Bagaimana menentukan laporan pengiriman barang untuk mempermudah 

dalam proses pengolahan hasil tiap pengiriman barang. 

Alat yang dibuat mempunyai batasan-batasan masalah sebagai berikut:  

1. Microsoft Visual Basic.NET 2005 

2. Database MySQL 

3. Microsoft Visio 2003 

4. Power Designer 6 

 

D. Tujuan  

  Tujuan  diusulkannya program ini adalah: 

1. Mengetahui logika penjadwalan keberangkatan kapal yang lebih jelas dan 

tepat. 

2. Mengetahui jumlah data barang yang dikirim sesuai dengan data dari 

pengirim barang sehingga tidak ada kesalahan dalam pengiriman. 

3. Mempermudah bagian administrasi dalam mengolah data pembayaran 

pengiriman dari pengirim barang. 

4. Mempermudah kantor cabang dalam membagi tujuan barang yang akan 

dikirim kepada penerima barang. 

5. Mempermudah bagian administrasi dalam menghasilkan laporan-laporan 

pengiriman barang. 

 

E. Luaran yang diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari proyek akhir ini adalah dapat dihasilkan 

sistem informasi administrasi pengiriman barang yang saling terintegrasi, andal 

dan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu dengan memperhatikan kondisi 

penerimaan barang, maka sistem informasi administrasi pengiriman barang dapat 
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pula mengidentifikasi posisi barang yang belum dikirim dan sudah dikirim 

melalui adanya pengecekan status barang yang dikirim. 

 

F. Kegunaan  

 Dengan adanya sistem informasi administrasi pengiriman barang ini 

nantinya diharapkan akan lebih memudahkan dalam proses administrasi 

pengiriman barang, karena prakiraan waktu pengisian dapat diketahui, sehingga 

tidak perlu menunggu terlalu lama. 

 

G. Tinjauan pustaka 

1. Visual Studio.NET 2005 

Microsoft Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang digunakan 

untuk membuat aplikasi Windows yang berbasis grafis (GUI – Graphical User 

Interface). Dengan Visual Basic, kita hanya perlu meletakkan objek-objek grafis 

ke lembar form yang telah tersedia pada Visual Basic dan selanjutnya kita dapat 

meletakkan struktur dan logika yang kita miliki ke dalam bahasa Visual Basic di 

program utama. 

Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman yang 

dikembangkan oleh Microsoft. Selain itu Visual Basic juga merupakan sarana 

(tools) untuk menghasilkan program-program aplikasi berbasis windows 

(Windows Application). Beberapa kemampuan atau manfaat dari Visual Basic 

adalah bisa membuat program aplikasi berbasis windows, dan juga dapat 

membuat objek-objek pembantu program seperti kontrol active, file help, aplikasi 

internet. 

2. Microsoft Visio 2003 

Menurut Rahman (2004:1) produk Microsoft Visio 2003 adalah Visio 

standard dan Visio Profesional. Kedua produk ini memakai format file yang 

umum, yang berarti anda dapat membagi diagram gambar Visio anda dengan 

pengguna Visio lain, tanpa memperhatikan produk yang anda gunakan. Visio 

2003 merupakan hasil pengembangan dari Visio versi sebelumnya, seperti Visio 

200/2002, Visio 5 dan Visio Technical. Dibandingkan dengan Visio versi 

sebelumnya, Visio 2003 jauh lebih lengkap dan terintegrasi. Visio 2003 termasuk 
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dalam rangkaian program Microsoft Office yang dalam keadaan default terinstall 

dalam folder instalasi Visio 11 yang berada pada folder Microsoft Office. 

Visio Standart merupakan solusi gambar atau diagram yang membantu 

professional bisnis, seperti manajer proyek, penjualan dan pemasaran, person HR, 

staf administrasi, di dalam memvisualkan ide pekerjaan sehari-harinya. Visio 

Profesioanal merupakan perangkat yang membantu professional teknik, seperti 

spesialis IT, developer dan mahasiswa teknik di dalam memvisualisasikan ide, 

informasi dan sistem serta prototype suatu objek. 

3. Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem informasi secara umum memiliki tiga kegiatan utama, yaitu 

menerima data sebagai masukan/input, kemudian memprosesnya dengan 

penggabungan unsur data dan akhirnya memperoleh informasi/output. (Jogiyanto, 

1990) 

Sistem Informasi Manajemen berfungsi untuk mengelola suatu sistem 

dengan penerapan manajemen yang baik sehingga menghasilkan suatu informasi 

yang dibutuhkan. Data-data yang sudah terkumpul kemudian diproses secara 

matang sehingga akan dihasilkan informasi yang baik. Informasi yang dikeluarkan 

berupa laporan-laporan yang lengkap seputar data yang ada dan melalui beberapa 

proses sistem informasi, seperti pengumpulan data, pemrosesan data dan sampai 

menghasilkan suatu output data yang diinginkan sesuai dengan tujuan akhir dari 

sistem informasi yang dikerjakan (McLeod, 1995). 

