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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

Pada bab ini membahas perihal kajian pustaka yang menjadi landasan teori 

dalam penelitian. Perihal tersebut secara garis besar meliputi tentang sistem, 

pengiriman barang, android, jasa ekspedisi, restfull, PHP, codeigniter, mysql dan 

air terjun (waterfall). 

2.1 PT Eka Sari Lorena (ESL EXPRESS) 

2.1.1. Sejarah Perusahaan 

G.T. Soerbakti pada tahun 1995 mendirikan perusahaan yaitu PT.Eka Sari 

Lorena. Perusahaan Eka Sari Lorena adalah perusahaan jasa ekspedisi. PT.Eka 

Sari Lorena mempunyai cabang terbesar dengan 78 kantor, cabang di 40 kota, 20 

kantor perwakilan dan 347 kantor agen di 138 kota dengan wilayah jangkauan ke 

300 kota (www.esl-express.com). 

Dengan semakin meningkatnya jasa pengiriman barang maka pada tanggal 26 

Desember 1995 didirikan PT. Eka Sari Lorena "ESL Express" yang khusus 

bergerak di usaha jasa pengiriman, dan terus melakukan pengembangan produk 

layanannya melalui udara,laut dan darat keberbagai wilayah di Indonesia 

(www.esl-express). 

Kantor cabang PT Ekasari Lorena Di kota malang adalah salah satu kantor 

cabang terbesar dari 40 kota dimana memiliki 16 kantor agen perwakilan. 

Persaratan dan kondi pengangkutan pengiriman barang pada PT Eka Sari 

Lorena adalah : 

1. Pengangkut bertanggug jawab atas pengiriman barang apabila barang 

rusak dengan syarat mempunyai tanda bukti pengiriman yang asli dari 

pengangkut atas pengirim yang dikirimkan. 

2. Dilarang Memasukan kiriman seperti, uang tunai, obat-obatan terlarang, 

barang-brang yang mudah rusak, tumbuhan dan binatang yang hidup 

http://www.esl-express/
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kecuali segala resiko di tanggung pengirim, rokok tanpa cukai, dan senjata 

api atau sejenis yang menyerupainya. 

3. Isi dalam kiriman yang tidak sesuai dengan keterangan pengirima dapat 

dikatan sebagai pelanggaran dan dapat dituntut melaui jalur hukum. barang 

Kiriman yang mencurigakan pengangkut berhak memeriksa untuk 

memastikan bahwa kiriman tersebut layak untuk di angkut. 

4. Keterlambatan pengiriman  ke kota tujuan yang diakbatkan oleh suatu 

keadaaan memaksa pengankut  tidak bertanggung jawab. 

5. Pengangkut mempunyai hak untuk menggunkan sarana transportasi laut, 

darat, udara, dan sungai dalam tujuan kota tertentu atau keadaan memaksa 

6. Kiriman yang dianggap telah diterima dengan baik dan benar  pada 

penerima maka dianggap tidak ada klaim atau keluhan. 

7. Kiriman bermasalah yang tidak diambil lebih dari 8 minggu, pembayaran 

tidak dilunasi, dan alamat penerima tidak diketahui maka pengangkut 

berhak memusnakan kiriman tersebut. 

8. Apabila barang kiriman terjadi kehilangan atau kerusakan maka 

penggantian maksimum adalah 10 kali biaya pengiriman atas kiriman yang 

hilang yaitu maksimum 1.000.000. barang kiriman yang bernilai tinggi 

diwajibkan menasuransikan sesuai dengan persyaratan polis dari 

perusahaan perusahaan asuransi pengiriman. 

9. Biaya pengiriman jasa sudah termasuk Pengiriman, pengambilan, 

pengantaran, dan penanganan ke tempat tujuan  yang tidak dapat dilakukan 

pengantaran kecuali untuk kota tertentu. 

10.  Adapun klaim dapat diselesaikan di kantor tempat pengiriman barang 

dapat mengajukan klain harus melampiri : 

a. Surat Keterang Kepolisian 

b. Foto Copy SIM dan KTP sesuai dengan nama yang tertera di bukti 

lembaran tanda pengirim 
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c. Berita acara yang ditandatangani oleh penerima, pengirim, dan petugas 

pengangkut 

d. Surat keterangan tuntutan kerugian 

e. Dokumen pendukung seperti photo barang kerusakan, tanda bukti 

pengiriman, dan kwitansi pembelian dari kiriman. 

Keterangan : 

a. Semua bentuk barang yang dikirim lewat PT . Esl Express adalah 

kiriman 

b. Pengangkut atau kurir yang dimaksud adalah perusahaan PT. Esl 

Express 

c. Pengirimin yang dimaksud adalah pemilik barang yang mengirim 

barangnya melaluli jasa pengankut (www.esl-express.com). 

