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ABSTRACT 

This paper discusses an implementation of a system at the PT. FXI, a company specializing in freight forwarding. To 
support its operational activity, the Softlink’s Enterprise Resource Planning (ERP) application specifically for freight 
forwarding is used. The objective of this paper is to conduct a performance study of implementing the Logi-Sys 
application which is the Softlink’s web based ERP application. The methods used include data collection, interviewing, 
questionnaire, and literature study to obtain the enterprise requirement related to the use of Logi-Sys. The Fit/Gap 
analysis method is also used for identifying and analyzing each requirement owned by the Logi-Sys and identifying the 
expected cost and benefit. The result of this study is in the form of recommendation for implementing Logi-Sys in the 
enterprise, so that the application can provide benefit and added value for enterprise, as well as fulfill the expectation of 
top level management and user after implementing the application. 
Keywords: ERP (Enterprise Resource Planning), Logi-Sys, Performance Study, Fit/Gap Analysis, Cost and Benefit. 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
PT. FXI merupakan perusahaan ekspedisi yang salah satu bidang usaha yang bergerak dalam jasa pelayanan pengiriman 
barang yang diinginkan pelanggan. Perusahaan ekspedisi yang berkembang pesat dewasa ini dituntut untuk memberikan 
pelayanan yang cepat, pengiriman tepat waktu, serta keamanan terhadap barang yang dikirim. Hal ini diperlukan untuk  
mendapatkan kepercayaan konsumen, sehingga tidak mengurangi pangsa pasar yang telah diperoleh. Demikian pula 
perusahaan, salah satu perusahan yang sedang berkembang di dunia industri ekspedisi, membutuhkan suatu sistem ERP 
untuk menangani proses bisnisnya, sehingga tercapai suatu integrasi sistem dan meningkatkan keunggulan kompetitif 
perusahaan. 
 
Berbagai vendor ERP berlomba meningkatkan daya saing serta keunggulan produk yang dimiliki dalam merebut pangsa 
pasar yang ada. Softlink merupakan salah satu Enterprise Shipping Solution yang sudah berkembang dan menjadi 
pemasok ERP selama hampir dua dasawarsa ini. Logi-Sys mulai dilirik perusahaan ekspedisi besar seperti DHL, FedEx, 
TNT, Nippon Express dan Parle karena dapat memberikan solusi ERP dalam manajemen transportasi yang berhubungan 
dengan pengiriman barang. Pengembangan produk ERP yang dikeluarkan Softlink terus dilakukan dalam kemajuan 
teknologi serta kebutuhan industri ekspedisi. Softlink sebagai salah satu vendor ERP dalam bidang ekspedisi yang 
memiliki produk Logi-Sys yang berbasiskan web diharapkan dapat mendukung proses bisnis ekspedisi perusahaan. 
Namun demikian dalam mengimplementasikan produk ini, perusahaan belum tentu memperoleh keuntungan langsung 
dalam jangka pendek. Oleh karena itu perlu dilakukan uji kelayakan sebelum mengimplementasikan sistem. 
 
PT. FXI merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa ekspor laut atau pengiriman barang ke luar 
negeri melalui jalur laut. Pelanggannya sebagian besar adalah perusahaan penghasil barang, seperti tekstil, elektronik, 
makanan, minuman serta jenis-jenis barang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan pelanggannya adalah perusahaan yang 
sejenis, yaitu yang bergerak di bidang jasa ekspor barang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
- Melakukan kegiatan jasa ekspor barang ke berbagai negara melalui jalur laut, seperti ke Singapura yang merupakan 

negara tujuan serta transit kapal-kapal barang dari dan ke Asia, Australia, Amerika, Afrika serta berbagai negara di 
dunia. 

- Mengirim berbagai jenis barang, seperti tekstil, eletronik, makanan, minuman serta berbagai jenis barang lain. Juga 
menerima pengiriman barang ke luar negeri dari jenis barang atau kargo yang berupa bahan kimia dengan penanganan 
khusus. 

