
21 

3. BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Analisa 

3.1.1. Analisa Masalah  

Bagaimana merancang suatu aplikasi yang mudah digunakan oleh user, 

memberikan fungsi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user dan 

memberikan output yang aktual. Aplikasi yang dibangun mampu digunakan untuk 

memesan dan memanajemen travel. Perangkat ini mampu digunakan di perangkat 

mobile android untuk penumpang dan sopir serta manajemen untuk admin travel. 

Aplikasi manajemen travel dapat diimplementasikan terhadap lingkungan 

pengembangan aplikasi. Hasil pengujian aplikasi manajemen travel pada user 

sesuai dengan hasil output yang sudah ditentukan. Tahapan ini akan menghasilkan 

dokumen dan data yang berhubungan dengan pembuatan sistem. Dokumen ini lah 

yang akan menjadi acuan  untuk menterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. 

3.1.2. Analisa Kebutuhan 

Aplikasi yang akan dibangun merupakan sistem untuk pemesanan travel 

dan manajemen travel. Aplikasi pemesanan travel dan manajemen travel adalah 

dua aplikasi yang berbeda. Aplikasi tersebut memiliki data yang sama pada 

server. Data yang di server harus bisa dipanggil atau diakses oleh aplikasi yang 

berbeda melalui internet. Web service digunakan pada aplikasi yang berbeda 

untuk mengakses data yang sama dengan menggunakan format pertukaran data 

sebagai format pengiriman pesan. Untuk aplikasi web service pada server dapat 

melakukan proses input, edit, dan delete dan untuk client pada android dapat 

melakukan proses pemanggilan method atau fungsi yang ada pada web service 

untuk mendapatkan data event. Maka web service harus menyediakan data event-

event yang ada di server agent travel tersebut. Sehingga untuk dibangunnya sistem 

ini, dibutuhkan data berupa informasi event yang ada di server agen travel. 

3.1.3. Analisa Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini 

terdiri dari kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak.  



22 

3.1.3.1. Analisa Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah : 

1. Processor Intel Core i3-2350M CPU @ 2.30 GHz

2. Harddisk 512 GB

3. RAM 4,00 GB

4. VGA Intel HD 3000,  1696 MB

5. Monitor

6. Mouse

7. keyboard

3.1.3.2. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangakat lunak yang diperlukan untuk membangun sistem ini adalah : 

1. Windows 7 64 bit, untuk sistem operasi.

2. Java Development Kit versi 8 , untuk kompilasi kode – kode program.

3. Java Runtime Edition, sebagai platform untuk menjalankan sistem.

4. Sublime dan Notepad++, sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk

membangun web service dan perangkat lunak web based admin.

5. Android Studio 2.1, sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk

membangun aplikasi client pada android.

6. Android SDK, untuk pengembang aplikasi android.

7. Android Virtual Device, sebagai emulator untuk menjalankan sistem

android.

3.1.4. Analisa Sistem  

3.1.4.1. Arsitektur Sistem 

Aplikasi manajemen travel ini merupakan aplikasi android yang dapat 

digunakan oleh user menggunakan android melalui media internet. User yang 

menggunakan aplikasi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : admin 

menggunakan web based dan user menggunakan android. admin dapat mengakses 

fungsi-fungsi lain seperti tambah, edit, dan hapus event. Sedangkan user android 

adalah user yang menggunakan aplikasi pada android untuk melakukan 

pemesanan travel. Aplikasi  manajemen travel menggunakan dukungan web 

service dalam bentuk client – server. Sistem pada android akan menggunakan 



23 

dukungan web service dengan bantuan RESTful yang telah disediakan. Sistem 

android selanjutnya dapat mengakses fungsi-fungsi web service yang disediakan 

oleh server . 

3.1.4.2. Analisis Standar Web service 

Dalam bab landasan teori telah dijelaskan secara singkat tentang web 

service yang digunakan, yaitu REST. Tugas akhir ini akan menggunakan web 

service dengan standar RESTful karena pertama, REST adalah jenis web service 

yang mudah diimplementasikan menggunakan HTTP dan prinsip-prinsip REST. 

kedua, layanan RESTful dideskripsikan secara sendiri (self-describing), sehingga 

tidak diperlukan WSDL dan Server UDDI yang bertindak sebagai broker. REST 

tidak memiliki standar, tetapi hanya sebuah arsitektur web service. Web service 

digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi dengan banyak aplikasi lain yang 

berbeda bahasa maupun platform. RESTful dipilih dalam penelitian ini karena 

hanya ada dua platform yang mengakses web service. 

3.1.4.3. Analisis REST 

REST merupakan salah satu jenis arsitektur untuk penerapan web service 

yang menerapkan konsep perpindahan antar state. State disini dapat digambarkan 

seperti peramban meminta suatu halaman situs, di sisi server akan mengirimkan 

state halaman situs yang sekarang ke peramban. Navigasi melalui URL yang 

disediakan sama halnya dengan mengganti state dari halaman situs. Sama seperti 

REST bekerja, dengan bernavigasi melalui link HTTP untuk melakukan aktivitas 

tertentu. Seakan-akan terjadi perpindahan state antara satu dengan yang lain. 

Dalam pengaplikasiannya, REST lebih banyak digunakan pada web service yang 

berorientasi data sumber daya. Sebutan untuk web service yang menerapkan 

arsitektur REST adalah RESTful web service. Dalam model RESTful layanan 

dideskripsikan secara sendiri (self-describing), sehingga tidak diperlukan WSDL 

dan Server UDDI yang bertindak sebagai Broker (Arsana, 2014). Sehingga pada 

development web modern aksi CRUD tersebut dapat dimappingkan dengan 

HTTP method sebagai berikut : CREATE sebagai POST, RETREIVE 

sebagai GET, UPDATE sebagai PUT, dan DELETE sebagai DELETE. Berikut 

merupakan penggunaan methods (metode) HTTP dalam REST Web services. 
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3.2. Perancangan Sistem 

Gambaran umum arsitektur sistem Manajemen Travel pada CV.Reswara 

X-Plore Menggunakan Web service dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut. 

 
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 

Pada arsitektur sistem manajemen travel, terdapat dua aplikasi yaitu : 

aplikasi android untuk user dan aplikasi manajemen untuk admin. Kedua aplikasi 

mengakses data agen travel yang sama yang berada dalam server agen travel. Data 

yang berada di server diakses oleh kedua aplikasi client. Hubungan antara client 

dan server tidak terjadi secara langsung. Hubungan antara client dan server 

dijembatani oleh file web services dalam format tertentu. Sehingga akses terhadap 

database akan ditangani tidak secara langsung oleh server, melainkan melalui 

perantara yang disebut sebagai web services. Peran dari web services ini akan 

mempermudah distribusi sekaligus integrasi antara keuda aplikasi. Web service 

digunakan untuk menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada kedua 

sistem tersebut, sehingga kedua sistem dapat berinteraksi melalui layanan layanan 

(service) yang disediakan oleh suatu web. 

Gambaran cara kerja RESTful web service dapat dilihat pada gambar 3.2 

berikut. 

 
Gambar 3.2 Cara Kerja RESTful Web service 
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Sebuah client mengirimkan sebuah data atau request melalui HTTP 

Request dan kemudian server merespon melalui HTTP Response.  

a. Komponen dari http request : 

1) Verb, HTTP method yang digunakan misalnya GET, POST, DELETE, 

PUT dll. 

2) Uniform Resource Identifier  (URI) untuk mengidentifikasikan lokasi 

resource pada server. 

3) HTTP Version, menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan, contoh 

HTTP v1.1. 

4) Request Header, berisi metadata untuk HTTP Request. Contoh, type 

client/browser, format yang didukung oleh client, format dari body 

pesan, setting cache dll. 

5) Request Body, konten dari data. 

b. Sedangkan komponen dari http response :  

1) Status/Response Code, mengindikasikan status server terhadap 

resource yang di request. misal : 404, artinya resource tidak 

ditemukan dan 200 response OK. 

2) HTTP Version, menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan, contoh 

HTTP v1.1. 

3) Response Header, berisi metadata untuk HTTP Response. Contoh, type 

server, panjang content, tipe content, waktu response, dll 

4) Response Body, konten dari data yang diberikan. 

Gambaran umum pada arsitektur RESTful web service dapat dilihat pada 

gambar 3.3 berikut. 

 
Gambar 3.3 Arsitektur RESTful Web service 

Pada arsitektur REST, REST server menyediakan resources (sumber daya 
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atau data) dan REST client mengakses dan menampilkan resource tersebut untuk 

penggunaan selanjutnya. Setiap resource diidentifikasi oleh URIs (Universal 

Resource Identifiers) atau global ID. Resource tersebut direpresentasikan dalam 

bentuk format teks, JSON atau XML. Pada umumnya formatnya menggunakan 

JSON dan XML. 

3.3. Diagram Use Case 

3.3.1. Diagram Use Case Penumpang dan Sopir 

 
Gambar 3.4 Use case Diagram User 

3.3.1.1. Use Case Lihat Informasi Travel 

3.3.1.1.1. Deskripsi Singkat 

Use case ini hanya diperuntukkan untuk Penumpang dan Sopir Travel 

yang digunakan dalam melihat informasi travel. Penumpang dapat melihat 

informasi jadwal keberangkatan travel, armada travel dan harga travel. Sopir juga 

dapat melihat informasi travel yang sama dengan penumpang. 

