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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 
 

3.1 Analisa Sistem 

3.1.1. Sistem yang sedang berjalan 

Analisa sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk menjelaskan sistem 

yang sudah berjalan saat ini, dari aspek kelayakan serta identifikasi terhadap 

kebutuhan sistem baru yang mulai dilakukan. Idetifikasi tidak hanya didasarkan 

oleh kebutuhan – kebutuhan baru yang dikehendaki oleh warehouse (yang selama 

ini belum terpenuhi), tetapi juga memperhatikan kebutuhan sistem yang sudah 

ada. 

3.1.2. Sistem PT.ESL Express Malang 

Sistem pengiriman barang yang berjalan pada PT.ESL Express Malang 

saat ini masih menggunakan cara lama. Dimana untuk melakukan pengiriman 

barang bagi calon pengirim barang harus pergi ke kantor agen kantor esl beserta 

proses pembayaran. Untuk itu proses pengiriman barang pada PT.ESL Express 

malang akan memakan waktu yang lama, ketika proses pengiriman barang masih 

menggunkan proses yang lama. Aktifitas proses pengiriman barang pada PT.ESL 

Express malang ada 3 aktor yaitu : 

Tabel 3.1. Identifikasi aktor 

Aktor Deskripsi 
Customer Customer dapat melakukan pengiriman barang dengan 

mendatangi kantor agen esl. 

Kurir Kurir dapat melakukan pengiriman barang pada tempat alamat 

tujuan. 

Administrator Administrator dapat melkaukan pengecekan dan monitoring 

pengiriman barang. 
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3.1.3. Studi Kelayakan 

Studi kelayakan atau yang disebut Feasibility study adalah suatu studi 

yang akan digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan 

proyek sistem layak diteruskan atau dihentikan (syaifullah, 2014). 

Pada studi kelayakan ini developer (pihak pengembang) melihat 2 aspek 

kelayakan, yaitu : 

1. Kelayakan Teknis (Technical Feasibility) 

Kelayakan teknis menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek 

teknologi yang akan digunakan, jika teknologi yang dihendaki untuk 

pengembangan sistem merupakan  teknologi yang mudah didapat, murah, dan 

mudah pemakaiannya, maka secara teknis usulan kebutuhan sistem bisa 

dinyatakan layak (Syaifullah, 2014). Spesifikasi perangkat keras dan perangkat 

lunak yang di perlukan sistem pengiriman barang berbasis android pada PT.ESL 

Express Malang sebagai berikut: 

a. Perangkat Keras 

Tabel 3.2. Spesifikasi perangkat keras 

Jenis perangkat keras Administrator 

Processor type Intel (R) Core 2 

Memory 2Gb DDR3 MIN 2 GB 

Hard drive type 320 GB Serial ATA 

(7200 RPm) 

Monitor Monitor 17 Inc 

Keyboard USB Keyboard 

Mouse USB Optical Mouse 

Jenis perangkat keras kurir dan customer 

Processor type 1.2 GHz dual-core 

Memory MIN 500 mb 

Display MIN 4.5 inc 

Network MIN 3G 
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b. Perangkat Lunak 

 

Tabel 3.3. Spesifikasi perangkat lunak 

Jenis Perangkat lunak 

Sistem Operasi -Android Jelly Bean 4.2.1 

-Windows Xp, windows 

7, windows 8 dll 

Web Browser Internet explorer, firefox 

30, google chrome 

Web server XAMPP 

Database server MySQL 

Sistem pembuatan web HTML, PHP,XML 

Pembuatan android Android studio 

 

2. Kelayakan Ekonomi (Economi) 

Kelayakan ekonomi berfokus pada apakah sistem harus dibangun dengan 

didalamnya terdapat analisis pembiyaan pembuatan sistem (Pratama). Dalam 

membangun sebuah sistem tentunya membutuhkan biaya operasional dalam 

pembuatan sistem pengiriman barang berbasis android. Berikut ini adalah tabel 

rincian biaya operasional. 