Proses pengiriman pada PT Eka Sari Lorena adalah pengirim datang langsung 

ketempat kantor agen atau tempat kantor cabang setempat kecuali pengiriman 

skala besar pengirim biasa menghubungi nomor telepon petugas kantor agen atau 

kantor cabang setempat. 

2.2 Android 

Android adalah sistem operasi mobile berbasi open source dari linux yang 

dikembangkan oleh Google Android.Inc. Gooogle mengingikan  Android untuk 

menjadi sistem operasi source dan gratis, kebanyakan code Android dirilis di 

bawah lisensi open source apache yang barcode android (wahana computer, 

2013). 

2.2.1. Arsitektur Android 

Android bergantung pada kernel Linux untuk menyediakan fungsi sistem 

operasi. Sedangkan untuk aplikasi, Android bergantung pada teknologi mesin 

virtual Java yang disebut Dalvik virtual machine. Untuk lebih jelasnya, arsitektur 

android dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini. 

http://www.esl-express.com/
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Gambar 2.1. Arsitektur sistem operasi android (Akbarul Arif, 2013) 

2.2.2. Komponen Aplikasi Android 

Komponen aplikasi merupakan bagian penting dari sebuah aplikasi 

android. Setiap komponen mempunyai fungsi berbeda, dan antara komponen satu 

dan yang lainnya bersifat saling melengkapi. Berikut ini empat komponenaplikasi 

yang harus diketahui, yaitu : 

a. Activities 

Activity merupakan satu halaman antarmuka yang bias digunakan oleh user 

untuk berinteraksi dengan aplikasi. Biasanya dalam satu Activity terapat 

Button, Spinner, Listview EditText, dan sebagainya. Dalam satu aplikasi 

bias terdiri atas lebih dari activity. 

b. Services 

Merupakan komponen aplikasi yang bias berjalan secara background, 

misalnya digunkan untuk memuat data dari server database. Selain itu, 
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aplikasi music player atau radio juga memanfaatkan services supaya 

aplikasinya bisa tetap berjalan meskipun user melakukan aktivitas dengan 

aplikasi lain  

c. Content provider 

Komponen ini digunakan untuk mengelola data sebuah aplikasi, misalnya 

kontak telepon. Untuk mengakses kontak, maka kita memerlukan 

komponen content provider 

d. Broacdcast receiver 

Fungsi komponen ini semua seperti bahasa terjemahannya,yaitu penerima 

pesan, misalnya pada kasus baterai lemah. Sistem android dirancang 

menyampaikan“pengumuman” secara otomatis jika baterai habis (Akbarul 

Arif, 2013). 

2.3 Jasa Ekspedisi 

Jasa menurut Phillip Kotler merupakan tindakan atu unjuk kerja yang 

ditawarkan oleh pihak-pihak secara intangibel dan tidak menyebabkan 

perpindahan kepemilikan apapun. Ekspedisi merupakan jasa pengiriman barang 

atau usha yang ditunjukan untuk mewakili kepentingan pemilik barng untuk 

mengurus semua kegiatan yang diperlukan untuk pengiriman dan penerimaan 

barang. transportasi pengiriman barang di bagi menjadi tiga bagian yaitu 

Transportasi Darat, Transprtasi, Udara, dan Transportasi Laut (Dewantoro, 2008). 

2.4 Restfull Web Service 

Web service adalah sekumpulan application logic beserta objek-objek dan 

method-method yang dimilikinya yang terletak disuatu server yang tehubung ke 

jaringan komputer sehingga dapat diakses menggunakan protokol HHTP dan 

SOAP (Nasution, 2012). 

Teknologi webservice menyediakan layanan-layanan pada suatu website, 

dimana layanan-layanan tersebut berupa objek dan method yang memiliki tujuan 

untuk memfasilitasi sistem lain agar dapat berkomunikasi tanpa terikat paltform 
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dan tanpa terikat bahasa pemrograman. Artinya, dengan adanya web service, maka 

sistem dengan platform dan atau sistem dengan bahasa pemrograman yang 

berbeda dapat saling berinteraksi. Dalam membangun webservice, terdapat tiga 

metode yang dapat digunakan, antara lain SOAP, XML-RPC, dan REST. Dalam 

penelitian ini, webservice digunakan untuk menyediakan layanan berupa objek 

dan method-method sehingga aplikasi android pada mobile phone yang 

menggunakan bahasa pemrograman java dapat berinteraksi dengan database yang 

menggunakan bahasa pemrograman SQL dan HTTP sebagai platform dasar dari 

webservice. Peneliti menggunakan teknologi RESTfull untuk membuat sistem. 

Berikut metode HTTP yang umum digunakan dalam arsitektur berbasis 

REST. 