3.3.1.1.2. Aktor 

Penumpang dan Sopir  

3.3.1.1.3. Pra Kondisi 

1. Penumpang dan sopir harus mendaftar di aplikasi penumpang 

2. Penumpang dan sopir login dengan username dan password. 

3. Penumpang melihat informasi travel 
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4. Sopir melihat informasi jadwal keberangkatan travel. 

3.3.1.1.4. Pasca Kondisi 

1. Penumpang dan sopir sudah melihat informasi 

2. Setiap actor mempunyai akses login yang berbeda-beda 

3.3.1.1.5. Alur Use Case 

1. Penumpang dan sopir berada di menu untuk melihat informasi 

2. Penumpang dapat memilih informasi yang ingin dilihat 

3. Sistem menampilkan informasi yang dipilih penumpang 

4. Sistem menampilkan informasi yang dipilih sopir. 

3.3.1.2. Use Case Pemesanan Travel 

3.3.1.2.1. Deskripsi Singkat 

Setelah mendapatkan informasi yang dibuthkan, penumpang dapat 

memesan travel. Sebelum memesan travel penumpang harus login terlebih dahulu 

ke dalam aplikasi dan melakukan pemesanan travel. Pemesanan travel 

berdasarkan shit atau per tempat duduk mobil. 

3.3.1.2.2. Aktor 

Penumpang 

3.3.1.2.3. Pra Kondisi 

1. Penumpang harus suudah terdaftar dalam aplikasi 

2. Penumpang harus sudah login 

3. Penumpang memilih jadwal keberangkatan, armada dan harga travel 

4. Penumpang melakukan pemesanan travel berdasarkan tempat duduk di 

mobil. 

3.3.1.2.4. Pasca Kondisi 

1. Penumpang sudah memesan travel 

2. Penumpang terdaftar dalam pemesanan travel 

3.3.1.2.5. Alur Use Case 

1. Penumpang melakukan pendaftaran dan login. 

2. Sistem mendaftarkan penumpang 

3. Penumpang memilih jadwal keberangkatan, armada dan harga travel 
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4. Sistem mengecek armada travel 

5. Penumpang memesan travel berdasarkan tempat duduk mobil 

6. Sistem menampilkan bukti pendaftaran pada penumpang 

3.3.1.3. Use Case Pembayaran 

3.3.1.3.1. Deskripsi Singkat 

Penumpang melakukan pembayaran dengan cara memilih menu 

pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara transfer atau dapat membayar 

langsung di sopir. Setelah melakukan pembayaran penumpang harus konfirmasi 

ke admin dengan mengklik tombol konfirmasi pembayaran. 

3.3.1.3.2. Aktor 

Penumpang 

3.3.1.3.3. Pra Kondisi 

1. Penumpang sudah melakukan pemesanan travel 

2. Penumpang memilih metode pembayaran 

3. Penumpang melakukan pembayaran 

4. Penumpang konfirmasi pembayaran ke admin 

3.3.1.3.4. Pasca Kondisi 

1. Penumpang sudah melakukan pembayaran travel 

3.3.1.3.5. Alur Use Case 

1. Penumpang masuk pada menu pembayaran 

2. Penumpang memilih metode pembayaran 

3. Penumpang melakukan pembayaran 

4. Penumpang konfirmasi pembayaran 

5. Sistem memeriksa pembayaran penumpang 

6. Sistem menampilkan konfirmasi pembayaran penumpang 

3.3.1.4. Use Case Cek Keberangkatan Mobil 

3.3.1.4.1. Deskripsi Singkat 

Penumpang dapat cek status keberangkatan mobil. Cek status untuk 

mengetahui apakah mobil sudah berangkat menjemput ke alamat penumpang. 
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3.3.1.4.2. Aktor 

Penumpang 

3.3.1.4.3. Pra Kondisi 

1. Penumpang sudah melakukan pemesanan travel 

2. Penumpang sudah melakukan pembayaran 

3. Penumpang cek keberangkatan mobil 

3.3.1.4.4. Pasca Kondisi 

1. Penumpang mengetahui status keberangkatan mobil 

3.3.1.4.5. Alur Use Case 

1. Penumpang masuk pada menu cek keberangkatan 

2. Penumpang mengecek keberangkatan mobil 

3. Sistem mencari mobil yang dipesan penumpang 

4. Sistem menampilkan status keberangkatan mobil. 

3.3.1.5. Use Case Membatalkan Pemesanan Travel 

3.3.1.5.1. Deskripsi Singkat 

Penumpang melakukan pembatalam dengan cara memilih menu 

pembatalan travel. Pembatalan dapat dilakukan dengan mengisis alasan 

pembatalan travel dan menekan tombol pembatalan travel. 

3.3.1.5.2. Aktor 

Penumpang 

3.3.1.5.3. Pra Kondisi 

1. Penumpang sudah melakukan pemesanan travel 

2. Penumpang masuk menu pembatalan travel 

3. Penumpang melakukan pembatalan 

3.3.1.5.4. Pasca Kondisi 

1. Penumpang sudah melakukan pembatalan travel 

3.3.1.5.5. Alur Use Case 

1. Penumpang masuk pada menu pembatalan 

2. Penumpang melakukan pembatalan 

3. Sistem mengirim data pembatalan 
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3.3.1.6. Use Case Lihat Penumpang 

3.3.1.6.1. Deskripsi Singkat 

Sopir dapat melihat siapa saja penumpang yang ada di dalam mobil 

dengan cara melihat daftar penumpang mobil tersebut. Sopir dapat mengetahui 

informasi dari setiap penumpang. 

3.3.1.6.2. Aktor 

Sopir 

3.3.1.6.3. Pra Kondisi 

1. Sopir sudah terdaftar dalam aplikasi 

2. Sopir cek penumpang mobil 

3.3.1.6.4. Pasca Kondisi 

1. Sopir mengetahui daftar penumpang 

2. Sopir mengetahui tempat duduk penumpang  

3.3.1.6.5. Alur Use Case 

1. Sopir login dalam aplikasi 

2. Sopir memilih menu lihat daftar penumpang 

3. Sistem menampilkan daftar dan tempat duduk penumpang 

3.3.1.7. Use Case Monitoring Alamat Penumpang 

3.3.1.7.1. Deskripsi Singkat 

Sopir dapat melihat dimana alamat penumpang. Setelah memilih salah satu 

alamat penumpang, sopir bisa mengetahui jalur lokasi menuju ke alamat 

penumpang dengan menggunakan map yang sudah ada di aplikasi sopir. 

3.3.1.7.2. Aktor 

Sopir 

3.3.1.7.3. Pra Kondisi 

1. Sopir sudah terdaftar dalam aplikasi 

2. Sopir memilih alamat salah satu penumpang 

3. Sopir melakukan request route map ke lokasi penumpang 

3.3.1.7.4. Pasca Kondisi 

1. Sopir mengetahui alamat penumpang 
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2. Sopir mengetahui route menuju lokasi penumpang 

3.3.1.7.5. Alur Use Case 

1. Sopir login dalam aplikasi 

2. Sopir memilih menu monitoring alamat penumpang 

3. Sopir memilih salah satu alamat penumpang 

4. Sistem menampilkan alamat penumpang 

5. Sistem menampilkan route menuju ke alamat penumpang 

3.3.2. Diagram Use Case Admin 

 
Gambar 3.5 Use case Diagram Admin 

3.3.2.1. Use Case Manajemen Informasi Travel 

3.3.2.1.1. Deskripsi Singkat 

Admin dapat melakukan manajemen informasi, seperti manambah, 

mengupdate atau menghapus informasi mengenai travel. Informasi yang ada 

dalam travel adalah armada travel, tujuan travel, dan harga travel. 

3.3.2.1.2. Aktor 

Admin 

3.3.2.1.3. Pra Kondisi 

1. Admin sudah terdaftar dalam aplikasi manajemen 

2. Admin menambah informasi travel 

3. Admin mengedit informasi travel 

4. Admin menghapus informasi travel 
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3.3.2.1.4. Pasca Kondisi 

1. Admin sudah memperbarui informasi 

3.3.2.1.5. Alur Use Case 

1. Admin login dalam aplikasi 

2. Admin melakukan penambahan pada informasi travel 

3. Sistem manambah informasi 

4. Admin mengupdate informasi travel 

5. Sistem mengupdate informasi 

6. Admin menghapus informasi travel 

7. Sistem menghapus informasi 

3.3.2.2. Use Case Manajemen Pemesanan 

3.3.2.2.1. Deskripsi Singkat 

Admin dapat melakukan manajemen pemesanan travel yang dilakukan 

oleh penumpang. Admin dapat mengetahui siapa saja yang memesan travel. 

Admin mengkonfirmasi pemesanan travel penumpang. Admin juga dapat 

mengupdate data pemesanan travel jika terjadi kekliruan pemesanan. Admin juga 

dapat menghapus data pemesanan yang tidak dibutuhkan. 

