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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  

 Dewasa ini banyak para pengusaha yang sedang berlomba-lomba untuk 

mencari keuntungan dengan berbagai macam jenis usaha. Salah satu diantaranya 

yaitu usaha pelayanan jasa dibidang EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut). 

Perusahaan yang bergerak dibidang EMKL sendiri melakukan pemberian jasa 

terhadap pelanggan dalam bentuk jasa pelayanan eksport dan import. Pelayanan 

eksport dan import sendiri bukan hal yang baru di dalam dunia bisnis. Dengan 

bantuan Internet dan kerjasama antara pelanggan dan perusahaan, maka dengan 

cepat informasi yang kita butuhkan akan segera kita dapatkan. 

 Di Indonesia terdapat lebih dari 300 perusahaan yang bergerak di bidang 

Eksport dan Import, salah satunya PT. Trans Asia Jaya. Namun, PT. Trans Asia 

Jaya lebih fokus pada kegiatan Import. Sebagai importir besar, PT. Trans Asia 

Jaya memberikan pelayanan terhadap seluruh customer yang ingin melakukan 

kegiatan import. Dari proses awal hingga akhir. Salah satunya proses Document 

Verification Order. Proses ini dilakukan terhadap beberapa jenis barang, sebelum 

barang tersebut dapat diimport ke dalam negeri. Proses tersebut dilakukan 

sebanyak dua kali. Pertama, di negara asal barang tersebut di produksi, dan yang 

kedua sebelum barang tersebut di muat-bongkar di pelabuhan akhir.   
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 Berdasarkan beberapa uraian pada perusahaan tersebut. Penulis tertarik 

untuk memilih judul ”Sistem Informasi Pelayanan Jasa Pada PT. Trans Asia 

Jaya”. Untuk meneliti lebih dalam mengenai proses penanganan Document 

Verification Order di PT. Trans Asia Jaya.  

I.2. Ruang Lingkup Permasalahan 

I.2.1. Idetifikasi Masalah 

a. Lambatnya proses penanganan dokumen survey karena masih bergantung 

pada pihak Surveyor Indonesia dalam memasukkan data barang yang 

terkena izin survey, sehingga memerlukan waktu yang lama dan membuat 

sistem yang berjalan kurang efektif. 

b. Kurangnya media yang digunakan untuk memasukkan semua data, 

sehingga para karyawan masih bergantung pada sistem manual. 

I.2.2. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang sistem yang baru untuk membantu mempercepat 

penanganan  Document Verification Order ? 

b. Apa sistem yang tepat untuk digunakan para karyawan agar tidak lagi 

menggunakan sistem manual ? 

I.2.3. Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah pada penulisan Tugas Akhir ini yaitu : 

1. Data yang di input adalah : Seluruh Data Eksportir dan Data Barang yang 

akan disurvey. 

2. Data outputnya adalah : Dokumen Verification Oreder (VO) 
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3. Bahasa pemrograman yang penulis gunakan adalah VB Net. 

4. Penggunaan Database untuk penyimpanan data hasil dari inputan yaitu 

menggunakan Sql sever. 

I.3. Tujuan dan Manfaat  

I.3.1 Tujuan  

 Adapun tujuan dari pelaksanaan penulisan Laporan Tugas Akhir yang 

dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa pada PT. Trans Asia Jaya. 

b. Mampu menggunakan sistem yang terkomputerisasi sebagai sarana untuk 

pengisian form VR Submit, sehingga memudahkan dan mempercepat 

penyelesaian dokumen. 

c. Untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam menangani Document 

Verification Order. 

I.3.2. Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penulisan Laporan Tugas 

Akhir adalah sebagai berikut : 

a. Merancang sistem informasi yang mampu memberikan peningkatan yang 

signifikan pada dokumen yang akan melalui tahapan survey. 

b. Mempercepat penangan Document Verification Order sebelum dilakukan 

inspeksi barang. 

c. Mempermudah kinerja para karyawan dalam penyelesaian dokumen 

melalui sistem yang sudah terkomputerisasi. 
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I.4. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang dilakukan menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

I.4.1. Tahapan Pengumpulan Data  

Tahapan pengumpulan data mempergunakan metode collecting. Collecting 

dilakukan untuk memperoleh data yang akurat bagi sistem. 

Collecting dilakukan dengan 3 cara, yaitu : 

a. Pensortiran (Sorting)  

Dengan cara memisahkan dokumen yang terkena izin survey dengan 

dokumen yang tidak terkena izin survey. Cara untuk membedakannya 

yaitu dengan HS Code yang ada pada setiap barang yang akan di import. 

Apakah barang tersebut memiliki HS Code dengan izin survey atau tidak. 

b. Pemasukan Data (Input Data) 

Langkah yang dilakukan setelah tahap penyortiran. Langkah ini sendiri 

dilakukan dengan cara, memasukkan semua data yang ada pada dokumen 

yang terkena izin survey, agar dapat diajukan kepada pihak Surveyor 

Indonesia, sehingga data dapat segera diproses. 

Adapaun data yang dibutuhkan dalam proses penginputan antara lain : 

- Data dari eksportir 

- Detail barang (HS Code, Nama Barang, Jumlah Kemasan, Jumlah 

Kemasan/Buah, Harga Barang (USD.), Berat Bersih dan Berat Kotor, 

No. Importir Terdaftar). 



5 

 

- Dokumen Pelengkap (Kwitansi Pembayaran, Bill Of Lading, Invoice 

and Packing List, dan Surat Final Document). 

c. Metode Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu usaha pengumpulan data dengan mempelajari materi-materi yang 

berkaitan dengan Sistem informasi pelayanan jasa dan mengambil 

beberapa rujukan dari buku-buku. 

I.5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. Trans Asia Jaya di Komp. Cemara 

Asri Jl. Jambu No. 94 Medan.   

I.6. Sistematika Penulisan 

 Adapun Sistematika dari Penulisan Tugas Akhir ini tersusun atas : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup 

permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penulisan dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menguraikan tentang teori yang membahas pemecahan 

masalah secara teoritis yaitu toeri-teori yang berkaitan dengan 

penyelesaian permasalahan yang menjelaskan tentang kesimpulan 

yang diambil dari kumpulan teori. 
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BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang analisa dan perancangan sistem antara 

lain berisi tentang konsep dan kondisi tentang tool-tool atau alat-alat 

bantu yang diperlukan untuk membangun Sistem Informasi Pelayanan 

Jasa pada PT. Trans Asia Jaya. Serta menguraikan analisa sistem yang 

sedang berjalan, evaluasi sistem yang berjalan, perancangan sistem, 

sekaligus memperkenalkan desain sistem yang baru pada perusahaan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas tentang implementasi dari hasil 

perancangan beserta penjelasan dan tentang pengujian yang dilakukan 

terhadap sistem yang telah dibuat. Serta menguraikan kelebihan dan 

kekurangan dari sistem yang telah dirancang. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran mengenai 

Laporan Tugas Akhir yang disusun. 

 

 

 


