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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Umumnya setiap paket yang akan diantarkan oleh pihak kurir pengiriman 

wajib memiliki informasi yang mendetail berupa nama pengirim serta penerima, 

nomor telepon, alamat tujuan dan informasi isi paket. Di satu sisi kurir 

membutuhkan informasi ini untuk mengetahui kemana paket akan diantarkan 

beserta cara menghubungi pelanggan (penerima paket) namun di sisi lain informasi 

penting pelanggan ini rentan disalin atau digunakan oleh pihak yang tidak 

bertanggungjawab untuk melakukan aksi scamming yang dapat menimbulkan 

kerugian finansial atau gangguan privasi bagi pelanggan. Penulisan informasi 

alamat pada paket dinilai kurang efektif karena tidak semua kurir menguasai daerah 

pengiriman paket sehingga memakan waktu relatif lama untuk mengirimkan paket 

tersebut. Setelah kurir berhasil menemukan alamat penerima paket tidak jarang 

mengalami peristiwa dimana si penerima tidak berada di lokasi sehingga paket 

terpaksa dikirimkan pada hari berikutnya. Proses pengiriman paket kembali 

tentunya tidak efektif dan tidak efisien karena membuat perusahaan penyedia jasa 

pengiriman paket harus mengeluarkan biaya pengeluaran lebih besar. Permasalahan 

lain yang tak jarang terjadi adalah pelanggan yang tidak menerima paket mereka. 

Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan kurir dalam mengantar paket 

(salah rumah, diletakkan begitu saja tanpa sepengetahuan pelanggan, atau kurir 

yang menyimpan paket tersebut secara diam-diam). 
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Oleh sebab itu, diperlukan sebuah solusi yang dapat menjamin keamanan 

informasi penting dan kenyamanan pelanggan namun tetap menawarkan 

kemudahan bagi para kurir dalam mengantarkan paket sampai pada tujuan. Salah 

satu solusi dari sisi teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 

permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan QR (Quick Response) Code. QR 

Code merupakan suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang 

memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar dan dapat dibaca secara 

cepat oleh pemindai QR. Selain itu, fitur Maps juga diperlukan untuk 

mempermudah kurir dalam mengetahui rute pengiriman menuju alamat penerima 

paket. 

Dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah 

aplikasi penyedia jasa pengiriman paket yang dapat mengubah informasi penting 

pembeli menjadi QR Code sehingga dapat menyelesaikan masalah keamanan 

pembeli serta menawarkan kemudahan bagi kurir dalam menjangkau alamat tujuan 

pengiriman paket dan mengkonfirmasi ketibaan paket ke tempat penerima paket 

dengan cara melakukan scan QR Code yang dimiliki oleh pelanggan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi 

sasaran penelitian: 

1. Bagaimana cara memastikan paket yang benar dikirimkan ke alamat 

yang tepat dan diterima oleh pelanggan yang sesuai. 
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2. Bagaimana cara mencegah pencurian informasi penting pelanggan yang 

tertera pada paket pengiriman. 

3. Bagaimana cara meminimalisir jumlah pengiriman paket kembali 

karena penerima paket yang tidak berada di alamat tujuan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan: 

1. Untuk membantu para kurir memastikan paket yang benar dikirimkan 

ke alamat yang tepat dan diterima oleh pelanggan yang sesuai. 

2. Untuk mengembangkan aplikasi penyedia jasa pengiriman paket yang 

dapat mencegah pencurian informasi penting pelanggan yang tertera 

pada paket pengiriman. 

3. Untuk mengembangkan proses bisnis aplikasi yang dapat 

meminimalisir jumlah pengiriman paket kembali karena penerima paket 

yang tidak berada di alamat tujuan. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Karena adanya keterbatasan waktu, biaya dan jarak, maka penulis 

membatasi penelitian ini dengan ruang lingkup perancangan aplikasi ini. 

Batasan penelitian atau masalah tersebut meliputi: 

1. Aplikasi yang dihasilkan berbasis Android dengan menggunakan 

platform Android Studio. 
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2. Penelitian ini akan terfokus pada pembuatan prototype aplikasi 

berdasarkan proses bisnis saat pengiriman antara kurir jasa pengiriman 

dan pelanggan (penerima paket) di kota tujuan pengantaran paket tanpa 

adanya tahap ujicoba atau testing di lapangan secara langsung. 

3. Semua pengguna aplikasi baik pihak kurir dan pelanggan menggunakan 

satu aplikasi berbasis Android yang sama dengan otoritas yang berbeda. 