- Menerima pengiriman barang ke luar negeri baik dengan ukuran kecil maupun besar, baik yang kurang dari satu 
ukuran peti kemas (kontainer) ataupun yang berukuran total satu kontainer atau lebih. 

 
2. Ruang Lingkup 
Pembatasan ruang lingkup mencakup pembahasan tentang sistem Logi-Sys terutama pada modul freight forwading, track 
and trace, visibility, PO management, EDI, dan CRM, termasuk spesifikasi yang diperlukan untuk persiapan sistem ke 
dalam perusahaan. Analisa proses ekspor barang, serta kelemahan secara umum mengenai sistem yang sedang dipakai 
oleh perusahaan. Selain itu akan diukur juga efektivitas penggunaan IT secara garis besar untuk menentukan kelayakan 
aplikasi Logi-Sys yang akan diimplementasikan dengan metode Fit/Gap analysis. 
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2.1 Tujuan  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah perusahan dapat mengetahui apakah Logi-Sys yang akan 
diimplementasikan dapat membantu mempelancar jalannya proses bisnis, menyelesaikan masalah yang ada dan 
mendukung tujuan strategis perusahaan. Perusahaan akan memiliki alat ukur untuk mengukur kesesuaian Logi-Sys 
dengan proses ekspor barang yang ada dengan mengidentifikasi fit atau gap dan melihat perubahaan apa saja yang harus 
dilakukan di dalam perusahaan. 
 
2.3 Sistem Berjalan 

 
Gambar 2. Sistem Berjalan 

 
2.4 Masalah yang Dihadapi 
Setelah mempelajari dan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh para staf pada perusahaan khususnya mengenai proses 
ekspor barang, ternyata sistem tersebut tidak terlepas dari masalah-masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan-
perusahaan lain. Masalah yang dihadapi antara lain sebagai berikut: 
1. Masih sering mengalami ketidakakuratan data dalam proses pencatatan yang berhubungan dengan transaksi ekspor 

barang. Hal ini dapat dijumpai saat forwarding membuat Shipping instruction forwarding dan membuat House Bill 
of Lading. Terkadang kondisi barang yang dicatat tidak sesuai dengan kondisi barang sesungguhnya, sehingga tidak 
menunjukkan keterangan lengkap mengenai barang yang dikirim. Pembuatan HB/L yang dibuat secara manual juga 
menuntut ketelitian dalam pencocokan S/I dan MB/L, sehingga terkadang sering terjadi kesalahan dalam penulisan. 

2. Peningkatan biaya yang dikeluarkan oleh PT. FXI dikarenakan perolehan informasi yang lambat dan tidak  real time. 
Informasi mengenai perjalanan yang sudah ditempuh barang tidak dapat secara langsung diketahui (tracking), selain 
itu forwarding juga tidak dapat mengetahui apakah barang sudah benar–benar terkirim (dimuat dalam kapal) atau 
belum. Informasi lain yang menyangkut pengiriman barang juga mengenai keterangan perjalan (kapal yang dipakai, 
jam berangkat dan tiba), pengiriman MB/L yang terlambat oleh shipping lines menyebabkan keterlambatan juga 
dalam proses berikutnya. 

3. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk melaksanakan kegiatan pembuatan laporan mengenai ekspor barang. 
Pembuatan laporan ini membutuhkan semua transaksi yang terjadi di setiap cabang. Karena tidak adanya integrasi 
dari setiap fungsi dan integrasi dari setiap cabang hal ini menyebabkan pembuatan laporan menjadi suatu kegiatan 
yang membutuhkan waktu cukup lama. Hal ini dirasa tidak efektif seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan 
ekspor barang. 

4. Terdapat dokumen-dokumen yang belum secara otomatis terintegrasi, sehingga mengakibatkan proses pencatatan 
yang berulang kali dan tidak perlu. Misalnya saja pembuatan S/I forwading yang tidak dapat dilakukan secara 
otomatis, tapi harus diketik ulang secara manual. Dan juga pembuatan HB/L yang tidak dapat dilakukan secara 
otomatis tetapi harus mencocokkan dokumen–dokumen yang ada sehingga memakan waktu lebih lama. Kegiatan 
pengiriman copy lewat fax juga dirasa tidak efektif. 