Namun komputer sebagai suatu sarana penunjang memiliki pula 

keterbatasan, karena hanya berfungsi sebagai pengolah data berdasarkan program 

atau instruksi yang diberikan. Dalam hal ini peranan manusia masih tetap penting 

yaitu sebagai pengendali atas pengolahan data yang dilakukan komputer. 

4. Konsep Dasar Adminitrasi 

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan yang 

meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan 

surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta 

mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. 

(Soewarno.1988:2). Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah serangkaian 
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kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu. (The Liang Gie, 1980:9) 

5. Konsep Dasar Pengiriman Barang 

Konsep pengiriman barang adalah segala upaya yang di selenggarakan 

secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memberikan 

pelayanan jasa berupa pengiriman barang (Aminah Siti, 1997). 

 

H. Metode pelaksanaan  

Untuk merancang dan membuat administrasi pengiriman barang baterai 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Studi literatur. 

Untuk memperkuat dasar ide yang penulis ajukan, maka penulis 

melakukan studi literatur. Kegiatan yang dilakukan dalam studi literatur: 

a. Buku-buku yang berkaitan dengan bahasan yang diangkat 

b. Artikel ilmiah di internet 

c.  Diskusi dengan para pakar dan dosen terkait 

d. Survey kebutuhan masyarakat terhadap sistem informasi administrasi 

pengiriman barang 

2. Perancangan sistem 

 Sistem informasi administrasi pengiriman barang yang akan dibuat 

meliputi sistem informasi yang dapat berinteraksi dengan kantor cabang 

secara mudah dan cepat yang terhubung dengan server tempat database 

administrasi pengiriman barang yang berada di Surabaya tersimpan. 

Sistem administrasi pengiriman barang dibuat berfungsi sebagai device 

input maupun device output bagi user. User bisa memasukkan data 

pengiriman barang kemudian sistem akan memproses semua data yang 

masuk dengan cepat.  

3. Pengumpulan data untuk database 

 Tahapan ini merupakan tahapan pengumpulan data-data dari 

pengiriman barang yang ada dan resmi di Surabaya. Dari data dan 

informasi yang penulis dapatkan mengenai administrasi pengiriman 

barang tersebut, kemudian diolah dalam bentuk database yang dapat 
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diakses dari aplikasi web yang penulis kembangkan. Untuk server yang 

digunakan penulis akan menggunakan server sewaan yang memiliki 

kapasitas yang memadai untuk pemakaian. Kelengkapan dan keakuratan 

merupkan titik focus penulis dalam kebermanfaatan sistem informasi 

adminitrasi pengiriman barang ini sehingga tahapan pengumpulan data ini 

benar-benar menjadi salah satu tahapan yang paling krusial dan perlu 

perhatian lebih. 

4. Pembuatan software 

Dalam pembuatan Sistem Informasi Administrasi Pengiriman 

Barang ini penulis menggunakan bahasa pemrograman visual basic yang 

relatif lebih mudah dalam pembuatan aplikasi. Untuk proses coding-nya 

penulis menggunakan software visual basic.  

5. Pengujian sistem 

Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja 

masing-masing sistem dari hasil pembuatan database maupun perangkat 

lunak dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Tahapan ini 

merupakan tahapan yang berjalan paralel dengan tahapan pembuatan 

software dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tahapan pengujian 

sistem akan terdiri dari tahapan Unit Testing, Integration Testing, dan Uji 

coba validasi. 

6. Pembuatan Laporan. 

 Tahap akhir dari kegiatan ini adalah pembuatan laporan yang 

dilakukan setelah semua tahap terselesaikan sehingga hasil yang diperoleh 

dari pembuatan sistem dapat dijelaskan secara rinci sesuai dengan data-

data yang diperoleh. 

7. Workshop Aplikasi 

 Setelah aplikasi ini selesai pembuatannya, akan dilakukan 

workshop cara menggunakan aplikasi ini. Pada workshop ini, penulis akan 

mengundang mitra dan pihak-pihak yang terkait dengan bidang 

transportasi dan kemajuan teknologi. Penulis juga bermaksud mengundang 

pihak-pihak terkait dengan teknologi informasi, seperti rekan-rekan 



7 

 

 

mahasiswa dengan bidang minat sistem informasi dan manajemen 

informatika. 

 

I. Jadwal pelaksanaan 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu pengerjaan pembuatan sistem informasi adminitrasi 

pengiriman barang ini adalah 5 bulan. Sedangkan tempat pembuatan 

sistem informasi adminitrasi pengiriman barang ini adalah di Lab 

Komputer Demorgan di STMIK STIKOM Surabaya.  

2. Tahapan Pelaksanaan 

Berikut ini adalah hal-hal yang sudah penulis laksanakan selama 

kurang lebih 5 bulan dalam rangka melaksanakan program dengan 

perencanaan seperti tabel berikut. 