Tabel 3.4. Tabel Rincian biaya operasional 

Rincian biaya operasional Biaya 

Upload playstore Rp.350.000 

Hosting  Rp.250.000 

Internet Rp. 500.000 

Smartphone - 

Computer - 

Jumlah Rp.1.100.000 
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3. Kelayakan Hukum (Legal) 

Kelayakan  hukum  adalah kelayakan yang berkaitan dengan legalitas atau 

kekuatan hukum. Berarti bahwa sistem informasi yang diusulkan tidak boleh 

melanggar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah maupun hokum yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan organisasi (Syaifullah, 2014). 

Berdasarkan UU Hak Cipta UU No 19 tahun 2002, mengetahui ciptaan yang 

dilindungi pada pasal 12 (1) dinyatakan bahwa program computer (software) itu 

termasuk hak cipta yang dilindungi.  

4. Kelayakan Operasional (Operational Feasibity) 

Kelayakan Operasional merupakan penelaian terhadap kelayakan operasional 

digunakan untuk mengukur apakah sistem yang akan dikembangkan nantinya 

dapat dioperasikan dengan baik (Syaifullah, 2014).  

Tabel 3.5. Kelayakan Operasional  

Sistem Lama Sistem Baru 

Customer membutuhkan waktu yang 

lama untuk mengrimkan barang dengan 

pergi ke kantor ekspedisi 

Customer akan membutuhkan waktu 

sedikit untuk mengirimkan barang 

dengan menggunakan aplikasi ekspedisi 

pengiriman barang berbasis android dan 

tidak harus pergi ke kantor ekspedisi 

Customer harus membayar ke kantor Customer akan bayar langsung pada 

kurir ketika kurir sudah ada dilokasi 

customer 

Pengecekan nomor resi masi 

menggunkan cara lama. 

Customer dapat mengetahui status 

pengiriman barang pada aplikasi 

ekspedisi pengiriman barang berbasis 

android. 
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5. Kelayakan Jadwal (Schedule) 

Kelayakan waktu ini menyangkut waktu yang disepakati oleh manajemen di 

dalam organisasi dengan analisa sistem. Dalam menentukan kelayakan sistem 

berdasarkan waktu ini, biasanya dilakukan penjadwalan di dalam beberapa tahap 

pengembangan mulai dari perancangan  hingga implementasi (Pratama, 2015). 

3.1.4. Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan  merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan 

untuk meneliti kebutuhan  suatu sistem, seperti metode analisa kebutuhan, proses 

eliminasi kebutuhan, sihingga diperoleh kebutuhan fungsional yang akan dibuat. 

3.1.4.1 Sistem Yang Akan Dibuat 

Sistem yang akan dibuat adalah aplikasi ekspedisi pengiriman barang 

berbasis android studi kasus (PT.ESL Express Malang). Sistem aplikasi 

pengiriman barang dibagi tiga, yang pertama aplikasi android user, yang kedua 

aplikasi android kurir, dan aplikasi web untuk administrator, aplikasi ekspedisi 

pengiriman barang akan mendeteksi kantor agen terdekat dengan lokasi calon 

pengirim barang. 

3.1.4.2 Metode Analisa Kebutuhan 

Metode yang digunakan dalam melakukan analisa kebutuhan adalah 

interview dan Observation. Metode interview adalah metode yang dilakukan 

melalui kegiatan wawancara dengan pihak perusahaan PT.ESL Express Malang. 

Sedangkan metode observasi adalah penelitian dengan pengamatan secara 

langsung pada studi kasus yang terkait. 

Proses  penggalian kebutuhan di serahkan secara lansung oleh Bapak 

Irwan Sugianto, S.T. sebagai branch manager saat itu tahun 2016 sebagai pihak 

yang dipercayakan mampu memberikan informasi secara detail mengenai teknis 

dan kondisi operasional PT.Esl Express Malang. Naskah penggalian kebutuhan 

menggunakan wawancara (Interview) denga salah satu pihak PT.Esl Express 

Malang sebagai berikut : 

 



 

21 
 

Keterangan : 

  P = Peneliti 

  N = Narasumber 

P :  Bagaiman proses Customer mengirimkan barang ? 

N : Customer harus datang ke kantor agen dengan membawa barang yang 

akan dikirimakan kemudian administrator memproses penginputan data-data 

barang yang akan dikirim. 

P :  Ada berapa kantor agen Esl Express di malang ? 

N :  Ada 16 kantor agen Esl Express di malang  

P :  Bagaimana untuk mengetahui status pengiriman barang ? 