3.3.2.2.2. Aktor 

Admin 

3.3.2.2.3. Pra Kondisi 

1. Admin sudah terdaftar dalam aplikasi manajemen 

2. Admin melihat daftar pemesanan travel 

3. Admin mengkonfirmasi pemesanan 

4. Admin mengedit pemesanan 

5. Admin menghapus pemesanan 

3.3.2.2.4. Pasca Kondisi 

1. Admin sudah mengkonfirmasi pemesanan travel 

2. Admin sudah memperbarui pemesanan travel 

3.3.2.2.5. Alur Use Case 

1. Admin login dalam aplikasi 
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2. Admin melihat daftar pemesanan travel 

3. Admin mengkonfirmasi pemesanan travel 

4. Sistem mengupdate data pemesanan travel 

5. Admin mengupdate informasi travel 

6. Sistem mengupdate informasi 

7. Admin menghapus informasi travel 

8. Sistem menghapus informasi 

3.3.2.3. Use Case Manajemen Keberangkatan 

3.3.2.3.1. Deskripsi Singkat 

Admin dapat melakukan manajemen keberangkatan, seperti manambah, 

mengupdate atau menghapus keberangkatan travel. Keberangkatan travel 

mengatur jadwal keberangkatan, jam keberangkatan, armada yang digunakan dan 

sopir armada. 

3.3.2.3.2. Aktor 

Admin 

3.3.2.3.3. Pra Kondisi 

1. Admin sudah terdaftar dalam aplikasi manajemen 

2. Admin menambah keberangkatan travel 

3. Admin mengedit keberangkatan travel 

4. Admin menghapus keberangkatan travel 

3.3.2.3.4. Pasca Kondisi 

1. Admin sudah memperbarui data keberangkatan 

3.3.2.3.5. Alur Use Case 

1. Admin login dalam aplikasi 

2. Admin melakukan penambahan pada keberangkatan travel 

3. Sistem manambah keberangkatan 

4. Admin mengupdate keberangkatan travel 

5. Sistem mengupdate keberangkatan 

6. Admin menghapus keberangkatan travel 

7. Sistem menghapus keberangkatan 
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3.3.2.4. Use Case Manajemen Sopir 

3.3.2.4.1. Deskripsi Singkat 

Admin dapat melakukan manajemen sopir, seperti manambah, 

mengupdate atau menghapus data sopir. 

3.3.2.4.2. Aktor 

Admin 

3.3.2.4.3. Pra Kondisi 

1. Admin sudah terdaftar dalam aplikasi manajemen 

2. Admin menambah sopir 

3. Admin mengupdate sopir 

4. Admin menghapus sopir 

5. Admin menentukan armada sopir 

3.3.2.4.4. Pasca Kondisi 

1. Admin sudah memperbarui data sopir 

2. Admin sudah menentukan armada sopir 

3.3.2.4.5. Alur Use Case 

1. Admin melakukan penambahan pada data sopir 

2. Sistem manambah data sopir 

3. Admin mengupdate data sopir 

4. Sistem mengupdate data sopir 

5. Admin menghapus data sopir 

6. Sistem menghapus data sopir 

7. Admin menentukan armada sopir 

8. Sistem menetapkan armada sopir 

3.3.2.5. Use Case Manajemen Armada 

3.3.2.5.1. Deskripsi Singkat 

Admin dapat melakukan manajemen armada, seperti manambah, 

mengupdate atau menghapus data armada. Admin juga menentukan armada yang 

digunakan sopir. 
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3.3.2.5.2. Aktor 

Admin 

3.3.2.5.3. Pra Kondisi 

1. Admin sudah terdaftar dalam aplikasi manajemen 

2. Admin menambah armada 

3. Admin mengupdate armada 

4. Admin menghapus armada 

3.3.2.5.4. Pasca Kondisi 

1. Admin sudah memperbarui data armada 

3.3.2.5.5. Alur Use Case 

1. Admin melakukan penambahan pada data armada 

2. Sistem manambah data armada 

3. Admin mengupdate data armada 

4. Sistem mengupdate data armada 

5. Admin menghapus data armada 

6. Sistem menghapus data armada 

3.3.2.6. Use Case Konfirmasi Pembayaran 

3.3.2.6.1. Deskripsi Singkat 

Admin dapat melakukan konfirmasi pembayaran yang dilakukan 

penumpang. Konfirmasi pembayaran ini dilakukan untuk mengetahui pembayaran 

yang dilakukan penumpang dan memberikan informasi kepada penumpang 

tentang pembayaran yang sudah dilakukan. 

3.3.2.6.2. Aktor 

Admin 

3.3.2.6.3. Pra Kondisi 

1. Admin sudah terdaftar dalam aplikasi manajemen 

2. Admin memilih penumpang 

3. Admin konfirmasi pembayaran penumpang yang dipilih 

3.3.2.6.4. Pasca Kondisi 

1. Admin melakukan konfirmasi pembayaran 
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2. Informasi dikirim ke penumpang 

3.3.2.6.5. Alur Use Case 

1. Admin memilih penumpang 

2. Admin melakukan konfirmasi pembayaran 

3. Sistem mengupdate informasi pembayaran 

3.3.2.7. Use Case Laporan 

3.3.2.7.1. Deskripsi Singkat 

Admin dapat melihat data laporan. Laporan secara otomatis dibuat oleh 

sistem. Laporan ditampilkan keseluruhan dari pemesanan yang dilakukan oleh 

penumpang. Admin dapat melihat seluruh data laporan. 

3.3.2.7.2. Aktor 

Admin 

3.3.2.7.3. Pra Kondisi 

1. Admin melihat laporan 

3.3.2.7.4. Pasca Kondisi 

1. Admin sudah melihat laporan 

3.3.2.7.5. Alur Use Case 

1. Admin melihat seluruh laporan travel berdasarkan bulan dan tahun 

2. Sistem menampilkan data laporan berdasarkan bulan dan tahun 

3. Admin melihat seluruh laporan travel berdasarkan pemesanan travel 

4. Sistem menampilkan data laporan berdasarkan pemesanan travel 

3.4. Activity Diagram 

3.4.1. Activity Diagram Penumpang dan Sopir 

3.4.1.1. Activity Diagram Lihat Informasi Travel 

User masuk ke form menu lihat informasi travel, kemudian aplikasi akan 

menampilkan seluruh informasi travel dan jadwal keberangkatan travel. Informasi 

travel menampilkan Jadwal keberangkaan travel menampilkan tujuan travel, 

tanggal keberangkatan, jam keberangkatan dan harga travel. Jadwal keberangkaan 

travel menampilkan tujuan travel, tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, 

armada yang dibawah dan jumlah penumpang. 
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Gambar 3.6 Activity Diagram Lihat Informasi Travel 

3.4.1.2. Activity Diagram Pemesanan Travel 

Penumpang masuk ke menu pemesanan travel, kemudian aplikasi akan 

menampilkan seluruh informasi pemesanan travel. Penumpang memilih travel 

yang ingin dipesan berdasarkan tanggal dan tujuan travel. Aplikasi akan 

menampilkan form data pemesanan. Penumpang akan mengisi form pemesanan 

yang ditampilkan aplikasi. Selanjutnya penumpang memilih metode pembayaran 

transfer atau tunai. Aplikasi akan memproses pemesanan dan mencetak bukti 

pemesanan travel. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada gambar 3.7 

berikut. 

 
Gambar 3.7 Activity Diagram Pemesanan Travel 
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3.4.1.3. Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran 

Penumpang masuk ke menu konfirmasi pembayaran, kemudian aplikasi 

akan menampilkan menu konfirmasi pembayaran. Pembayaran dilakukan 

penumpang dengan mentransfer ke rekening agen travel. Jika sudah dilakukan 

pembayaran, penumpang harus mengkonfirmasi pembayaran dengan menekan 

tombol konfirmasi pembayaran. Aplikasi akan mengirim status pembayaran 

penumpang ke aplikasi admin. 

 
Gambar 3.8 Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran 

3.4.1.4. Activity Diagram Pembatalan Travel 

Penumpang masuk ke menu pembatalan, kemudian aplikasi akan 

menampilkan menu pembatalan travel. Penumpang mengisi form pembatalan 

travel, kemudian menekan tombol pembatalan travel. Aplikasi akan mengirim 

data pembatalan travel penumpang ke aplikasi admin.  

 
Gambar 3.9 Activity Diagram Pembatalan Travel 
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3.4.1.5. Activity Diagram Cek Keberangkatan Mobil 

Penumpang masuk ke menu cek keberangkatan mobil, kemudian aplikasi 

akan menampilkan status keberangkatan mobil kepada penumpang. 

 

Gambar 3.10 Activity Diagram Cek Keberangkatan Mobil 

3.4.1.6. Activity Diagram Lihat Penumpang 

Sopir masuk ke menu lihat penumpang, kemudian aplikasi akan 

menampilkan list daftar penumpang berdasarkan tujuan travel, tanggal 

keberangkatan, dan jam keberangkatan travel. Aplikasi menampilkan daftar 

penumpang berdasarkan sopir dan keberangkatan travel. Data yang ditampilkan 

adalah data dari profil penumpang dan alamat penumpang. 

 
Gambar 3.11 Activity Diagram Lihat Penumpang 
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3.4.1.7. Activity Diagram Monitoring Alamat Penumpang 

Sopir masuk ke menu list penumpang, kemudian sopir akan memilih salah 

satu dari alamat penumpang. Aplikasi akan megambil data latitude dan longitude 

yang di simpan dalam database. Jika tidak ada latitude dan longitude, aplikasi 

akan mengambil data alamat penumpang. Aplikas akan menampilkan lokasi sopir 

dan alamat penumpang pada maps. Selanjutnya aplikasi akan menampilkan 

direction routes di maps dari posisi sopir menuju ke alamat penumpang. Proses 

ini dapat dilakukan secara otomatis oleh aplikasi selama fitur GPS atau dalam 

keadaan online. Dengan fitur GPS yang ada pada perangkat mobile Android inilah 

lokasi dapat sopir dapat diketahui. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat 

pada gambar 3.11 berikut. 

