
BAB I 

PENDAEUL,UAN 

A. Latar Belakang 

Arus barang domestik dan intemasional dalam era globalisasi & pasar bebas 

akan semakin meningkat karena wilayah perdagangan dan kebutuhan konsurnen 

akan barang dan produk yang bermutu dan bersaing sudah tanpa batas. Bagi 

perusahaan jasa angkutan intemasional, keadaan itu merupakan suatu peluang 

besar yang tak terbatas. Perkembangan yang cepat dalam dunia kargo udara ini 

akan melahirkan banyak perusahaan baru yang saling bersaing untuk 

memperebutkan pangsa pasar yang semakin meningkat. Dengan semakin 

banyaknya perusahaan yang terjun dalam bidang kargo udara, persaingan akan 

semakin ketat karena lahan yang ada terbatas jumlahnya. Yang akan terjadi 

kemudian, cepat atau lambat keadaan akan menuju suatu ke suatu kompetisi yang 

semakin ketat seperti halnya sektor usaha lain, dimana dalam suatu lingkup usaha 

yang telah mengalami saturasi dalam siklus hidup sektor tersebut akan mengarah 

pada persaingan harga, promosi besar-besaran dan diskon volume. Pada akhimya 

persaingan akan terhenti setelah masing-masing .mencapai marginal cost clan 

tingkat efisiensi yang berimbang. Sementara, perusahaan dengan marginal cost 

yang tinggi akan tersingghr daridari dunia usaha ini. Menyusul berakhimya 

persaingan harga diantara perusahaan yang bertahan akan terjadi persaingan 

dalam perbaikan pelayanan (service refinements) yang digunakan sebagai alat 

kompetisi untuk menempatkan perusahaan di atas perusahaan lainnya. 



Salah satu operator kargo yang telah mengembangkan sistem iniormasi untuk 

tracking kargo adalah Federal Express (Fedex). Sistem informasi yang 

dikembangkan ini diberi narna COSMOS (Customer Oriented Service and 

Management Operating System). COSMOS ,digunakan untuk melacak paket di 

tiap titik penting dari sistem yang ada. Sistem ini mendukung dalam pemberian 

jawaban kepada pelanggan mengenai posisi paket dan memberikan data untuk 

sistem penagihan. Setelah dikembangkannya sistem ini pada tahun 1985 Fedex 

memegang pangsa pasar terbesar dengan total penjualan 1,2 mulyar USD 

sementara total penjualan industri 3 milyar USD. (Sumber: Majalah 

Trans Vol I No 511995) 

Dengan dikembangkannya sistem pelacakm ini juga akan didapat manfaat 

baik itu yang sifatnya internal maupun yang sifatnya eksternal. 

Internal 

Ekstemal 

nggunaan sistem tracking kargo pada website Garuda 

diberikan lewat telex. I didapat melalui 

Sebelum sistem dikembangkan 

Informasi posisi kargo 

Pelanggan tidak mengetahui 
posisi kargo yang dikirimnya 
untuk setiap titik. 

Sesudah sistem 
dikembangkan 

Informasi bisa 

intranet perusahaan 
Dengan 
menggunakan akses 
internet Yang 
banyak tersebar dan 
mudah didapat, 
pelanggan dapat 
mengetahui dengan 
pasti posisi kargo 
yang dikirimnya. 



Secara garis besar sistem ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1. Bagan Sistem Tracking Kargo 

Untuk dapat memberikan semua pelayanan di atas,diperlukan adanya sistern 

operasi dan teknologi informasi pendukung ditambah dengan filosofi perusahaan 

yang mendukung pemberian pelayanan yang terbaik. Untuk itu pemilihan sistem 

operasi dan teknologi informasi hams mampu mengkombinasikan fasilitas yang 

ada semaksimal mungkin dan menawarkan pelayanan yang optimal, sepem 

pelayanan pengantaran barang ke seluruh tujuan, fasilitas pensortiran dan fasilitas 

pelacakan dari suatu jasa penerbangan dimana penumpangnya mempunyal 

karakteristik tidak dapat naik dan turun sendiri dan fungi pelayanan pelanggan 



dimana pelanggan dapat minta konfirmasi segera dari setiap transaksi pengiriman 

barang. Karena itu, kargo udara dituntut mempunyai sistem operasi dan teknologi 

informasi yang mapan. 

Persaingan dalam industri ini akan mengarah ke suatu hal, yaitu pelayanan. 

Salah satu unsur pendukung untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan 

adalah fasilitas teknologi dan telekomunikasi. Dengan semakin pentingnya 

penerapan teknologi tinggi untuk keberhasilan pemasaran, perusahaan kargo udara 

saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Sistem tracking kargo udara tanpa 

kesalahan adalah salah satu sistem yang ditawarkan kepada pelanggan. Sistem ini 

mempunyai peranan penting untuk meyakinkan bahwa paket yang dikirim akan 

sampai tujuan dengan selama dan tepat waktu. 

Keberhasilan penerapan sistem ini perlu pula didukung oleh adanya sistem 

operasi yang luas dan baik serta adanya filosofi organisasi yang dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan. PT: Garuda Indonesia 

sebagai perusahaan penerbangan terbesar di Indonesia juga.menerapkan sistem 

tracking kargo ini. Sistem tracking kargo ini dibangun dengan berbasis web. Yang 

menjadikan masalah adalah bahwa sistem ini bukan menggunakan website milk 

PT. Garuda Indonesia yang sudah ada melainkan menggunakan website milik 

SITA dengan address www.cargoserv.com, sehingga tidak terintegrasi dengan 

sistem informasi yang ada di PT. Garuda Indonesia. Secara branding ha1 ini tidak 

menguntungkan sehingga integrasi sistem tracking dengan website Garuda 

sangatlah penting. 



B. Rumusan Masalah 

Agar dapat memenangkan kompetisi perlu adanya sistem informasi yang 

akan memberi kemudahan kepada pelanggan untuk mengetahui keberadaan 

barang yang dikirimnya. Sistem ini disebut Sistem Tracking Kargo.. Untuk itu 

diperlukan sistem tracking kargo domestik dan intemasional yang terintegrasi 

dengan website Garuda sehingga segala informasi mengenai pelacakan kargo ini 

dapat terintegrasi dengan sistem resewasi dan informasi yang lain mengenai PT. 

Garuda Indonesia. Agar sistem di atas dapat t e w j u d  diperlukan suatu antar muka 

yang menjembatani sistem resewasi kargo dengan website Garuda. 

C. Tujuan Penelitian 

Melakukan Investigasi sistem teknologi Informasi yang digunakan PT. 

Garuda Indonesia untuk mendukung sistem tracking kargo udara diikuti dengan 

analisa kebutuhan untuk sistem tracking kargo. Setelah ha1 di atas dilakukan 

dilanjutkan dengan membuat prototipe aplikasi sistem tracking kargo berbasis 

web. 

D. Manfaat 

Sistem akan memberikan informasi kepada pelanggan bahwa barang yang 

dikirimnya sudah sarnpai pada tujuan yang benar dan tepat waktu baik itu untuk 

penerbangan domestic maupun intemasional. Manfaat yang kedua akan 

menambah fasilitas yang sudah ada pada corporate website milik PT. Garuda 

Indonesia disamping fasilitas yang sudah ada misalnya, melihat time table, 



infomasi kedatangan dan keberangkatan, melihat adanya seat atau tidak dalam 

suatu penerbangan dan informasi mengenai Garuda Indonesia yang lainnya. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada pembuatan prototipe 

sistem hacking kargo udara berbasis web. 