Rekomendasi Sistem  
Setelah melakukan penelitian dan analisa yang sudah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem 
Logi-Sys dapat direkomendasikan untuk diterapkan ke dalam perusahaan karena dari hasil analisa fit/gap, sistem Logi-Sys 
dapat memenuhi kebutuhan/requirement yang dibutuhkan dalam proses ekspor barang dan pengimplementasian sistem 
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Logi-Sys juga dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya sekarang, 
seperti ketidakakuratan data dalam proses pencatatan yang berhubungan dengan transaksi ekspor barang, peningkatan 
biaya, dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pembuatan laporan serta masih banyak dokumen-dokumen yang 
dicatat berulang kali karena sistem belum terintegrasi. Sistem Logi-Sys dapat menyelesaikan masalah-masalah di atas 
dengan mudah karena sistem yang ditawarkan sudah terintegrasi dan dapat menghasilkan informasi yang real time, 
sehingga dapat mempercepat proses ekspor barang dan membantu pihak manajemen dalam membuat keputusan secara 
cepat dan tepat dan diharapkan perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya dan dapat bersaing dengan 
perusahaan sejenis untuk kedepannya.  
 
Untuk segi pengeluaran biaya dan manfaat yang akan diperoleh, penulis telah melakukan estimasi biaya dan manfaat. 
Hasilnya adalah sistem Logi-Sys relatif lebih murah untuk diimplementasikan, hal ini tidak terlalu menjadi masalah bagi 
perusahaan tetapi harus mengeluarkan biaya tambahan dari budget IT yang sudah disediakan dan manfaat yang diperoleh 
perusahaan akan terasa lebih besar jika sistem Logi-Sys diimplementasikan ke dalam perusahaan, dan nilai tambah yang 
ditawarkan oleh Softlink itu sendiri, berupa biaya konsultasi, training dan maintenance yang gratis. 
 
Arsitektur Logi-Sys 

 
Gambar 1. Arsitektur Logi-Sys 

 
Dampak Perubahan Proses Bisnis Sistem Ekspor Barang  

 
Gambar 2. Proses Bisnis Ekspor Barang 
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Keterangan: 
Proses ekspor perusahaan akan bermula pada shipper yang akan booking jadwal pengiriman yang kemudian akan mengisi 
form S/I shipper melalui web perusahaan. Kemudian shipper akan datang ke forwarder untuk mengirimkan barangnya ke 
negara yang diinginkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dalam hal ini shipper dilayani oleh Customer Service. 
Shipper akan memberikan barang untuk pengiriman barang. Setelah itu S/I dari forwarder ini akan diberikan kepada 
Shipping Lines bersamaan dengan barang yang akan dikirim. S/I ini berisi tentang: 
a. Nama serta alamat dari Shipper  
b. Nama serta alamat dari Consignee  
c. Pelabuhan asal (Port of Loading)  
d. Pelabuhan bongkar (Port of Discharge)  
e. Tempat barang diantar (Place of Delivery)  
f. Nama dan nomor kapal pertama (Feeder Vessel and Voyage Number)  
g. Nama dan nomor kapal induk (Mother Vessel and Voyage Number)  
h. Prakiraan keberangkatan kapal (Estimated Time Departure/ETD)  
i. Prakiraan kedatangan kapal (Estimated Time Arrival /ETA)  
j. Kode pengapalan (Shipping Marks)  
k. Keterangan lengkap barang yang dikirim (Number Packages and Description of Goods)  
l. Berat dan ukuran barang  (Weight and Measurement)  
Sebagai bukti bahwa barang telah dimuat di dalam kapal laut, SSline akan membuat Master Bill of Lading (MB/L) untuk 
forwarder melalui email yang berisi keterangan barang yang dimuat, keterangan pihak terkait dan keterangan perjalanan. 
Dengan mengacu pada MB/L dan S/I shipper maka forwarder akan membuat House Bill of Lading (HB/L) untuk shipper 
yang menerangkan bukti bahwa barangnya telah terkirim. Copy HB/L ini akan dikirimkan ke agen melalui email. Dengan 
penggunaan Logi-Sys dan teknologi GPS dan modul track and trace maka dapat mengetahui isi dari setiap pak barang 
dengan membaca barcode yang telah ditempel di setiap pak barang, serta penggunaan GPS dan scanner pada setiap 
kontainer untuk mengetahui lokasi dan keadaan di dalam kontainer (suhu dan kelembaban). Pemberitahuan tentang 
lokasi, email dan status message akan dilakukan secara berkala dimulai ketika pembuatan MB/L oleh shipping line, 
kemudian ketika sudah mencapai di port/pelabuhan tertentu dan terakhir ketika barang telah sampai di tangan consignee. 
Shipper dapat mengetahui lokasi dan status messege melalui web Perusahaan, email dan SMS yang akan dikirimkan. 
 