N : Untuk mengetahui status barang customer dengan mengakses web 

www.esl-express.com atau menayakan langsung dengan menghubungi nomor 

telepon kantor cabang Esl Express Malang. 

P :  Bagaimana untuk mengetahui tarif pengiriman barang ? 

N : Untuk mengetahui tarif barang pengiriman customer dapat dilihat di 

papan pengiriman barang pada setiap agen atau bias mengakses web www.esl-

express.com customer dengan memasukan alamat asal dan alamat tujuan. 

P : Ada berapa aktor yang terlibat untuk proses pengiriman barang Pada Esl 

Express ? 

N : Aktor proses pengiriman barang pada Esl Express yaitu Customer, Kurir, 

dan Administrator. 

P : Apa saja perbedaan setiap aktor ? 

http://www.esl-express.com/
http://www.esl-express.com/
http://www.esl-express.com/
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N : Aktor Administrator adalah untuk memanipulasi data pengiriman barang, 

kurir dan customer. Aktor kurir adalah sebagai pengambilan dan mengirimkan 

barang. Aktor Customer adalah sebagai pelanggan yang mengirimkan barang. 

3.1.4.3 Kebutuhan Aplikasi Ekspedisi Pengiriman Barang 

Analisa kebutuhan ini ditujukan untuk menggambarkan kebutuhan-

kebutuhan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna. 

Tabel 3.6. Elistasi kebutuhan tahap 1 

No Kebutuhan 

1 Aplikasi user dapat registrasi dan login 

2 Aplikasi user dapat menampilkan semua titik-titik lokasi kantor agen di 
malang 

3 Aplikasi user dapat cek tarif pengiriman 

4 Aplikasi user dapat cek resi untuk mengetahui status barang 

5 Aplikasi user dapat mengubah nomor telepon 

6 Aplikasi user dapat mengubah password  

7 Aplikasi user dapat menampilkan panduan aplikasi 

8 Aplikasi user dapat logut 

9 Aplikasi user dapat menilai kinerja kurir 

10 Aplikasi kurir dapat menerima notifikasi permintaan pengiriman barang 

11 Aplikasi kurir dapat registrasi dan login 

12 Aplikasi kurir dapat menampilkan dan menginputkan data permintaan  

13 Aplikasi kurir dapat mencari data barang untuk mengirimkan barang 

14 Aplikasi kurir dapat merekap data-data barang ambilan maupun kiriman 

15 Aplikasi kurir dapat mengubah nomor telepon 
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16 Aplikasi kurir dapat mengubah password 

17 Aplikasi kurir dapat menampilkan panduan aplikasi 

18 Aplikasi kurir dapat logout 

19 Aplikasi administrator dapat login 

20 Aplikasi administrator dapat mengelola data kantor agen 

21 Aplikasi administrator dapat monitoring dan hapus data pesanan 

22 Aplikasi administrator dapat monitoring dan hapus detail barang 

23 Aplikasi administrator dapat kelola data user atau customer 

24 Aplikasi administrator dapat kelola data kurir 

25 Aplikasi administrator dapat mengubah username 

26 Aplikasi administrator dapat mengubah password 

27 Aplikasi administrator dapat logout 
 

3.1.4.4 Eliminasi Kebutuhan 

Eliminasi kebutuhan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode 

berikut ini : 

a. MDI (Mandatory Desirable Inessential) 

Metode MDI ini bertujuan untuk memisahkan antara rancangan sistem yang 

penting (Mandatory), tidak terlalu penting (Desirable), dan kebutuhan yang bukan 

bagian dari sistem informasi pada sistem yang akan di kembangkan (Inessential). 

Pada Tabel 3.7 merupakan proses eliminasi kebutuhan dimana setiap kebutuhan di 

kategorikan kedalam kolom M, D, I. adapun penjelasan dari ketiga kolom tersebut 

adalah sebagai berikut : 

M : Merupakan kebutuhan yang keberadaannya penting dan berhubungan 

secara langsung terhadap aktifitas pengelolahan data ekspedisi pengiriman barang 
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pada PT.Esl Express Malang. Sehingga harus diterapkan kedalam pengembangan 

sistem pengiriman barang yang baru (Mandatory). 