 

Gambar 3.12 Activity Diagram Monitoring Alamat Penumpang 

3.4.2. Activity Diagram Admin 

3.4.2.1. Activity Diagram Manajemen Informasi Travel 

Admin masuk ke menu manajemen informasi travel, kemudian aplikasi 

akan menampilkan menu manajemen travel. Aplikasi akan menampilkan seluruh 

informasi travel. Admin dapat menambah data informasi, mengedit, dan 

mengapus informasi travel. 
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1. Add Data 
Admin masuk ke menu tambah informasi travel. Aplikasi 

menampilkan form untuk menambah informasi data travel. Admin mengisi 

dan menambah data informasi travel. Gambaran dari proses tersebut dapat 

dilihat pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3.13 Activity Diagram Add Data Informasi Travel 

2. Update Data 
Admin masuk ke menu update informasi travel. Aplikasi menampilkan 

data yang akan diedit ke form edit data travel. Admin mengubah data 

informasi travel. Proses tersebut dapat dilihat pada gambar 3.13. 

 

Gambar 3.14 Activity Diagram Update Data Informasi Travel 
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3. Delete Data 
Admin masuk ke menu delete informasi travel. Aplikasi menampilkan 

seluruh data travel. Admin memilih data yang akan dihapus. Aplikasi 

memberikan konfirmasi penghapusan data. Admin mengkonfirmasi 

penghapusan data. Selanjutnya data informasi travel dihapus oleh aplikasi. 

Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada gambar 3.14. 

 

Gambar 3.15 Activity Diagram Delete Data Informasi Travel 

3.4.2.2. Activity Diagram Manajemen Pemesanan 

Admin masuk ke menu manajemen pemesanan penumpang, kemudian 

aplikasi akan menampilkan menu manajemen pemesanan penumpang. Aplikasi 

akan menampilkan seluruh data pemesanan penumpang berdasarkan tanggal 

pemesanan dan tanggal keberangkatan travel. Admin dapat melihat seluruh data 

pemesanan travel dan data penumpang travel.  

1. Konfirmasi Pemesanan 
Admin masuk ke menu manajemen pemesanan. Aplikasi menampilkan 

form untuk manajemen pemesanan. Admin memilih dan melihat detail 

pemesanan penumpang. Kemudian admin mengkonfirmasi pemesanan 

penumpang. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada gambar 3.15. 
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Gambar 3.16 Activity Diagram Konfirmasi Pemesanan 

2. Update Pemesanan 

Admin masuk ke menu manajemen pemesanan. Admin memilih data 

yang akan diedit. Aplikasi menampilkan data yang akan diedit ke form edit 

data travel. Admin mengubah data pemesanan travel. 

 

Gambar 3.17 Activity Diagram Update Pemesanan 
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3.4.2.3. Activity Diagram Keberangkatan  

Admin masuk ke menu manajemen keberangkatan, kemudian aplikasi 

akan menampilkan menu keberangkatan travel. Aplikasi akan menampilkan 

seluruh keberangkatan travel. Admin dapat menambah dan mengedit data 

keberangkatan travel. Manajemen keberangkatan digunakan untuk menentukan 

jadwal keberangkatan travel, armada yang digunakan dan daftar penumpang.  

1. Add Data 
Admin masuk ke menu tambah keberangkatan. Aplikasi menampilkan 

form untuk menambah data keberangkatan. Admin menentukan jadwal 

keberangkatan, armada, dan sopir travel. Admin menyimpan data 

keberangkatan travel. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada 

gambar 3.18. 

 

Gambar 3.18 Activity Diagram Add Data Keberangkatan Travel 

2. Update Data 
Admin masuk ke menu update keberangkatan. Admin memilih data 

keberangkatan yang diedit. Aplikasi menampilkan data yang akan diedit ke 

form edit data keberangkatan. Admin merubah data keberangkatan travel. 

Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada gambar 3.19. 
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Gambar 3.19 Activity Diagram Update Data Keberangkatan Travel 

3.4.2.4. Activity Diagram Manajemen Sopir 

Admin masuk ke menu manajemen sopir, kemudian aplikasi akan 

menampilkan menu manajemen sopir. Aplikasi akan menampilkan seluruh data 

sopir. Admin dapat menambah, mengedit, dan mengapus data sopir travel. 

1. Add Data 
Admin masuk ke menu tambah sopir. Aplikasi menampilkan form 

untuk menambah data sopir travel. Admin mengisi dan menambah data sopir 

travel. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada gambar 3.21. 

 
Gambar 3.20 Activity Diagram Add Data Sopir 
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2. Update Data 
Admin masuk ke menu update sopir travel. Aplikasi menampilkan data 

yang akan diedit ke form edit data sopir travel. Admin mengubah data sopir 

travel. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada gambar 3.22. 

 
Gambar 3.21 Activity Diagram Update Data Sopir 

3. Delete Data 
Admin masuk ke menu delete data sopir travel. Aplikasi menampilkan 

seluruh data sopir travel. Admin memilih data yang akan dihapus. Aplikasi 

memberikan konfirmasi penghapusan data. Admin mengkonfirmasi 

penghapusan data. Selanjutnya data sopir travel dihapus oleh aplikasi. 

 
Gambar 3.22 Activity Diagram Delete Data Sopir 
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3.4.2.5. Activity Diagram Manajemen Armada 

Admin masuk ke menu manajemen armada, kemudian aplikasi akan 

menampilkan menu manajemen armada. Aplikasi akan menampilkan seluruh data 

armada. Admin dapat menambah, mengedit, dan mengapus data armada travel. 

1. Add Data 
Admin masuk ke menu tambah armada. Aplikasi menampilkan form 

untuk menambah data armada. Admin mengisi dan menambah data armada. 

 
Gambar 3.23 Activity Diagram Add Data Armada 

2. Update Data 
Admin masuk ke menu update armada travel. Aplikasi menampilkan 

data yang akan diedit ke form edit data armada travel. Admin mengubah data 

armada.  

 
Gambar 3.24 Activity Diagram Update Data Armada 
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3. Delete Data 
Admin masuk ke menu delete data armada travel. Aplikasi 

menampilkan seluruh data armada travel. Admin memilih data yang akan 

dihapus. Aplikasi memberikan konfirmasi penghapusan data. Admin 

mengkonfirmasi penghapusan data. Selanjutnya data dihapus oleh aplikasi.  

 
Gambar 3.25 Activity Diagram Delete Data Armada 

3.4.2.6. Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran 

Admin masuk ke menu konfirmasi pembayaran penumpang. Aplikasi 

menampilkan menu konfirmasi pembayaran. Admin memilih data penumpang 

yang menggunakan metode pembayaran transfer. Aplikasi menampilkan data 

penumpang. Kemudian admin mengkonfirmasi pembayaran penumpang.  

 
Gambar 3.26 Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran 
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3.4.2.7. Activity Diagram Laporan 

Admin masuk ke menu laporan travel. Aplikasi menampilkan seluruh data 

laporan travel. Laporan berisi laporan pemesanan travel. 

 
Gambar 3.27 Activity Diagram Laporan 

3.5. Sequence Diagram 

3.5.1. Sequence Diagram Penumpang dan Sopir 

3.5.1.1. Sequence Lihat Informasi Travel 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan user 

memilih menu informasi travel. Sistem akan mengambil data informasi yang 

sudah disimpan dalam databse. Untuk informasi yang ditampilkan terbatas hanya 

informasi travel yang tersimpan pada database. Informasi travel menampilkan 

Jadwal keberangkaan travel, tujuan travel, tanggal keberangkatan, jam 

keberangkatan dan harga travel. 

1. Sequence Penumpang 

 
Gambar 3.28 Sequence Diagram Penumpang Lihat Informasi Travel 
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2. Sequence Sopir 

 
Gambar 3.29 Sequence Diagram Sopir Lihat Informasi Travel 

3.5.1.2. Sequence Pemesanan Travel 

Proses dimulai ketika user membuka aplikasi dan pada tampilan awal akan 

keluar tampilan menu utama. kemudian user memilih menu cari travel. Sistem 

akan menampilkan seluruh data travel di layar. User terlebih dahulu memilih 

salah satu travel yang ingin dipesan. Kemudian sistem akan akan menampilkan 

form pemesanan untuk mengisi data pemesanan taravel. User harus memasukkan 

tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, jumlah orang yang memesan, dan 

metode bayar ke dalam form pemesanan. Kemudian inputan tersebut akan 

diproses dan sistem menampilkan form detail pemesanan dan harga yang harus 

dibayar oleh user. Jika sudah di setujui oleh user, data tersebut akan disimpan ke 

dalam database pemesanan dan mencetak bukti pemesanan travel yang 

ditampilkan ke user. 

 
Gambar 3.30 Sequence Diagram Pemesanan Travel 
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3.5.1.3. Sequence Konfirmasi Pembayaran 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan user 

memilih menu konfirmasi pembayaran. Sebelumnya user sudah melakukan 

pembayaran secara transfer ke rekening agen travel. Kemudian sistem akan 

mengambil data detail pemesanan yang sudah disimpan dalam database. 

Konfirmasi pembayaran yang ditampilkan terbatas hanya yang menggunakan 

metode pembayaran transfer. Kemudian user dapat menekan tombol konfirmasi. 