Tabel 2.1. Fungsi metode HTTP Rest  

Fungsi Keterangan 

GET Menyediakan hanya akses baca ada resource 

PUT Digunakan untuk menciptakan resource baru 

POST Digunakan untuk memperbaharui resource yang ada atau 
membuat resource baru 

DELETE Digunakan untuk menghapus resource 

OPTIONS Digunakan untuk mendapatkan operasi yang disupport pada 
resource 

 

2.5 PHP (Personal Home Page) 

Hypertext Preprocessor atau di singkat PHP merupakan bahasa server-side 

scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang 

dinamis (Aryanto, 2012). Sintak dan perintah PHP dieksekusi di server dan 

hasilnya akan dikirim ke browser. Untuk membuat website dinamis kode PHP 

akan disisipkan kedalam dokumen HTML sebagai bahasa pemrograman script. 
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2.6 CodeIgniter 

CodeIgniter merupakan framework PHP. Framework itu sendiri merupakan 

kerangka kerja yang berupa sekumpulan folder yang memuat file php yang 

menyediakan class libraries, helpers, plugins dan lainnya (Sofwan, 2007). 

konsep model pada CodeIgniter adalah Model, View, Controller (MVC) dimana 

pemisahan antran logic, tampilan dan database membuat coding logic lebih 

simpel, karena sudah terpisah dengan code. Untuk tampilan dan membuat 

programer dapat bekerja secara terpisah dengan tampilan. 

Keterangan pada konsep Model, View, Controller sebagai berikut : 

Model : Model ini berisi struktur data yang berfungsi dalam pengolah 

database. 

View : View ini merupakan kumpulan code tampilan-tampilan suatu 

program. 

Controller : Controller ini merupakan kumpulan code logic, algoritma dan 

fungsinya sebagai penghubung antara model, view dan sumber lainnya yang 

diperlukan (Sofwan, 2007). 

2.7 MySQL 

Menurut (Mohamad Sukarno, 2006) menyimpulkan bahwa MySQL adalah 

perangkat lunak untuk Database Management System (DMS) karena merupakan 

open source  dan memiliki kemampuan menampung kapasistas yang sangat besar, 

maka MySQL menjadi database yang sangat populer dikalangan programer web. 

MySql itu sendri dapat berjalan pada dua sistem yaitu windows dan linux. 

Berikut perintah-perintah database MySQL dan sintaks-sintaks SQL dengan 

keunggulan sebagai berikut : 

a) MySQL berkecepatan tinggi dengan mengolah data. 

b) Harga terjangkau karena open source atau gratis. 
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c) Sintak-sintak bahasa menggunakan perintah yang sederhana. 

d) Mendukung pada sistem operasi seperti Linux, Windows, MacOs, Unix, 

FreeBSD, OS/2, Irix. 

e) Pengguna banyak yang tersedia (Swastika, 2006:5) 

 

2.8 Air Terjun (Waterfall) 

Air terjun adalah model pertama yang diterbitkan untuk proses pengembangan 

perangkat lunak diambil dari proses rekayasa lain (Rose, 1970). Model ini 

diilustrasikan pada gambar 2.2. (Ian Sommerville, 2003) 

Gambar 2.2. Siklus hidup perangkat lunak (Ian Sommerville, 2003) 

Model ini disebut waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus 

selesai dikerjakan dan juga berjalan berurutan. 

2.9 Elisitasi 

Elistasi merupakan metode analisa kebutuhan dalam rekaya perangkat lunak 

(Prastomo 2014). Dalam pembuatan rekaya perangkat lunak  dibutuhkan metode-
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metode untuk menemukan kebutuhan suatu sistem yang baru melalui komunikasi 

dengan pelanggan dan pihak yang memiliki kepentingan. 

Proses elistasi dapat dilakukan tiga tahapan yaitu : 

1. Elisitasi tahap 1 merancang sebuah sistem bary berdasarkan hasil

wawancara dengan pelanggan.

2. Elisitasi tahap 2 melakukan klasifikasi terhadap elisitasi tahap 1

menngunakan metode MDI dengan tujuan untuk memisahkan sesuatu

yang penting dan harus ada pada sistem. Berikut penjelasan metode MDI :

a. M adalah Mandatory (Penting) yaitu kebutuhan yang keberadaannya

penting dan berhubungan secara langsung terhadap aktifitas

pengelolahan data.

b. D adalah Desireable (Tidak terlalu penting) yaitu requirement tidak

terlalu penting dan boleh dihilangkan.

c. I adalah Inessential (Tidak penting) yaitu bukanlah termasuk bagian

dari sistem dibahas.

3. Elisitasi tahap 3 yaitu mengeliminasi kebutuhan yang dihasilkan pada

elisitasi tahap 2. Selanjutnya dilkakukan klasifikasi kembali dengan

metode TOE.

a. T adalah Technical merupakan tata cara mengenai pembuatan

kebutuhan pada sistem yang dikembangkan.

b. O adalah Operational  merupakan tata cara penggunaan kebutuhan

dalam sistem yang akan dibuat.

c. E adalah Economi merupakan biaya yang dibutuhkan dalam

membangun kebutuhan tersebut (Prastomo, 2014)