D : Merupakan kebutuhan yang bukan merupakan bagian dari pengelolahan 

data ekspedisi pengiriman barang. Namun keberadaan dari kebutuhan tersebut jika 

diterapkan pada pengembangan sistem dapat membuat sistem pengiriman barang 

lebih baik (Desirable). 

I : Merupakan kebutuhan yang keberadaanya bukan bagian dari sistem yang 

akan dikembangkan. Sehingga kebutuhan ini tidak diterapkan kedalam 

pengembangan sistem pengiriman barang yang akan dibuat (Inessential). 

Tabel 3.7. Elisitasi tahap 2 dengan metode MDI 

No Kebutuhan M D I 

1 Aplikasi user dapat registrasi dan login  
  

2 Aplikasi user dapat menampilkan semua titik-titik lokasi 
kantor agen di malang 

 
  

3 Aplikasi user dapat cek tarif pengiriman  
  

4 Aplikasi user dapat cek resi untuk mengetahui status 
barang 

 
  

5 Aplikasi user dapat mengubah nomor telepon  
  

6 Aplikasi user dapat mengubah password   
  

7 Aplikasi user dapat menampilkan panduan aplikasi  
  

8 Aplikasi user dapat logut  
  

9 Aplikasi user dapat menilai kinerja kurir 
   

10 Aplikasi kurir dapat menerima notifikasi permintaan 
pengiriman barang 

 
  

11 Aplikasi kurir dapat registrasi dan login  
  

12 Aplikasi kurir dapat menampilkan dan menginputkan data 
permintaan  
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13 Aplikasi kurir dapat mencari data barang untuk 
mengirimkan barang 

 
  

14 Aplikasi kurir dapat merekap data-data barang ambilan 
maupun kiriman 

  
 

15 Aplikasi kurir dapat mengubah nomor telepon  
  

16 Aplikasi kurir dapat mengubah password  
  

17 Aplikasi kurir dapat menampilkan panduan aplikasi  
  

18 Aplikasi kurir dapat logout  
  

19 Aplikasi administrator dapat login  
  

20 Aplikasi administrator dapat mengelola data kantor agen 
   

21 Aplikasi administrator dapat monitoring dan hapus data 
pesanan 

   

22 Aplikasi administrator dapat monitoring dan hapus detail 
barang 

   

23 Aplikasi administrator dapat kelola data user atau 
customer 

   

24 Aplikasi administrator dapat kelola data kurir 
   

25 Aplikasi administrator dapat mengubah username 
   

26 Aplikasi administrator dapat mengubah password 
   

27 Aplikasi administrator dapat logout 
   

 

b. TOE (Tehnikal, Operasional, Ekonomi) 

Merupakan hasil penyusutan dari elistasi pada tahap MDI dengan cara 

mengeliminasi semua kebutuhan yang optionya I. kemudian mengklasifikasikan 

kembali kebutuhan dari aspek TOE yaitu : 

T : Artinya teknikal, bagaimana tata cara atau teknik pembuatan requirement 

dalam sistem yang akan dikembangkan. 
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O : Artinya operasional, bagaimana tata cara penggunaan requirement dalam 

sistem akan dikembangkan. 

E : Artinya ekonomi, besar biaya yang diperlukan guna membangun 

requirement di dalam sistem yang akan di kembangkan. 

Metode TOE tersebut dibagi kembali menjadi beberapa option, yaitu: 

H (High) : Sulit untuk dikerjakan, karena teknik pembuatan dan pemakaiannya 

sulit serta biayanya mahal. Maka requirement tersebut harus di eliminasi. 

M (Middle) : Mampu dikerjakan, karena teknik pembuatan dan pemakaiannya 

tidak terlalu sulit serta biaya yang tidak terlalu mahal. 

L (Low) : Mudah dikerjakan, karena teknik pembuatan dan pemakaiannya mudah 

serta biaya yang murah. 