Data pembayaran akan disimpan dalam database. 

 
Gambar 3.31 Sequence Diagram Konfirmasi Pembayaran 

3.5.1.4. Sequence Pembatalan Travel 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan user 

memilih menu pembatalan travel. Kemudian sistem akan mengambil data detail 

pemesanan yang sudah disimpan dalam database. Kemudian user dapat mengisi 

form pembatalan dan menekan tombol pembatalan travel. Data pembatalan travel 

akan disimpan dalam database. 

 
Gambar 3.32 Sequence Diagram Pembatalan Travel 
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3.5.1.5. Sequence Cek Keberangkatan Mobil 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan user 

memilih menu cek keberangkatan mobil. Sistem akan mengambil data detail 

pemesanan dan status keberangkatan yang sudah disimpan dalam database. Jika 

mobil belum berangkat sistem akan menampilkan status keberangkatan 

“menunggu”, jika mobil berangkat maka status keberangkatan diubah menjadi 

“berangkat”. Status pembayaran dapat dilihat di detail pemesanan. 

 
Gambar 3.33 Sequence Diagram Cek Keberangkatan Mobil 

3.5.1.6. Sequence Lihat Penumpang 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan sopir 

memilih menu lihat daftar penumpang. Kemudian aplikasi akan menampilkan 

daftar penumpang. Daftar penumpang menampilkan nama penumpang, nomer 

telpon, metode bayar, total harga dan alamat penumpang. Pada saat pertama kali 

menjalankan aplikasi akan membutuhkan waktu sedikit lama karena aplikasi 

mengambil data dari web server. 

 
Gambar 3.34 Sequence Diagram Lihat Penumpang 
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3.5.1.7. Sequence Monitoring Alamat Penumpang 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan sopir 

memilih menu monitoring alamat penumpang. Sebelumnya sopir sudah harus 

mengaktifkan fitur GPS yang ada pada perangkat mobile. GPS dan jaringan 

internet disini berfungsi agar perangkat mobile dapat menangkap lokasi sopir, 

sehingga pada peta digital yang ada pada aplikasi dapat dilihat letak atau lokasi 

sopir berada. Sopir memilih salah satu penumpang, aplikasi akan menampilkan 

route perjalanan dari lokasi sopir menuju ke lokasi penumpang. lokasi penumpang 

diambil dari latitude dan longitude yang tersimpan di database penumpang. 

 
Gambar 3.35 Sequence Diagram Monitoring Alamat Penumpang 

3.5.2. Sequence Diagram Admin 

3.5.2.1. Sequence Manajemen Informasi Travel 

1. Add Data 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu manajemen informasi travel. Sistem akan menampilkan seluruh 

data travel di layar. kemudian admin memilih tambah informasi travel. 

Kemudian sistem menampilkan form untuk pengisian data informasi travel. 

Admin mengisi form informasi travel. Kemudian inputan tersebut akan 

diproses dan disimpan ke dalam database travel. 
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Gambar 3.36 Sequence Diagram Add Data Informasi Travel 

2. Update Data 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu manajemen informasi travel. Sistem akan menampilkan seluruh 

data travel di layar. kemudian admin memilih data informasi travel yang akan 

di update. Kemudian sistem menampilkan form berisi data travel yang dipilih 

oleh admin sebelum proses update. Admin mengubah form informasi travel. 

Kemudian inputan tersebut akan diproses dan disimpan ke dalam database 

travel. 

 
Gambar 3.37 Sequence Diagram Update Data Informasi Travel 

3. Delete Data 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu manajemen informasi travel. Sistem akan menampilkan seluruh 

data travel di layar. kemudian admin memilih data informasi travel  yang akan 

di delete. Kemudian sistem akan memberikan konfirmasi penghapusan data. 

Jika admin mengkonfirmasi penghapusan data, maka data di hapus sistem dari 

database. 
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Gambar 3.38 Sequence Diagram Delete Data Informasi Travel 

3.5.2.2. Sequence Manajemen Pemesanan 

1. Konfirmasi Pemesanan 

Proses dimulai ketika admin memilih menu manajemen pemesanan 

travel. Sistem akan menampilkan seluruh data pemesanan travel di layar. 

kemudian admin memilih data pemesanan travel  yang akan di konfirmasi. 

Kemudian sistem akan menampilkan konfirmasi perubahan data. Admin 

mengkonfirmasi perubahan data. Data pemesanan travel di dalam database di 

update.  

 
Gambar 3.39 Sequence Diagram Konfirmasi Pemesanan 

2. Update Pemesanan 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu manajemen pemesanan travel. Sistem akan menampilkan 

seluruh data pemesanan travel di layar. kemudian admin memilih data 

pemesanan travel yang akan di update. Kemudian sistem menampilkan form 

berisi data pemesanan travel yang dipilih oleh admin sebelum proses update. 
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Admin mengubah form pemesanan travel. Kemudian inputan tersebut akan 

diproses dan disimpan ke dalam database. 

 
Gambar 3.40 Sequence Diagram Update Pemesanan 

3.5.2.3. Sequence Manajemen Keberangkatan 

1. Add Data 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu manajemen keberangkatan travel. Sistem akan menampilkan 

seluruh data keberangkatan travel di layar. kemudian admin memilih tambah 

keberangkatan travel. Kemudian sistem menampilkan form untuk pengisian 

data keberangkatan travel. Admin mengisi form keberangkatan travel. 

Kemudian inputan tersebut akan diproses dan disimpan ke dalam database. 

 
Gambar 3.41 Sequence Diagram Add Data Keberangkatan Travel 
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2. Update Data 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu manajemen keberangkatan travel. Sistem akan menampilkan 

seluruh data keberangkatan travel di layar. kemudian admin memilih data 

keberangkatan travel yang akan di update. Kemudian sistem menampilkan 

form berisi data keberangkatan travel yang dipilih oleh admin sebelum proses 

update. Admin mengubah form keberangkatan travel. Kemudian inputan 

tersebut akan diproses dan disimpan ke dalam database keberangkatan travel. 

 
Gambar 3.42 Sequence Diagram Update Data Keberangkatan Travel 

3.5.2.4. Sequence Manajemen Sopir 

1. Add Data 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu manajemen sopir travel. Sistem akan menampilkan seluruh 

data sopir travel di layar dalam bentuk tabel. kemudian admin memilih tambah 

sopir travel. Kemudian sistem menampilkan form untuk pengisian data sopir 

travel. Admin mengisi form sopir travel. Kemudian inputan tersebut akan 

diproses oleh sistem dan disimpan ke dalam database sopir. 
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Gambar 3.43 Sequence Diagram Add Data Sopir 

2. Update Data 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu manajemen sopir travel. Sistem akan menampilkan seluruh 

data sopir travel di layar. Admin memilih data sopir travel yang akan di 

update. Kemudian sistem menampilkan form berisi data sopir travel yang 

dipilih oleh admin sebelum proses update. Admin mengubah form sopir travel. 

Kemudian inputan tersebut akan diproses dan disimpan ke dalam database 

sopir. 

 
Gambar 3.44 Sequence Diagram Update Data Sopir 
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3. Delete Data 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu manajemen sopir travel. Sistem akan menampilkan seluruh 

data sopir travel di layar. kemudian admin memilih data sopir travel  yang 

akan di delete. Kemudian sistem akan memberikan konfirmasi penghapusan 

data. Jika admin mengkonfirmasi penghapusan data, maka data di hapus 

sistem dari database sopir. 

 
Gambar 3.45 Sequence Diagram Delete Data Sopir 

3.5.2.5. Sequence Manajemen Armada 

1. Add Data 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu manajemen armada travel. Sistem akan menampilkan seluruh 

data armada travel di layar. kemudian admin memilih tambah armada travel. 

Kemudian sistem menampilkan form untuk pengisian data armada travel. 

Admin mengisi form armada travel. Kemudian inputan tersebut akan diproses 

dan disimpan ke dalam database. 

 
Gambar 3.46 Sequence Diagram Add Data Armada 
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2. Update Data 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu manajemen armada travel. Sistem akan menampilkan seluruh 

data armada travel di layar. kemudian admin memilih data armada travel yang 

akan di update. Kemudian sistem menampilkan form berisi data armada travel 

yang dipilih sebelum proses update. Admin mengubah form armada travel. 

Kemudian inputan tersebut akan diproses dan disimpan ke dalam database. 

 
Gambar 3.47 Sequence Diagram Update Data Armada 

3. Delete Data 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu manajemen armada travel. Sistem akan menampilkan seluruh 

data armada travel di layar. kemudian admin memilih data armada travel  yang 

akan di delete. Kemudian sistem akan memberikan konfirmasi penghapusan 

data. Jika admin mengkonfirmasi penghapusan data, maka data di hapus 

sistem dari database armada. 

 
Gambar 3.48 Sequence Diagram Delete Data Armada 
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3.5.2.6. Sequence Konfirmasi Pembayaran 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu manajemen konfirmasi pembayaran. Sistem akan menampilkan 

seluruh data pembayaran travel di layar. kemudian admin memilih data 

pembayaran travel  yang akan di konfirmasi. Kemudian sistem akan menampilkan 

konfirmasi perubahan data. Jika admin mengkonfirmasi perubahan data, maka 

data pembayaran travel di terima dan database pembayaran di update. Sistem 

akan menampilkan daftar dari data pembayaran travel. 