4. Diasumsikan bahwa aplikasi ini merupakan perpanjangan dari aplikasi 

e-commerce yang memiliki jasa pengiriman tersendiri. Oleh sebab itu, 

QR Code yang digunakan dalam aplikasi ini sudah tersedia dari kantor 

pusat sehingga tidak ada proses men-generate QR Code. Selain itu, tidak 

terdapat fitur pendaftaran pelanggan dan kurir baru di aplikasi karena 

akun pelanggan diasumsikan merupakan akun yang sama dengan akun 

e-commerce pelanggan. Di sisi lain, akun kurir hanya dapat didaftarkan 

oleh kantor pusat itu sendiri untuk mencegah terdapatnya akun kurir 

palsu yang memiliki niat dalam melakukan kejahatan dalam pengiriman 

paket. 

5. Aplikasi ini dirancang hanya untuk membantu pekerjaan/ kegiatan 

operasional (lower-level management) seperti kurir dalam meregistrasi 

paket, mendapatkan navigasi saat mengirimkan paket, menghubungi 

pelanggan hingga mengonfirmasi ketibaan paket. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbangan ilmiah bagi perpustakaan UPH Medan 

yang dapat dibaca oleh mahasiswa maupun dosen dalam menambah 

wawasan tentang perancangan aplikasi penyedia jasa pengiriman 

paket berbasis QR Code. 

b. Menjadi sumber pijakan atau referensi bagi mahasiswa yang tertarik 

untuk melakukan penelitian lanjutan dari topik QR Code atau ingin 

merancang aplikasi lain dengan menggunakan platform Android 

Studio. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pelanggan jasa pengiriman 

Dapat merasakan pengalaman pengiriman paket yang lebih 

aman karena informasi penting mereka terjaga dari ancaman 

scamming dan kejahatan teknologi informasi lainnya. Di sisi lain, 

pelanggan akan merasakan kemudahan dalam proses penerimaan 

paket dimana mereka dapat berkomunikasi langsung dengan kurir 

yang akan mengantarkan paket. Aplikasi ini juga memastikan bahwa 

paket mereka tidak akan dikirimkan kepada penerima paket yang 

tidak sesuai. 
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b. Bagi perusahaan penyedia jasa pengiriman paket 

Dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan terkait 

layanan pengiriman mereka karena nilai kepercayaan pelanggan 

yang semakin bertambah. Fitur scan QR Code paket dan pelanggan 

juga membantu kurir memastikan paket yang mereka kirimkan 

diterima oleh penerima yang sesuai. Di sisi lain, perusahaan 

penyedia jasa pengiriman paket dapat mengirit biaya pengeluaran di 

sisi database paket karena penggunaan QR Code terbukti lebih 

mengirit kapasitas database yang digunakan dibandingkan dengan 

aplikasi lain yang memanfaatkan foto dan tanda tangan. 

c. Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung 

tentang topik QR Code ini karena penulis terlibat langsung dalam 

proses perancangan aplikasi penyedia jasa pengiriman paket 

berbasis QR Code dengan menggunakan platform Android Studio. 

Di sisi lain, penulis juga dapat mengasah kemampuan koding 

dengan bahasa pemrograman Java dalam membuat aplikasi yang 

memudahkan aktivitas para pengguna. 

d. Bagi pembaca 

Dapat membuka pandangan dan menambah wawasan 

tentang teknologi QR Code dan cara pemanfaatannya dalam 

menyelesaikan masalah keamanan informasi atau masalah lainnya. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam pengembangan aplikasi ini, metode pengembangan aplikasi yang 

akan digunakan adalah metode Waterfall. Metode Waterfall menjadi pilihan dalam 

pengembangan aplikasi ini karena dengan metode ini, pengerjaan aplikasi akan 

lebih terstruktur dan berurut sehingga aplikasi yang dihasilkan dapat optimal dan 

meminimalisir kekurangan.  

 
Gambar 1. 1 Pengembangan Aplikasi Metode Waterfall 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang penulisan skripsi, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat yang akan dicapai, 

metodologi penelitian yang dilakukan, dan sistematika penulisan yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini. 

 

 



8 

 

 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan membahas tentang teori- teori yang mendukung penulisan 

skripsi ini dimana teori tersebut didapat dari buku, jurnal dan sumber dari internet 

yang ada mengenai encode, decode QR Code serta perangkat- perangkat yang 

mendukung perancangan aplikasi tersebut. 

 

BAB III Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisi kerangka pikir, analisa dalam perancangan aplikasi. 

Hasil dari analisa dan perancangan sistem berupa kebutuhan sistem, diagram UML 

dan rancangan sistem. 

 

BAB IV Hasil dan Pembahasan  

Pada bab ini akan berisi hasil prototype aplikasi penyedia jasa pengiriman 

paket berbasis QR Code. Selain itu, juga akan dibahas kekurangan dan kelebihan 

aplikasi ini dibandingkan dengan aplikasi penyedia jasa pengiriman paket lainnya. 

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini akan berisi kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian dan 

saran agar dapat dilakukan peningkatan terhadap aplikasi berbasis QR Code ini.