Tabel 3.8. Elisitasi tahap 3 dengan metode TOE dan HML 

No Kebutuhan 
T O E 

H M L H M L H M L 

1 
Aplikasi user dapat 
registrasi dan login 

         

2 Aplikasi user dapat 
menampilkan semua titik-
titik lokasi kantor agen di 
malang 

         

3 Aplikasi user dapat cek 
tarif pengiriman 

         
4 Aplikasi user dapat cek 

resi untuk mengetahui 
status barang 

         

5 Aplikasi user dapat 
mengubah nomor telepon 

         
6 Aplikasi user dapat 

mengubah password  
         

7 Aplikasi user dapat 
menampilkan panduan 
aplikasi 

         

8 Aplikasi user dapat logut          
9 Aplikasi kurir dapat 

menerima notifikasi 
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permintaan pengiriman 
barang 

10 Aplikasi kurir dapat 
registrasi dan login 

         
11 Aplikasi kurir dapat 

menampilkan dan 
menginputkan data 
permintaan  

         

12 Aplikasi kurir dapat 
mencari data barang untuk 
mengirimkan barang 

         

13 Aplikasi kurir dapat 
mengubah nomor telepon 

         
14 Aplikasi kurir dapat 

mengubah password 
         

15 Aplikasi kurir dapat 
menampilkan panduan 
aplikasi 

         

16 Aplikasi kurir dapat logout          
17 Aplikasi administrator 

dapat login 
         

18 Aplikasi administrator 

dapat mengelola data 
kantor agen 

         

19 Aplikasi administrator 

dapat monitoring dan 
hapus data pesanan 

         

20 Aplikasi administrator 

dapat monitoring dan 
hapus detail barang 

         

21 Aplikasi administrator 

dapat kelola data user atau 
customer 

         

22 Aplikasi administrator 

dapat kelola data kurir 
         

23 Aplikasi administrator 

dapat mengubah username 
         

24 Aplikasi administrator 

dapat mengubah password 
         

25 Aplikasi administrator 

dapat logout 
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3.1.4.5 Kebutuhan Fungsional 

Proses analisa kebutuhan diatas menghasilkan kebutuhan fungsional yang 

digunakan dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi ekspedisi 

pengiriman barang berbasis android studi kasus PT.ESL Express Malang yang 

baru dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini, 

Tabel 3.9. Kebutuhan fungsional 

No Fungsional Aktor 

1 Aplikasi user dapat registrasi dan login Customer 

2 Aplikasi user dapat menampilkan semua titik-titik lokasi 
kantor agen di malang Customer 

3 Aplikasi user dapat cek tarif pengiriman Customer 

4 Aplikasi user dapat cek resi untuk mengetahui status 
barang Customer 

5 Aplikasi user dapat mengubah nomor telepon Customer 

6 Aplikasi user dapat mengubah password  Customer 

7 Aplikasi user dapat menampilkan panduan aplikasi Customer 

8 Aplikasi user dapat logut Customer 

9 Aplikasi kurir dapat menerima notifikasi permintaan 
pengiriman barang Kurir 

10 Aplikasi kurir dapat registrasi dan login Kurir 

11 Aplikasi kurir dapat menampilkan dan menginputkan 
data permintaan  Kurir 

12 Aplikasi kurir dapat mencari data barang untuk 
mengirimkan barang Kurir 

13 Aplikasi kurir dapat mengubah nomor telepon Kurir 

14 Aplikasi kurir dapat mengubah password Kurir 

15 Aplikasi kurir dapat menampilkan panduan aplikasi Kurir 

16 Aplikasi kurir dapat logout Kurir 
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17 Aplikasi administrator dapat login Admin 

18 Aplikasi administrator dapat mengelola data kantor 
agen Admin 

19 Aplikasi administrator dapat monitoring dan hapus data 
pesanan Admin 

20 Aplikasi administrator dapat monitoring dan hapus 
detail barang Admin 

21 Aplikasi administrator dapat kelola data user atau 
customer Admin 

22 Aplikasi administrator dapat kelola data kurir Admin 

23 Aplikasi administrator dapat mengubah username Admin 

24 Aplikasi administrator dapat mengubah password Admin 

25 Aplikasi administrator dapat logout Admin 

 

3.1.4.6 Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuha non-fungsionalitas mendeskripsikan tingkatan kualitas dari 

sistem tersebut. Kebutuhan non-fungsional terdiri dua aspek,yang pertaman 

Preangkat lunak (Software), yangkedua perangkat keras (Hardware) untuk lebih 

jelasnya akan dijelaskan pada tabel 3.10 berikut ini. 

