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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan 

nasional. Pembangunan jalan, jembatan, dan prasarana lain untuk menunjang 

kelancaran perekonomian, baik regional maupun nasional dibangun dengan dana 

yang sangat besar. Untuk itu perlu adanya pengawasan dan pemeliharaan angkutan 

barang yang melewati jalan raya, karena jalan raya merupakan urat nadi 

perekonomian masyarakat yang harus terjamin kelancaran dan ketertibannya. 

Terganggunya kelancaran angkutan barang di jalan raya akan berdampak pada 

perekonomian masyarakat seperti kelangkaan barang, kenaikan harga, dan masalah 

sosial lainnya. 

Jembatan timbang adalah salah satu pelaksana uji kendaraan yang berada 

dibawah unit pelayanan teknis area suatu daerah, yang mana berada dibawah 

naungan dinas perhubungan. Jembatan timbang ini dipasang secara permanen guna 

menjaga kelestarian, dengan kata lain memperpanjang usia jalan di sekitar jembatan 

timbang. Dalam hal ini jembatan timbang yang berada di jalan Surabaya-Malang 

kilometer 78. Tepatnya berada di Singosari, Malang (Jawa Timur). 

Kendaraan-kendaraan angkutan barang yang melewati jalan tersebut 

diwajibkan untuk melakukan uji timbang berat muatan kendaraan tersebut di 

jembatan timbang. Tingginya arus kendaraan yang masuk dan beban kendaraan yang 

semakin berat, proses pelayanan dan pendataan secara manual menghasilkan kinerja 

yang tidak maksimal dan tidak efisien. Sering terjadinya kemacetan dan antrian 

kendaraan di sekitar pintu-pintu masuk begitu pula masih banyaknya kendaraan 
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angkutan barang yang lolos dari pengawasan adalah akibat lambatnya pelayanan 

yang dilakukan oleh petugas. 

Sebagai pelayanan publik jembatan timbang perlu layanan yang cepat dan 

akurat, maka sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan adalah dengan program 

komputerisasi yang dapat mempercepat dan mempermudah kinerja operator di 

lapangan. 

1.2. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

A. Bagaimana memecahkan masalah pengolahan data secara terpusat dan 

memberikan informasi yang dibutuhkan. 

B. Bagaimana merancang bangun sistem informasi penimbangan kendaraan 

angkutan barang. 

1.3. Pembatasan masalah 

Adapun ruang lingkup dalam merancang bangun sistem informasi ini adalah : 

A. Sistem informasi yang dibahas hanya mencakup sistem informasi pencatatan data 

kendaraan angkutan barang dan proses analisis terhadap data tersebut. 

B. Sistem hanya mencatat olah data kendaraan angkutan barang yang masuk 

jembatan timbang. 

1.4. Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari dibuatnya sistem ini 

adalah : 

A. Memecahkan masalah pengolahan data secara terpusat dan memberikan informasi 

yang dibutuhkan. 

B. Merancang bangun sistem informasi penimbangan kendaraan angkutan barang. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini secara sistematis diatur dan disusun dalam lima bab 

yang didalamnya terdapat beberapa sub bab. Secara ringkas uraian materi dari bab 

pertama hingga bab terakhir adalah sebagai berikut : 

1.5.1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, kontribusi serta sistematika penulisan 

tugas akhir. 

1.5.2. Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep dasar sistem informasi, konsep 

dasar basis data, jasa dan keadaan geografis  jembatan timbang. 

1.5.3. Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini membahas mengenai analisis karakteristik sistem, desain sistem 

dan metode perancangan. 

1.5.4. Bab IV Implementasi Dan Evaluasi 

Pada bab ini akan membahas tentang proses implementasi sistem, pengujian 

program yang telah dihasilkan, dan akan dijelaskan tentang evaluasi dari sistem dan 

program yang telah dibuat. 

1.5.5. Bab V Kesimpulan Dan Saran 

Pada bab kesimpulan dan saran ini merupakan kesimpulan hasil pengujian 

sistem secara keseluruhan dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu dalam 

hal pengembangan dari tugas akhir ini. 


