
 

 

5 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Perkembangan Teknologi Informasi 

  

Perkembangan Teknologi Informasi khususnya di Indonesia mengalami 

peningkatan yang cukup pesat. Mulai banyak kegiatan manusia yang 

sangat mengandalkan teknologi, seperti halnya kegiatan berbelanja. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi di Indonesia, sudah mulai banyak 

bermunculan platform belanja online yang pertumbuhannya terbilang 

cukup pesat. 

 

Perkembangan Teknologi Informasi memacu suatu cara baru dalam 

kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan 

seperti ini dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi 

oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Belakangan ini sedang semarak 

dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan e seperti e-commerce, 

e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, 

e-biodiversity, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika. Kemajuan 

teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat sehingga,  

memungkinkan diterapkannya cara-cara baru yang lebih efisien untuk 

produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang 

membawa manusia ke dalam Masyarakat atau Ekonomi Informasi. 

Masyarakat baru ini juga sering disebut sebagai masyarakat pasca industri 

[1].  
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2.2  Definisi Electronic Commerce (E-commerce) 

 

Menurut Laudon & Laudon (1998) definisi E-commerce adalah sebagai 

suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh 

konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai 

perantara transaksi bisnis [3]. Lain halnya dengan David Baum (1999) 

yang memberikan definisi E-commerce sebagai berikut “E-commerce is a 

dynamic set of technologies, applications, and bussines process that link 

enterprises, consumers, and communities through electronics transactions 

and the electronic exchange of goods, services, and informations”. 

Berdasarkan terjemahannya oleh Onno. W. Purbo sebagai berikut “E-

commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses 

bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas 

tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelavanan, 

dan informasi yang dilakukan secara elektronik [4]. 

 

 

2.3 Definisi Jasa Ekspedisi 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian ekspedisi 

cukup beragam. Namun, apabila ditinjau dari konteks bisnis, ekspedisi 

berhubungan dengan proses pengiriman barang atau pun perushaan 

penyedia jasanya. Berdasarkan definisi singkat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa jasa ekspedisi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pengiriman barang baik melalui jalur darat, laut maupun udara [5]. 

 

Pada pelayanan pengiriman barang melalui situs berbelanja daring, 

terdapat tiga pihak yang terhubung di dalamnya. Ketiga pihak tersebut 

adalah penjual yang mengirimkan barang dari situs berbelanja, pengirim 

pihak kedua atau penyalur barang yaitu jasa logistik dan penerima yaitu 

konsumen. 
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2.4  Jenis-jenis Layanan Jasa Ekspedisi 

 

Pada jasa layanan ekspedisi secara garis besar dibedakan menjadi dua, 

yaitu berdasarkan rute pengiriman dan berdasarkan jalur transportasi. 

Keduanya dibagi lagi menjadi masing-masing tiga jenis layanan. 

Berdasarkan rute pengiriman dibedakan menjadi tiga yaitu antar kota, 

antar pulau dan antar negara. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan jalur 

transportasi, pengiriman barang dilakukan melalui tiga jalur yaitu darat, 

laut, dan udara. Masing-masing jalur memiliki cakupan wilayah dan alat 

transportasi tersendiri. Jika pengiriman dilakukan melalui jalur udara, 

cakupan wilayah yang dapat dijangkau sangat luas hingga mampu 

melakukan pengiriman mancanegara. Pengiriman melalui jalur udara 

memerlukan kerjasama khusu antara pihak penyedia jasa layanan logistik 

dan pihak maskapai penyebrangan. Jika dilakukan melalui jalur laut dan 

darat, cakupan wilayah yang dapat dijangkau sangat terbatas dan tentu 

dengan waktu tempuh yang disesuaikan dengan jarak tujuan [6]. 

 

 

2.5 JNE 

 

Perusahaan penyedia layanan jasa logistik JNE didirikan pada tahun 1990, 

dengan nama PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada awalnya 

pendiriannya perusahaan JNE melayani layanan import barang. Seiring 

dengan adanya peningkatan investasi asing, pertumbuhan ekonomi dalam 

negeri, dan perkembangan teknologi informasi, serta beragam inovasi 

produk yang dikembangkan, kinerja JNE semakin tumbuh juga 

berkembang di kalangan dunia usaha maupun masyarakat Indonesia. 