Tabel 3.10. Kebutuhan Non-Fungsional 

Perangkat Keras (Hardware) Perangkat Lunak (Software) 

Komputer / Laptop Android Studio 

Router Sublim Text 

SmartPhone Xampp 

USB Mysql 
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3.2 Perancang Sistem 

3.2.1. Arsitektur sistem 

Arsitektur sistem merupakan desain alur kerja sistem aplikasi ekspedisi 

pengiriman barang berbasis android studi kasus PT.ESL Express Malang. 

Teknologi pada sistem aplikasi menggunakan smartphone android bagi user/ 

customer dan kurir, sedangkan administrator menggunakan web base. Untuk 

manajemen data  menggunakan web service restfull. 

Gambar 3.1. Arsitektur sistem 

Berdasarkan gambar 3.1 diatas adalah proses kerja aplikasi yang dibuat ada 

tiga bagian penting yang saling berhubungan diantaranya: 

a. Customer 

Cusomer atau user adalah yang menggunakan aplikasi android dengan 

memanggil fungsi yang disediakan oleh web service dengan merequest Post, 

Get, Put, dan Delete untuk mengolah data pada database. 

b. Kurir 

Kurir adalah yang menggunakan aplikasi android dengan memanggil fungsi 

yang disediakan oleh web service dengan merequest Post, Get, Put, dan Delete 

untuk mengolah data pada database. 
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c. Administrator 

Administrator adalah yang menggunakan aplikasi web dengan memanggil 

fungsi yang disediakan oleh web service dengan merequest Post, Get, Put, dan 

Delete untuk mengolah data pada database 

3.2.2. User Case Diagram 

Use case diagram sistem menggambarkan fitur yang ada pada aplikasi 

ekspedisi pengiriman barang yang merupakan representasi dari kebutuhan 

fungsionalitas dan non fungsionalitas sistem. Berikut merupakan use case 

diagram sistem. 

Gambar 3.2. Usecase diagram sistem 

Pada Gambar 3.2 menunjukkan bahwa terdapat tiga aktor pada sistem, 

yaitu user, kurir, dan admin. Fitur yang ada pada aplikasi user adalah Kelola data 

akun, kirim barang, cek tarif, cek resi. Fitur yang ada pada aplikasi kurir adalah 

kelola data akun. Fitur admin adalah kelola data akun, kelola data pesanan, detail 

barang, dan daftar kantor agen. 
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Tabel 3.11. Spesifikasi usecase sistem 

Aktor Use Case Keterangan 

Customer Cak Tarif Aktor dapat mengetahui harga 

Customer Cek Resi Aktor dapat mengetahui status barng 

Customer Kelola Pesanan Aktor dapat mengirim permintaan 
barang 

Customer Kelola data akun Aktor dapat mengubah data akun 

Kurir Kelola Pesanan Aktor dapat menerima dan mengirim 
permintaan pesanan 

Kurir Kelola data akun Aktor dapat mengubah data akun 

Kurir Pendelegasian Aktor Menerima Pendelegasian 
dengan pemilihan agen terdekat 

Admin Kelola data kantor agen Aktor dapat menambah, edit , dan 
hapus data 

Admin Kelola data pesanan Aktor dapat menghapus data 

Admin Detail barang Aktor dapat menghapus data 

Admin Kelola data kurir Aktor dapat mengedit, dan menghapus 
data 

Admin Kelola data user Aktor dapat mengedit, dan menghapus 
data 

Admin Kelola data akun Aktor dapat mengubah data akun 

 

3.2.3. UseCase Skenario 

Use case scenario merupakan penjabaran alur kerja atau step-step yang 

akan dilakukan pada setiap use case. Berikut merupakan use case scenario sistem 

berdasarkan pada use case diagram pada gambar 3.2 berikut. 

1.2.3.1 Customer/User Skenario 

a. Cek Tarif 

Pre condition : aktor ingin mengetahui tarif pengiriman barang 

Post condition : aktor memasukan data alamat asal, tujuan dan berat   

barang 
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Description : aktor sudah mengetahui tarif pengiriman barang. 