Tabel 1. Tahap Pengusulan Program 

 

Nama 

Kegiatan 

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Perancangan 

Ide 

                    

Studi 

Literatur 

                    

Menjalin 

kerjasama 

dengan mitra 

                    

Perancanaan 

Sistem 

                    

Pengumpulan 

Data 

                    

Studi 

Literatur 

                    

Pembuatan 

Sistem 
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Nama 

Kegiatan 

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengujian 

Sistem 

                    

Pembuatan 

Laporan 

                    

Workshop 

Aplikasi 

                    

 

 

J. Rancangan biaya 

 Estimasi pembiayaan yang diperlukan dalam pembuatan Sistem 

Informasi Administrasi Pengiriman Baran ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Rekaptulasi Biaya Keseluruhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Rincian Biaya Bahan Habis Pakai 

 

No Item Penggunaan Jumlah Harga Total 

1. Catridge 

Printer 

Cetak 

Proposal 

2 buah Rp 400.000,00 Rp 800.000,00 

2. Tinta 

Printer 

Cetak 

Proposal 

4 buah Rp   35.000,00 Rp 140.000,00 

3. Kertas Cetak 

Proposal 

1 rim Rp   40.000,00 Rp   40.000,00 

 

 

4.  Alat tulis Membuat 

Laporan 

- Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 

Sub Total Rp1.080.000,00 

 

 

No Jenis Pengeluaran Nilai (Rp) 

1. Biaya bahan habis pakai Rp  1.080.000,00 

2. Biaya peralatan penunjang PKM Rp  7.520.000,00 

3. Biaya perjalanan Rp     350.000,00 

4. Biaya Penerapan sistem Rp  1.100.000,00 

5. Biaya workshop Rp  1.650.000,00 

6. Biaya lain-lain Rp     300.000,00 

Total Rp  12.000.000,00 
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Tabel 4. Rincian Biaya Peralatan Penunjang PKM 

 

No Item Penggunaan Jumlah Harga Total 

1. Penyewaan server 

dengan spesifikasi: 

a. Server intel core 

i5 

b. Ram 2GB 

c. Harddisk 500 GB 

d. Sistem operasi 

Windows 8 

Implementasi 

sistem 

5 bulan Rp 

1.000.000 

Rp 7.000.000,00 

2. Modem dan pulsa 

modem 

Browsing 

materi dan 

soal 

1 unit Rp 

400.000,00 

Rp   400.000,00 

3. Sewa printer Cetak laporan 24 jam Rp 

5.000,000 

Rp    120.000,00 

Sub Total Rp.7.520.000,00  
 

Tabel 5. Rincian  Biaya Perjalanan 

 

No Item Penggunaan Juml

ah 

Harga Total 

1. Transportasi 

kerjasama 

kemitraan 

Survey data 5 kali Rp 50.000,00 Rp   250.000,00 

2. Transportasi 

wawancara 

penjelasan 

requiment piranti 

lunak  

Survey data 2 kali Rp 30.000,00 Rp   60.000,00 

3. Transportasi 

pembelian 

perlengkapan 

Membuat 

laporan 

2 kali Rp 20.000,00 Rp 40.000,00 

Sub Total Rp 350.000,00 

 

Tabel 6. Rincian Biaya Penerapan Sistem 

 

No Item Penggunaan Jumlah Harga Total 

1. Pembuatan 

modul  

Modul 

pembelajaran 

20 buah Rp 25.000,00 Rp  500.000,00 

2. Pembuatan 

user guide 

Petunjuk 

software 

20 buah Rp 20.000,00 Rp  400.000,00 

3. CD interaktif CD 

pembelajaran 

20 buah Rp 10.000,00 Rp  200.000,00 

Sub Total Rp 1.100.000,00 
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Tabel 7. Rincian Biaya Workshop 

 

No Item Penggunaan Jumlah Harga Total 

1. Undangan dan 

deskripsi 

produk pada 

pihak 

pengelola 

transportasi 

dan instansi 

yang terkait  

Pelaksanaan 

workshop 

10 orang Rp 20.000,00 Rp   200.000,00 

2. Publikasi 

workshop 

Pelaksanaan 

workshop 

2 buah 

banner 

Rp 100.000,00 Rp   200.000,00 

3. Konsumsi 

peserta untuk 

50 orang 

Pelaksanaan 

workshop 

50 orang Rp 25.000,00 Rp   1.250.000,00 

Sub Total Rp 1.650.000,00 

 

Tabel 8. Rincian Biaya Lain-lain 

 

No Item Penggunaan Jumlah Harga Total 

1. Penggandaan 

dan penjilidan 

Dokumentasi 4 buah Rp 50.000,00 Rp  200.000,00 

2. Pengiriman 

laporan 

Pelaporan 1 kali Rp 100.000,00 Rp  100.000,00 

Sub Total Rp  300.000,00 
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