Perkembangan dunia usaha dan gaya hidup masyarakat membuat 

permintaan penanganan kiriman import semakin berkembang. Tidak hanya 

mencakup paket kecil dan dokumen, tetapi merambah pada penanganan 

transportasi, logistik, serta distribusi. Sampai saat ini perusahaan JNE 

menjadi perusahaan ternama untuk bidang penyedia layanan logistik di 
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Indonesia. Sudah banyak inovasi dalam jenis layanan dan kualitas layanan 

yang ditawarkan, sehingga JNE mampu untuk bertahan serta bersaing 

dengan perusahaan lainnya [7]. 

 

 

2.6  J&T Express  

 

 Perusahaan J&T Express didirikan pada tanggal 20 Januari 2015, J&T 

Express merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman swasta yang 

terbilang cukup muda dibanding dengan para pesaingnya yaitu JNE dan 

Pos Indonesia. Walau demikian, J&T Express berkembang cukup baik di 

Indonesia mulai dari tahun didirikannya hingga sekarang. Terbukti dengan 

tersebarnya kantor cabang hampir di seluruh Indonesia. Hingga pada tahun 

2018, J&T Express telah membangun gudang sortir otomatis di Semarang 

dan Surabaya. Perkembangan perusahaan J&T juga terbukti dengan 

cakupan wilayah dari perusahaan ini yang mencapai 100 pusat 

pendistribusian paket (gateway) yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Dengan pencapaian yang telah diraih tersebut, menjadikan perusahaan ini 

tetap bisa bersaing dengan perusahaan lain yang telah lebih lama 

berkembang di Indonesia [8]. 

 

 

2.7 Pos Indonesia 

 

 Kantor Pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 

26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff dengan 

tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama 

bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi 

mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Pos Indonesia telah 

beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, 

Telegraph dan Telephone). Perkembangan terus terjadi hingga statusnya 

menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Hingga 
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pada 1965 Pos Indonesia berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan 

Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos 

dan Giro yang memiliki fungsi sebagai badan usaha tunggal dalam 

menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam 

maupun luar negeri. Setelah 17 tahun Pos Indonesia berstatus sebagai 

Perum, pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama 

PT Pos Indonesia (Persero). Hingga kini Pos Indonesia terus berkembang 

dan mengalami kemajuan dalam hal pelayanan. Layanan yang disediakan 

oleh Pos Indonesia tidak hanya mencakup pengiriman logistik, lebih dari 

itu terdapat layanan pembayaran yang bisa dilakukan di beberapa kantor 

cabang yang tersedia di seluruh Indonesia [9]. 

 

 

2.8  Data Google Trend 

 

Data pada penelitian ini,  diperoleh dari Google Trend dengan ketentuan 

wilayah yaitu Indonesia. Data yang digunakan adalah data penelusuran 

pencarian situs pengiriman logistik JNE,J&T, dan Pos Indonesia pada 

tahun 2016 hingga tahun 2020. Nilai yang terdapat pada data berkisar 

antara 1 sampai 100 kunjungan situs, nilai untuk kapasitas maksimum 

suatu situs adalah 100. 

 

 

2.8.1  Data JNE 

 

Berikut merupakan data JNE yang bersumber dari Google Trend 

dan telah di plot menggunakan Matlab. Banyak data yang 

digunakan sebanyak adalah 264 data dengan rentang waktu dari 

tahun 2016 sampai 2020.   

 



 

10 

 

 

           Gambar 2. 1 Data kunjungan situs JNE pada tahun 2016 sampai 

2020 

 

 

Dapat dilihat pada gambar 2.1 bahwa perolehan data dari 

perusahaan JNE mengalami kenaikan pada periode tertentu. 

Bahkan JNE mampu mencapai kapasitas maksimum kunjungan 

yaitu 100 kunjungan pada awal tahun 2020. Hal tersebut dapat 

terjadi oleh beberapa hal seperti terdapat promo pada periode 

tertentu yang menyebabkan tingginya angka penggunaan jasa 

logistik. Data JNE merupakan data yang paling dominan dibanding 

dengan J&T dan Pos Indonesia. Pada gambar 2.1 juga dapat dilihat 

bahwa data JNE cenderung mengalami kenaikan selama rentang 

waktu 2016 sampai 2020. 