Tabel 3.12. Skenario cek tarif 

User Sistem 

1. Memasukan data alamat 

tujuan, asal dan berat barang  

 

2. Menampilkan hasil tarif 

pengiriman barang 

 3. Selesai 

 

b. Cek Resi 

Pre condition : aktor ingin mengetahui status keberadaan barang 

Post condition : aktor memasukan nomor resi dari pengiriman 

Description : aktor sudah mengetahui status keberadaan barang Kelola         

Pesanan 

Tabel 3.13. Skenario cek resi 

User Sistem 

1. Memasukan nomor resi  

 

2. Menampilkan status keberadaan 

barang 

 3. Selesai 

 

c. Kelola Data Pesanan 

Pre condition : aktor sudah melakukan login sistem 

Post condition : aktor memasukan data barang yang akan di kirim 

Description : aktor dapat mengirim pesanan barang 
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Tabel 3.14. Skenario kelola data pesanan 

User Sistem 

1. Memilih menu kirim barang  

 

2. Menampilkan form pengiriman 

barang 

3. Melakukan inputan alamat 

dan berat barang  

 4. Memproses perintah dari user 

 5. Selesai 

 

d. Kelola Data Akun 

Pre condition : aktor ingin mengetahui daftar akun dari sistem 

Post condition : aktor sudah mengetahui daftar menu pada sistem  

Description : aktor dapat mengubah  data pada akun yang tersedia. 

Tabel 3.15. Skenario data akun 

User Sistem 

1. Memilih kelola akun   

 2. Menampilkan daftar akun yang 

terpilih untuk di eksekusi 

3. Melakukan create, read, 

update, delete pada akun yang 

di pilih 

 

 4. Memproses perintah dari admin 

 5. Selesai 
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1.2.3.2 Kurir 

a. Kelola data pesanan 

Pre condition : aktor sudah melakukan login sistem 

Post condition : aktor mengetahui notifikasi yang di terima dari user 

Description : aktor dapat melihat notifikasi yang masuk dan ambil 

peasanan pada sistem. 

Tabel 3.16. Skenario kelola data pesanan 

Kurir Sistem 

1. Mengakses pesanan yang sudah 

masuk pada sistem 

 

 2. Menampilkan data pesanan 

3. Melakukan create, read, delete 

pesanan 

 

 4. Memproses perintah kurir 

 5. Selesai 

 

b. Kelola data akun 

Pre condition : aktor ingin mengetahui daftar akun dari sistem 

Post condition : aktor sudah mengetahui daftar menu pada sistem  

Description : aktor dapat mengubah  data pada akun yang tersedia. 

 
Tabel 3.17. Skenario kelola data akun 

Kurir Sistem 

1. Memilih daftar akun   

 2. Menampilkan daftar akun terpilih  

3. Melakukan create, read, update, 

delete pada akun yang di pilih 
 

 4. Memproses perintah dari admin 

 5. Selesai 
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c. Pendelegasian 

Pre condition   : aktor ingin mengetahui pemilihan agen terdekat 

Post condition : aktor sudah mengetahui agen terdekat setelah login  

Description   : aktor dapat menerima pendelegasian dari sistem 

Tabel 3.18. Skenario Pendelegasian 

 

 

1.2.3.3 Administrator 

a. Kelola kantor agen 

Pre condition : aktor harus terdaftar untuk menggunakan sistem. 

Post condition : aktor dapat melakukan login sebagai langkah awal masuk 

ke dalam sistem 

Description : aktor mengelola kantor agen seperti create, read, update, 

delete  pada sistem. 
 

Tabel 3.19. Skenario kelola data kantor agen 

Admin Sistem 

2. Admin melakukan login  

 3. Menampilkan daftar menu utama  

5. Melakukan  create, read, 

update, delete pada kantor agen 

 

 6. Memproses perintah dari admin 

 7. Selesai 

 

 

Admin Sistem 

 1. Sistem memilih kurir 

berdasarkan agen terdekat  

 2. Notifikasi pendelagian 

3. Kurir memilih tugas pendelegasian  

4. Selesai   
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b. Kelola data pesanan 

Pre condition : aktor ingin mengetahui dafar pemesanan terkini 

Post condition : aktor sudah mengetahui daftar pemesanan yang terbaru 

Description : aktor dapat update status dan delete  pemesanan. 