 
Gambar 3.49 Sequence Diagram Konfirmasi Pembayaran 

3.5.2.7. Sequence Laporan 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan user 

memilih menu laporan travel. Sistem akan mengambil data laporan yang sudah 

disimpan dalam databse. Untuk laporan yang ditampilkan adalah semua data 

laporan pemesanan travel yang tersimpan pada database. Laporan travel 

menampilkan nama pemesanan, jadwal keberangkaan travel, tujuan travel, tanggal 

keberangkatan, jam keberangkatan, dan harga travel. 

 
Gambar 3.50 Sequence Diagram Laporan 
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3.6. Class Diagram 

Class Diagram digunakan untuk menampilkan kelas-kelas atau paket-

paket didalam sistem dan relasi antar kelas tersebut (menunjukkan interaksi antar 

kelas di dalam aplikasi). Kelas Pemesanan dan Keberangkatan digunakan sebagai 

kelas utama pada aplikasi ini. Kelas keberangkatan mengkoordinasikan beberapa 

operasi seperti penentuan jadwal keberangkatan travel, menampilkan status 

keberangkatan, menampilakan daftar penumpang, menampilakan nama armada 

dan sopir. Kelas keberangkatan berelasi dengan banyak kelas diantaranya: kelas 

travel, armada, sopir, cek keberangkatan, dan daftar penumpang. Kelas 

pemesanan menjadi sangat penting karena di dalam kelas ini manampung atribut 

penting dari pemesanan travel.  Kelas pemesanan berelasi dengan banyak kelas 

diantaranya: kelas travel, pembayaran, penumpang. Dengan kata lain kelas ini 

digunakan sebagai penghubung dengan kelas-kelas yang lain. 

 
Gambar 3.51 Class Diagram Manajemen Travel 
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3.7. Database Manajemen Travel 

3.7.1. PDM Manajemen Travel 

Detail basis data Aplikasi Manajemen Travel dalam bentuk fisik 

digambarkan dalam bentuk PDM (Physical Data Model). PDM memperlihatkan 

struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan pada 

aplikasi. Gambaran dari PDM tersebut dapat dilihat pada gambar : 

 

Gambar 3.52 PDM Database Manajemen Travel 
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3.7.2. Struktur Tabel 

Tabel-tabel yang digunakan dalam aplikasi pemesanan travel berbasis 

mobile application adalah sebagai berikut: 

1. Tabel Admin 

Digunakan untuk menyimpan data admin yang dapat mengakses 

aplikasi manajemen travel. Struktur tabel admin bisa dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.1 Struktur Tabel Admin 

Column Type Null Keyname 
id_admin int(11) No   PRIMARY KEY 
nama varchar(50) No    
alamat varchar(100) No    
telp varchar(20) No    
gender varchar(15) No    
username varchar(25) No    
password varchar(100) No    

2. Tabel Armada 

Fungsinya untuk menyimpan data armada yang digunakan untuk 

penentuan armada dalam keberangkatan travel. Struktur table armada bisa 

dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.2 Struktur Tabel Armada 

Column Type Null Keyname 
id_armada int(10) No  PRIMARY KEY 
nama varchar(25) No   
jenis varchar(25) Yes   
kapasitas int(10) No   
no_plat varchar(10) No   

3. Tabel Keberangkatan 

Fungsinya untuk menyimpan data keberangkatan yang digunakan 

untuk penentuan tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, sopir dan armada 

yang digunakan untuk keberangkatan travel. Struktur table keberangkatan bisa 

dilihat pada table berikut: 
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Tabel 3.3 Struktur Tabel Keberangkatan 

Column Type Null Keyname References 
id_keberangkatan int(11) No   Primary Key   
id_admin int(11) No   Foreign Key admin (id_admin)  
id_travel int(11) No   Foreign Key travel (id_travel)  

id_armada int(11) No   Foreign Key armada 
(id_armada)  

id_sopir int(11) No   Foreign Key sopir (id_sopir)  
tgl_berangkat date No      
jam_berangkat time No      
passenger int(11) No     
status_berangkat varchar(25) Yes     

4. Tabel Pemesanan 

Fungsinya untuk menyimpan data pemesanan travel yang digunakan 

untuk memanajemen pemesanan travel. Tabel pemesanan menyimpan data 

penumpang, data travel, data keberangkatan dan data pemesanan travel. 

Struktur table pemesanan bisa dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.4 Struktur Tabel Pemesanan 

Column Type Null Keyname References 
id_pemesanan int(11) No  Primary Key   

id_penumpang int(11) No  Foreign Key  penumpang 
(id_penumpang) 

id_travel int(11) No  Foreign Key  travel (id_travel) 

id_keberangkatan int(11) Yes  Foreign Key  keberangkatan 
(id_keberangkatan) 

tgl_pemesanan date No     
tgl_berangkat date No      
jam_berangkat time No      
jumlah_pemesan int(11) No      
total_harga int(11) Yes      
metode_bayar varchar(25) No      
konf_pemesanan varchar(25) Yes      
konf_pembayaran varchar(25) Yes      
status_pesanan varchar(25) No      
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5. Tabel Penumpang 

Fungsinya untuk menyimpan data penumpang yang digunakan untuk 

pemesanan travel. Struktur table penumpang bisa dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.5 Struktur Tabel Penumpang 

Column Type Null Keyname 
id_penumpang int(10) No   Primary Key 
nama varchar(50) No    
telp varchar(25) No    
email varchar(50) No    
password varchar(100) No    
gender varchar(15) Yes   
kota varchar(25) Yes    
kecamatan varchar(25) Yes    
alamat varchar(50) Yes    
latitude double Yes    
longitude double Yes    

6. Tabel Sopir 

Fungsinya untuk menyimpan data sopir yang digunakan untuk 

manajemen sopir travel. Struktur table sopir bisa dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.6 Struktur Tabel Sopir 

Column Type Null Keyname 
id_sopir int(10) No   Primary Key 
nama varchar(50) No    
alamat varchar(50) No    
kecamatan varchar(25) No    
telp varchar(15) No    
gender varchar(10) No    
username varchar(25) No    
password varchar(100) No    
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7. Tabel Travel 

Fungsinya untuk menyimpan data travel yang digunakan untuk 

manajemen informasi travel. Tabel travel menyimpan data informasi penting 

seperti berangkat dan tujuan travel, harga dan status travel. Struktur table 

travel bisa dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.7 Struktur Tabel Travel 

Column Type Null Keyname 
id_travel int(11) No   Primary Key 
berangkat varchar(25) No    
tujuan varchar(25) No    
jam_awal time No    
jam_akhir time No    
harga int(11) No    
diskon enum('tidak', 'diskon') No    
harga_diskon int(11) Yes   
keterangan text Yes   
status varchar(25) No    

8. Tabel Pembayaran 

Fungsinya untuk menyimpan data pembayaran travel yang digunakan 

untuk pembayaran pemesanan travel. Tabel pembayaran menyimpan data 

pembayaran penumpang yang memilih metode pembayaran transfer. Struktur 

table pembayaran bisa dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.8 Struktur Tabel Pembayaran 

Column Type Null Keyname References 
id_pembayaran int(11) No Primary Key  
id_pemesanan int(11) No Foreign Key pemesanan  

(id_pemesanan) 
tgl_pembayaran date No   
jam time No   
nama_rek varchar(50) No   
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3.8. Antarmuka Aplikasi Manajemen Travel 

3.8.1. Antarmuka Aplikasi Android 

3.8.1.1. Aplikasi Penumpang 

3.8.1.1.1. Tampilan Menu Utama Penumpang 

Antarmuka menu utama berisi informasi tentang travel. Antarmuka menu 

utama ditampilkan saat pertama kali aplikasi dijalankan. Menu utama dapat dilihat 

tanpa login. Pada saat penumpang login juga dihadapkan pada tampilan menu 

utama ini. Pada menu utama terdapat 4 tombol, yaitu : tombol search travel yang 

berada di tengah layar dan 3 tombol di menu tabhost yang berada di bawah layar. 

Tombol tabhost terdiri dari Booking, Home, dan Akun Penumpang.. Tombol 

booking untuk melihat daftar pemensanan travel yang sudah dipesan penumpang. 

Tombol akun untuk mengedit akun penumpang. Tombol home berisi informasi 

travel dan terdapat tombol search travel digunakan untuk mencari travel yang 

ingin dipesan. Desain antarmuka menu utama dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 3.53 Antarmuka menu utama penumpang 

3.8.1.1.2. Login 

Antarmuka ini digunakan untuk login penumpang dan sopir. Login 

penumpang menggunakan email dan password. Login sopir menggunakan 

username dan password dan dengan mencentang check box Login Sopir. 

Kemudian klik tombol login. Jika penumpang login maka activity berganti ke 

menu activity penumpang, Jika sopir login maka activity berganti ke menu 

activity sopir. Desain antarmuka menu login dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 3.54 Antarmuka menu login 

3.8.1.1.3. Lihat Informasi Travel 

Antarmuka ini digunakan untuk menampilkan seluruh data informasi 

travel. Data yang ditampilkan pada informasi travel yaitu : tujuan travel, jam 

keberangkatan, ketersediaan travel dan harga travel. Tujuan travel berisi informasi 

keberangkatan travel menuju ke tujuan, seperti (Malang - Juanda). Jam 

keberangkatan travel menyesuaikan dengan tujuan travel, ada yang (03:00 – 

17:00) dan (07:00 – 22:00). Ketersediaan travel (Tersedia), jika travel pada 

keberangkatan tertentu sudah full atau tidak menerima pemesanan maka 

ketersediaan menjadi (Tidak Tersedia). Harga travel berisi informasi mengenai 

harga pemesanan travel per orang (Rp 65.000/org). Desain antarmuka menu 

informasi travel penumpang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 3.55 Antarmuka menu informasi travel 
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3.8.1.1.4. Pesan Travel 

Antarmuka ini digunakan untuk pengisian form pemesanan travel. 