 

 

2.8.2  Data J&T 

 

Berikut merupakan data J&T yang bersumber dari Google Trend 

dan telah di plot menggunakan Matlab. Banyak data yang 

digunakan sebanyak adalah 225 data dari 264. Hal tersebut 

dikarenakan terdapat data yang memiliki nilai < 1. Data diambil 

dengan rentang waktu dari tahun 2016 sampai 2020.   
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Gambar 2. 2 Kunjungan situs J&T Express pada tahun 2016 

sampai 2020 

 

 

  Dapat dilihat pada gambar 2.2 bahwa data J&T Express yang 

 diperoleh mengalami kenaikan dalam rentang tahun 2016 sampai 

 2020.  Sekitar awal tahun 2020 J&T Express terus mengalami 

 kenaikan  hingga mecapai angka 35 kunjungan. Terdapat 

 beberapa faktor  penyebab tingginya penggunaan jasa layanan 

 pengiriman yang  disediakan oleh J&T Express diantaranya 

 adalah rata-rata harga  yang terjangkau dan tersedianya jenis 

 layanan yang sesuai dengan  kebutuhan konsumen. 

 

 

2.8.3  Data POS Indoensia 

   

Berikut merupakan data Pos Indonesia yang bersumber dari Google 

Trend dan telah di plot menggunakan Matlab. Jumlah data yang 

digunakan sebanyak adalah 225 data dari 264. Hal tersebut 

dilakukan untuk melihat persaingan yang terjadi antara Pos 

Indonesia dengan J&T dengan jumlah data yang sama. Data 

diambil dengan rentang waktu dari tahun 2016 sampai 2020.   
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   Gambar 2. 3 Data kunjungan situs Pos Indonesia 

 

 

Jika dilihat pada gambar 2.3 kita dapat mengetahui bahwa data Pos 

Indonesia yang diperoleh dari Google Trend cenderung tidak 

mengalami kenaikan maupun penurunan. Data yang diambil dari 

rentang waktu tahun 2016 sampai 2020 menunjukan bahwa rata-

rata kunjungan situs dari perusahaan Pos Indonesia berkisar antara 

dua sampai empat kunjungan per minggu. Hal ini menunjukan 

bahwa dari ketiga perusahaan jasa logistik yang diamati, data Pos 

Indonesia merupakan data kunjungan situs paling rendah diantara 

JNE dan J&T Express. 

 

 

2.9 Lotka-Volterra Dua Spesies 

 

Persamaan Lotka-Volterra Dua Spesies digunakan untuk mengetahui 

persaingan antara kedua perusahaan jasa logsitik. Secara umum persamaan 

Lotka-Volterra Dua Spesies atau yang disebut dengan model mangsa-

pemangsa, dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑎𝑥 − 𝑏𝑥𝑦                                                  (2.1) 
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𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑐𝑦 + 𝑑𝑥𝑦                                                  (2.2) 

 

dengan  

𝑥(𝑡)  : populasi mangsa pada saat 𝑡 

𝑦(𝑡)  : populasi pemangsat pada saat t 

 𝑎  : konstanta pertumbuhan mangsa 

 𝑏  : konstanta interaksi antara mangsa dan pemangsa 

𝑐  : konstanta kesetimbangan atau konstanta peluruhan pemangsa 

Model pertumbuhan mangsa dan pemangsa sangat bergantung pada nilai 

kondisi awal di habitat tersebut. Sehingga pada persamaan (2.1) dan 

persamaan (2.2) jika dituliskan dengan kondisi awal sebagai berikut: 

 

𝑥(𝑡0) = 𝑥𝑡0
                                   (2.3) 

 𝑦(𝑡0) =  𝑦𝑡0
              (2.4) 

 

 

2.10  Runge Kutta Orde Empat 

 

Runge kutta merupakan alternatif lain dari metode Deret Taylor. Metode 

ini sering digunakan unuk menyelesaikan persamaan berorde tinggi. 