Setelah sampai di negara tujuan, agen akan memberikan barang kepada consignee yang telah dihubungi oleh forwarder. 
Shipper akan mengirimkan HB/L kepada cosignee sehingga dapat menjadi bukti pengambilan barang di agen. Setiap 
periode tertentu, bagian dokumen operasional mengumpulkan data yang terkait dengan kegiatan ekspor barang, lalu akan 
membuat laporan untuk general manager pusat yang sebelumnya dicek terlebih dahulu oleh manager operasional, atau 
dengan alternatif yang disediakan oleh Logi-Sys untuk general manager pusat dan manager operasional dapat melihat 
secara langsung dan kapan saja laporan yang dibutuhkan sesuai dengan informasi, sehingga dapat mendukung dalam 
pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil studi kelayakan sistem Logi-Sys pada perusahaan dengan metode Fit/Gap analysis, dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Perusahaan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang forwarding. Dalam menghadapi era 

globalisasi, perusahaan ini membutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnisnya. 
Sistem yang dibuat oleh tim IT perusahaan ini dirasa belum mampu memenuhi kebutuhan operasional karena masih 
memiliki banyak kekurangan, di antaranya tidak real time dan tidak adanya integrasi baik di dalam setiap proses 
maupun antar cabang yang ada. 

2. Penentuan vendor Softlink untuk Perusahaan didasarkan oleh beberapa hal, yakni: 
a. Biaya pembelian sistem yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan sistem dari negara lain. 
b. Sumber daya yang relatif lebih murah (baik dari sisi konsultan maupun dari biaya training). 
c. Requirement yang dibutuhkan perusahaan banyak ditemui pada sistem ini, sehingga dirasa sangat cocok untuk 

diimplementasikan di perusahaan. 
d. Perusahaan vendor (Softlink) sudah berpengalaman dalam bidang  forwarding selama hampir 2 dasawarsa dan 

telah berperan menjadi implementator di berbagai perusahaan forwarding. 
e. Vendor yang bergerak khusus di bidang forwarding dapat menemui banyak kesamaan, sehingga tidak 

memerlukan banyak customizing saat mengimplementasikannya 
3. Aplikasi Logi-Sys menerapkan konsep ERP berbasis web, dengan menggunakan operating system Windows, 

Microsoft SQL Server 2000, dan Crystal Report. 
4. Logi-Sys sebagai salah satu penyedia software khusus perusahaan freight forwarding diharapkan dapat membantu 

perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya agar lebih efisien dan efektif. Dengan sistem yang terintegrasi dan 
berbasis web, Logi-Sys dapat menyediakan berbagai fitur yang membantu perusahaan untuk memantau setiap 
transaksi serta proses yang terjadi selama pengiriman, dan memberikan kepuasan yang lebih bagi pelanggannya. 

5. Menghasilkan rekomendasi penerapan sistem karena sistem Logi-Sys dapat memenuhi requirement yang dibutuhkan 
pada proses ekspor barang dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dan diharapkan 
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perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya dan dapat bersaing dengan perusahaan sejenis untuk ke 
depannya. 
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