Berangkat dan Tujuan sesuai dengan travel yang sudah dipilih di menu informasi 

pemesanan travel. Tanggal berangkat berisi keberangkatan yang diinginkan 

penumpang. Jam berangkat berisi jam keberangkatan yang diinginkan 

penumpang. Jam berangkat hanya berisi jam – jam ganjil saja. Jumlah pemesan 

bisa disesuaikan dengan jumlah pemesanan, maksimal jumlah pemesanan adalah 

6 orang. Total harga menyesuaikan dengan harga travel dan jumlah pemesanan 

(harga travel x jumlah pemesan). Desain antarmuka menu pesan travel dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 3.56 Antarmuka menu pemesanan travel 

3.8.1.1.5. Konfirmasi Pembayaran 

Antarmuka ini digunakan untuk konfirmasi pembayaran travel pada 

penumpang. Konfirmasi pembayaran dilakukan ketika penumpang sudah 

mentransfer pembayaran travel ke rekening agen travel. Kemudian penumpang 

melakukan konfirmasi pembayaran ke aplikasi dan otomatis aplikasi akan 

mengirim data ke admin.  
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Gambar 3.57 Antarmuka konfirmasi pembayaran travel 

3.8.1.1.6. Registrasi Penumpang 

Antarmuka ini digunakan untuk registrasi penumpang. Form registrasi 

terdiri dari nama, telpon, jenis kelamin, email, dan password. Penumpang yang 

melakukan registrasi diwajibkan mengisi seluruh form registrasi. Jika sudah 

malakukan registrasi penumpang dapat langsung login ke aplikasi.  

 
Gambar 3.58 Antarmuka menu registrasi penumpang 

3.8.1.1.7. Cek Keberangkatan Mobil 

Antarmuka ini digunakan untuk cek keberangkatan armada travel pada 

proses penjemputan penumpang. Cek keberangkatan armada travel dilakukan 

pada waktu hari keberangkatan travel. Kemudian penumpang dapat melihat status 

keberangkatan travel.  
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Gambar 3.59 Antarmuka cek keberangkatan mobil 

3.8.1.2. Aplikasi Sopir 

3.8.1.2.1. Tampilan Utama, Lihat Jadwal Travel 

Antarmuka menu utama menampilkan jadwal keberangkatan travel. jadwal 

ini menampilkan semua daftar jadwal keberangkatan travel. Jadwal travel berisi 

informasi tentang tujuan travel, tanggal keberangkatan travel, jam keberangkatan 

travel, armada, dan jumlah penumpang. Desain antarmuka dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 
Gambar 3.60 Antarmuka lihat jadwal keberangkatan travel 

3.8.1.2.2. Lihat Penumpang 

Antarmuka ini digunakan oleh sopir untuk melihat penumpang pada 

keberangkatan travel. Daftar penumpang berada pada satu armada. Informasi yang 
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ada pada menu lihat daftar penumpang berisi informasi tentang berapa banyak 

penumpang dan informasi detail setiap penumpang. Terdapat icon contact untuk 

menampilkan informasi nomer telpon penumpang dan mengirimnya ke contact di 

android device.  

 
Gambar 3.61 Antarmuka lihat jadwal keberangkatan travel 

3.8.1.2.3. Monitoring Alamat Penumpang 

Antarmuka ini digunakan oleh sopir untuk melihat alamat penumpang dan 

menampilkannya di maps. Aplikasi akan menampilkan direction dari posisi sopir 

menuju ke alamat penumpang. Desain antarmuka menu monitoring alamat 

penumpang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 3.62 Antarmuka monitoring alamat penumpang 
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3.8.2. Antarmuka Aplikasi Admin 

3.8.2.1. Manajemen Informasi Travel 

Pada antarmuka manajemen informasi travel digunakan untuk melakukan 

perubahan pada informasi travel. Manajemen informasi travel berisi menu add, 

update, dan delete data informasi travel. Data informasi travel akan ditampilkan 

pada menu utama. Kemudian admin bisa melihat seluruh informasi travel. Untuk 

penambahan informasi travel admin tinggal klik tombol tambah informasi, dan 

form penambahan informasi akan ditampilkan pada  admin. Admin tinggal 

menambahkan data informasi travel dan menyimpannya Update data dilakukan 

dengan mengklik tombol edit pada setiap informasi yang ditampilkan, secara 

otomatis form update data ditampilkan pada antarmuka admin. Seluruh data yang 

akan di edit  ditampilkan pada form edit data, jadi admin tinggal merubah data 

yang diinginkan. Delete data dilakukan dengan mengklik tombol delete pada 

setiap informasi yang ditampilkan di antarmuka manajemen informasi. Terdapat 

konfirmasi penghapusan data sebelum data dihapus. Desain antarmuka menu 

manajemen informasi travel dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 3.63 Antarmuka manajemen informasi travel 

3.8.2.2. Manajemen Pemesanan 

Pada antarmuka manajemen pemesanan, admin dapat melihat seluruh 

pemesanan travel yang dilakukan penumpang. Daftar pemesanan ditampilkan 

berdasarkan tanggal keberangkatan yang paling akhir. Daftar pemesanan 

penumpang dapat ditampilkan bersarkan tanggal keberangkatan, tanggal 

pemesanan dan status pembayaran. Desain antarmuka menu manajemen 

pemesanan dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 3.64 Antarmuka manajemen pemesanan travel 

3.8.2.3. Detail Pemesanan 

Pada antarmuka detail pemesanan berisi informasi keberangkatan travel, 

nama penumpang, jadwal keberangkatan. Detail pemesanan digunakan oleh 

admin untuk menerima atau menolak pemesanan yang dilakukan oleh 

penumpang. Detail pemesanan juga digunakan untuk menentukan jadwal 

keberangkatan dan mengelompokkan penumpang berdarkan tanggal 

keberangkatan dan jam keberangkatan. Desain antarmuka menu detail pemesanan 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 3.65 Antarmuka detail pemesanan travel 
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3.8.2.4. Manajemen Keberangkatan Travel 

Pada antarmuka ini admin mengatur keberangkatan travel. 

keberangkatan travel digunakan untuk mengelompokkan penumpang 

berdasarkan tanggal dan jam keberangkatan. Keberangkatan travel 

mengatus jadwal keberangkatan, armada yang digunakan dan sopir 

armada. Desain antarmuka menu keberangkatan travel dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 
Gambar 3.66 Antarmuka manajemen keberangkatan travel 

3.8.2.5. Manajemen Sopir 

Pada antarmuka manajemen sopir travel digunakan untuk melakukan 

perubahan pada data sopir travel. Manajemen sopir travel berisi menu add, 

update, dan delete data sopir travel. Data sopir travel akan ditampilkan pada menu 

utama. Kemudian admin bisa melihat seluruh anggota sopir travel. Untuk 

penambahan anggota sopir admin tinggal klik tombol tambah sopir, dan form 

penambahan data sopir akan ditampilkan pada  admin. Admin tinggal 

menambahkan data sopir dan menyimpannya. Update data dilakukan dengan 

mengklik tombol edit pada setiap informasi yang ditampilkan, secara otomatis 

form update data ditampilkan pada antarmuka admin. Seluruh data yang akan di 

edit  ditampilkan pada form edit data, jadi admin tinggal merubah data yang 

diinginkan. Delete data dilakukan dengan mengklik tombol delete pada setiap 

informasi yang ditampilkan di antarmuka manajemen sopir. Terdapat konfirmasi 
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penghapusan data sebelum data dihapus. Desain antarmuka menu manajemen 

sopir dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 3.67 Antarmuka manajemen sopir travel 

3.8.2.6. Manajemen Armada 

Pada antarmuka manajemen armada travel digunakan untuk melakukan 

perubahan pada data armada travel. Manajemen armada travel berisi menu add, 

update, dan delete data armada travel. Data armada travel akan ditampilkan pada 

menu utama. Kemudian admin bisa melihat seluruh armada travel. Untuk 

penambahan armada admin tinggal klik tombol tambah armada, dan form 

penambahan data armada akan ditampilkan pada  admin. Admin tinggal 

menambahkan data armada dan menyimpannya. Update data dilakukan dengan 

mengklik tombol edit pada setiap informasi yang ditampilkan, secara otomatis 

form update data ditampilkan pada antarmuka admin. Seluruh data yang akan di 

edit  ditampilkan pada form edit data, jadi admin tinggal merubah data yang 

diinginkan. Delete data dilakukan dengan mengklik tombol delete pada setiap 

informasi yang ditampilkan di antarmuka manajemen armada. Terdapat 

konfirmasi penghapusan data sebelum data dihapus. Desain antarmuka menu 

manajemen armada dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 3.68 Antarmuka manajemen armada 

3.8.2.7. Konfirmasi Pembayaran 

Pada antarmuka konfirmasi pembayaran menampilkan informasi 

pemesanan travel penumpang. Konfirmasi pembayaran hanya menampilkan data 

penumpang dengan metode pembayaran transfer. Konfirmasi pembayaran 

penumpang dilakukan dengan mengklik tombol konfirmasi. Desain antarmuka 

menu konfirmasi pembayaran dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 3.69 Antarmuka konfirmasi pembayaran 

3.8.2.8. Laporan Travel 

Pada menu laporan, semua laporan diampilkan secara keseluruhan. 