Bentuk umum dari Runge-Kutta Orde Empat adalah sebagai berikut : 

 

𝑌𝑛+1 = 𝑦𝑛 + 𝜙 (𝑥𝑛, 𝑦𝑛,ℎ)ℎ   (2.5) 

 

dengan 𝜙 (𝑥𝑛, 𝑦𝑛,ℎ) pada persamaan (2.5) yang merupakan kemiringan 

rerata pada interval atau sebagai fungsi tambahan, yang dapat ditulis 

dalam bentuk persamaan berikut: 

 

𝜙 = 𝑎1𝑘1 + 𝑎2𝑘2+. . . +𝑎𝑖𝑘𝑖     (2.6) 
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dengan k didefinisikan seperti berikut: 

 

𝑘1 = ℎ. 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)               (2.7) 

𝑘2 = ℎ. 𝑓 (𝑥𝑖 +
ℎ

2
, 𝑦𝑖 +

𝑘1

2
)           (2.8) 

𝑘3 = ℎ. 𝑓 (𝑥𝑖 +
ℎ

2
, 𝑦𝑖 +

𝑘2

2
)         (2.9) 

𝑘4 = ℎ. 𝑓(𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑘3)                 (2.10) 

 

Sehingga secara umum, persamaan metode Runge Kutta dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

 

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 +
1

6
(𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4)    (2.11) 

 

 

2.11 Perumbuhan Logistik 

 

Pieere Franscois Verhulst mengembangkan model pertumbuhan logistik 

dimana model tersebut merupakan pengembangan dari metode 

eksponensial dengan penambahan faktor kompetisi akibat adanya 

keterbatasan data dukung lingkungan atau disebut dengan carrying 

capacity. Metode eksponensial sendiri dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑟𝑁      (2.12) 

 

dengan mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan intrinsic 𝑟 sebagai fungsi 

populasi, sehingga model modifikasinya menjadi  

 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑁)𝑁      (2.12) 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= (𝑟 − 𝑎𝑁)𝑁     (2.13) 
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dengan 𝑎 pada persamaan (2.13) sebagai tingkat persaingan individu, jika 

daya dukung lingkungan disimbolkan dengan 𝑘 dimana 𝑘 =
𝑟

𝑎
 maka model 

dapat ditulis menjadi 

 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑟 (1 −

𝑁

𝑘
) 𝑁     (2.14) 

 

Selanjutnya pada persamaan (2.14) akan dibagi dengan (1 −
𝑁

𝑘
) sehingga 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

𝑑𝑁

(1−
𝑁

𝑘
)𝑁

= 𝑟𝑑𝑡      (2.15) 

 

Akan digunakan pecahan parsial untuk menyelesaikan pengintegralan pada 

persamaan (2.15), sehingga diperoleh hasil sebagai  berikut : 

 

∫
1

𝑁
𝑑𝑁 + ∫

1

(𝑘−𝑁)
𝑑𝑁 = ∫ 𝑟𝑑𝑡    (2.16) 

ln|𝑁| − ln|𝑘 − 𝑁| = 𝑟𝑡 + 𝐶     (2.17) 

 

Dengan menggunakan sifat logaritma natural kita dapat menuliskan 

persamaan (2.17) menjadi berikut: 

 

ln |
𝑁

𝑘−𝑁
| = 𝑟𝑡 + 𝐶     (2.18) 

𝑁

𝑘−𝑁
= 𝑒𝑟𝑡+𝐶      (2.19) 

𝑁

𝑘−𝑁
= 𝑒𝐶𝑒𝑟𝑡      (2.20) 

 

Sehingga solusi umum yang kita peroleh dari model logistik adalah 

sebagai berikut: 

𝑁(𝑡) =  
𝑘𝑒𝑟𝑡+𝐶

1+𝑒𝑟𝑡+𝐶
     (2.21)  
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2.12 Sum of Squared Errors 

 

Untuk mencari nilai parameter yang paling optimal terhadap model, maka 

akan dicari nilai parameter dengan galat terkecil dengan menggunakan 

model sum of squared errors. Berikut adalah persamaannya: 

 

𝑆𝑆𝐸 =  ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑎)2𝑛
𝑖=1     (2.22) 

 

 Dengan  𝑦𝑖 adalah solusi yang didapat dengan menggunakan parameter dan 

𝑦𝑎 adalah nilai aktual yang dimiliki. Semakin keci nilai dari persamaan sum 

of squared errors tidak lantas menjamin bahwa model sudah cukup baik. 

Untuk mencari besar galat digunakan program pada perangkat lunak 

matlab. 