Laporan terdiri dari laporan pemesanan travel. Laporan pemesanan travel 

menampilkan semua laporan pemesanan penumpang. Laporan pemesanan 

ditampilkan mulai dari tanggal pemesanan paling awal atau yang lama sampai 

yang terbaru. Laporan pemesanan travel di kelompokkan dalam tiap bulan. Jadi 



79 
 
 

 

admin bisa mengetahui laporan tiap bulannya, untuk mengetahui pemesanan 

travel tiap bulan. Laporan pemesanan travel juga kelompokkan berdasarkan travel 

yang dipesan penumpang. Jadi admin bisa mengetahui travel jurusan mana yang 

paling banyak dipesan. Desain antarmuka menu laporan dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 3.70 Antarmuka laporan travel 

 


	3. BAB III
	3.1. Analisa
	3.1.1. Analisa Masalah
	3.1.2. Analisa Kebutuhan
	3.1.3. Analisa Kebutuhan Non Fungsional
	3.1.3.1. Analisa Kebutuhan Perangkat Keras
	3.1.3.2. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak

	3.1.4. Analisa Sistem
	3.1.4.1. Arsitektur Sistem
	3.1.4.2. Analisis Standar Web service
	3.1.4.3. Analisis REST


	3.2. Perancangan Sistem
	3.3. Diagram Use Case
	3.3.1. Diagram Use Case Penumpang dan Sopir
	3.3.1.1. Use Case Lihat Informasi Travel
	3.3.1.1.1. Deskripsi Singkat
	3.3.1.1.2. Aktor
	3.3.1.1.3. Pra Kondisi
	3.3.1.1.4. Pasca Kondisi
	3.3.1.1.5. Alur Use Case

	3.3.1.2. Use Case Pemesanan Travel
	3.3.1.2.1. Deskripsi Singkat
	3.3.1.2.2. Aktor
	3.3.1.2.3. Pra Kondisi
	3.3.1.2.4. Pasca Kondisi
	3.3.1.2.5. Alur Use Case

	3.3.1.3. Use Case Pembayaran
	3.3.1.3.1. Deskripsi Singkat
	3.3.1.3.2. Aktor
	3.3.1.3.3. Pra Kondisi
	3.3.1.3.4. Pasca Kondisi
	3.3.1.3.5. Alur Use Case

	3.3.1.4. Use Case Cek Keberangkatan Mobil
	3.3.1.4.1. Deskripsi Singkat
	3.3.1.4.2. Aktor
	3.3.1.4.3. Pra Kondisi
	3.3.1.4.4. Pasca Kondisi
	3.3.1.4.5. Alur Use Case

	3.3.1.5. Use Case Membatalkan Pemesanan Travel
	3.3.1.5.1. Deskripsi Singkat
	3.3.1.5.2. Aktor
	3.3.1.5.3. Pra Kondisi
	3.3.1.5.4. Pasca Kondisi
	3.3.1.5.5. Alur Use Case

	3.3.1.6. Use Case Lihat Penumpang
	3.3.1.6.1. Deskripsi Singkat
	3.3.1.6.2. Aktor
	3.3.1.6.3. Pra Kondisi
	3.3.1.6.4. Pasca Kondisi
	3.3.1.6.5. Alur Use Case

	3.3.1.7. Use Case Monitoring Alamat Penumpang
	3.3.1.7.1. Deskripsi Singkat
	3.3.1.7.2. Aktor
	3.3.1.7.3. Pra Kondisi
	3.3.1.7.4. Pasca Kondisi
	3.3.1.7.5. Alur Use Case


	3.3.2. Diagram Use Case Admin
	3.3.2.1. Use Case Manajemen Informasi Travel
	3.3.2.1.1. Deskripsi Singkat
	3.3.2.1.2. Aktor
	3.3.2.1.3. Pra Kondisi
	3.3.2.1.4. Pasca Kondisi
	3.3.2.1.5. Alur Use Case

	3.3.2.2. Use Case Manajemen Pemesanan
	3.3.2.2.1. Deskripsi Singkat
	3.3.2.2.2. Aktor
	3.3.2.2.3. Pra Kondisi
	3.3.2.2.4. Pasca Kondisi
	3.3.2.2.5. Alur Use Case

	3.3.2.3. Use Case Manajemen Keberangkatan
	3.3.2.3.1. Deskripsi Singkat
	3.3.2.3.2. Aktor
	3.3.2.3.3. Pra Kondisi
	3.3.2.3.4. Pasca Kondisi
	3.3.2.3.5. Alur Use Case

	3.3.2.4. Use Case Manajemen Sopir
	3.3.2.4.1. Deskripsi Singkat
	3.3.2.4.2. Aktor
	3.3.2.4.3. Pra Kondisi
	3.3.2.4.4. Pasca Kondisi
	3.3.2.4.5. Alur Use Case

	3.3.2.5. Use Case Manajemen Armada
	3.3.2.5.1. Deskripsi Singkat
	3.3.2.5.2. Aktor
	3.3.2.5.3. Pra Kondisi
	3.3.2.5.4. Pasca Kondisi
	3.3.2.5.5. Alur Use Case

	3.3.2.6. Use Case Konfirmasi Pembayaran
	3.3.2.6.1. Deskripsi Singkat
	3.3.2.6.2. Aktor
	3.3.2.6.3. Pra Kondisi
	3.3.2.6.4. Pasca Kondisi
	3.3.2.6.5. Alur Use Case

	3.3.2.7. Use Case Laporan
	3.3.2.7.1. Deskripsi Singkat
	3.3.2.7.2. Aktor
	3.3.2.7.3. Pra Kondisi
	3.3.2.7.4. Pasca Kondisi
	3.3.2.7.5. Alur Use Case



	3.4. Activity Diagram
	3.4.1. Activity Diagram Penumpang dan Sopir
	3.4.1.1. Activity Diagram Lihat Informasi Travel
	3.4.1.2. Activity Diagram Pemesanan Travel
	3.4.1.3. Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran
	3.4.1.4. Activity Diagram Pembatalan Travel
	3.4.1.5. Activity Diagram Cek Keberangkatan Mobil
	3.4.1.6. Activity Diagram Lihat Penumpang
	3.4.1.7. Activity Diagram Monitoring Alamat Penumpang

	3.4.2. Activity Diagram Admin
	3.4.2.1. Activity Diagram Manajemen Informasi Travel
	3.4.2.2. Activity Diagram Manajemen Pemesanan
	3.4.2.3. Activity Diagram Keberangkatan
	3.4.2.4. Activity Diagram Manajemen Sopir
	3.4.2.5. Activity Diagram Manajemen Armada
	3.4.2.6. Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran
	3.4.2.7. Activity Diagram Laporan


	3.5. Sequence Diagram
	3.5.1. Sequence Diagram Penumpang dan Sopir
	3.5.1.1. Sequence Lihat Informasi Travel
	3.5.1.2. Sequence Pemesanan Travel
	3.5.1.3. Sequence Konfirmasi Pembayaran
	3.5.1.4. Sequence Pembatalan Travel
	3.5.1.5. Sequence Cek Keberangkatan Mobil
	3.5.1.6. Sequence Lihat Penumpang
	3.5.1.7. Sequence Monitoring Alamat Penumpang

	3.5.2. Sequence Diagram Admin
	3.5.2.1. Sequence Manajemen Informasi Travel
	3.5.2.2. Sequence Manajemen Pemesanan
	3.5.2.3. Sequence Manajemen Keberangkatan
	3.5.2.4. Sequence Manajemen Sopir
	3.5.2.5. Sequence Manajemen Armada
	3.5.2.6. Sequence Konfirmasi Pembayaran
	3.5.2.7. Sequence Laporan


	3.6. Class Diagram
	3.7. Database Manajemen Travel
	3.7.1. PDM Manajemen Travel
	3.7.2.  Struktur Tabel

	3.8. Antarmuka Aplikasi Manajemen Travel
	3.8.1. Antarmuka Aplikasi Android
	3.8.1.1. Aplikasi Penumpang
	3.8.1.1.1. Tampilan Menu Utama Penumpang
	3.8.1.1.2. Login
	3.8.1.1.3. Lihat Informasi Travel
	3.8.1.1.4. Pesan Travel
	3.8.1.1.5. Konfirmasi Pembayaran
	3.8.1.1.6. Registrasi Penumpang
	3.8.1.1.7. Cek Keberangkatan Mobil

	3.8.1.2. Aplikasi Sopir
	3.8.1.2.1. Tampilan Utama, Lihat Jadwal Travel
	3.8.1.2.2. Lihat Penumpang
	3.8.1.2.3. Monitoring Alamat Penumpang


	3.8.2. Antarmuka Aplikasi Admin
	3.8.2.1. Manajemen Informasi Travel
	3.8.2.2. Manajemen Pemesanan
	3.8.2.3. Detail Pemesanan
	3.8.2.4. Manajemen Keberangkatan Travel
	3.8.2.5. Manajemen Sopir
	3.8.2.6. Manajemen Armada
	3.8.2.7. Konfirmasi Pembayaran
	3.8.2.8. Laporan Travel