 
Tabel 3.20. Skenario kelola pesanan 

Admin Sistem 

1. Memilih daftar pemesanan yang 

di inginkan 

 

 2. Menampilkan daftar pemesanan 

yang terpilih untuk di eksekusi 

3. Melakukan delete pada daftar 

pemesanan yang terpilih 

 

 4. Memproses perintah dari admin 

 5. Selesai 

 

c. Detail barang 

Pre condition : aktor ingin melihat detail barang  

Post condition : aktor melakukan pengecekan detail barang 

Description : aktor dapat melakukan hapus data detail barang. 

Tabel 3.21. Skenario detail barang 

 

 

Kurir Sistem 

1. Mengakses menu detail barang  

 2. Menampilkan daftar  detail barang  

3. Melakukan read dan delete detail 

barang yang terpilih 

 

 4. selesai 
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d. Kelola data customer 

Pre condition : aktor ingin mengetahui dafar data user terkini 

Post condition : aktor sudah mengetahui daftar user yang terbaru 

Description : aktor dapat edit status dan delete  user. 

Tabel 3.22. Skenario kelola data customer 

Admin Sistem 

3. Memilih daftar user yang di 

inginkan 

 

 4. Menampilkan daftar user yang 

terpilih untuk di eksekusi 

6. Melakukan edit dan delete pada 

daftar user yang terpilih 

 

 7. Memproses perintah dari admin 

 8. Selesai 

 

e. Kelola data kurir 

Pre condition : aktor ingin mengetahui daftar data kurir 

Post condition : aktor sudah mengetahui daftar kurir yang terbaru 

Description : aktor dapat edit status dan delete  kurir 

Tabel 3.23. Skenario kelola data kurir 

Admin Sistem 

5. Memilih daftar kurir  

 6. Menampilkan daftar kurir yang 

terpilih untuk di eksekusi 

9. Melakukan edit dan delete pada 

daftar kurir yang terpilih 

 

 10. Memproses perintah dari admin 

 11. Selesai 
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3.2.4. Activity Diagram 

Activity diagaram adalah sebuah diagram yang mengambarkan proses 

bisnis dan urutan aktifitas dalam sebuah proses. Dipakai pada business modelling  

untuk memperlihatkan urutan aktifitas proses bisnis. Manfaat dari activity 

diagram adalah membantu memahami proses secara keseluruhan dan activity 

dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. 

3.2.4.1. Activity Diagram Aplikasi Customer 

a. Activity Diagram Cek tarif 

Pada Gambar 3.3 di bawah menjelaskan aktifitas user dalam mengecek tarif 

barang kiriman. Melalui menu cek tarif, user dapat mengisikan form sesuai 

dengan data yang ada. Sistem akan menunjukan besarnya tarif pengiriman. 

Gambar 3.3. Activity Diagram cek tarif 
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b. Activity Diagram Cek resi 

Pada Gambar 3.4 di bawah menjelaskan user dapat melakukan cek resi untuk 

mengetahui status keberadaan barang yang sudah di kirim. 

Gambar 3.4. Activity Diagram cek resi 

 

c. Activity Diagram Kelola Pesanan 

Pada Gambar 3.3 menjelaskan aktifitas user dalam mengirim barang.  
Sebelum mengirim, user harus melalui tahapan login ke sistem yang sudah di 
sediakan. Langkah selanjutnya dengan memasukan data informasi barang yang 
akan di kirim. 

Gambar 3.5. Activity Diagram kelola pesanan 
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d. Activity Diagram Kelola data akun 

Pada Gambar 3.6 di bawah menjelaskan bahwa user dapat mengelola akun 

melalui menu kelola akun. User dapat mengganti nama dan mengubah password 

pada menu tersebut. 

Gambar 3.6. Activity Diagram kelola data akun 

3.2.4.2. Activity Diagram Aplikasi Kurir 

a. Activity Diagram Kelola pesanan 

Pada Gambar 3.7 menjelaskan aktifitas kurir dalam mengambil barang pada 

customer kemudian kurir memasukan data-data barang. sistem dan mengirimkan 

barang yang tersedia. Setelah sistem menampilkan data  pesanan dan kurir dapat 

memilih daftar pesanan sedangkan kirim pesan kurir harus menginputkan alamat 

tujuan dan nomor resi. 
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Gambar 3.7. Activity Diagram kelola data pesanan 

 
b. Activity Diagram Kelola data akun 

Pada Gambar 3.8 di bawah menjelaskan bahwa kurir dapat mengubah data 

akun seperti ubah nomor telepon dan password pada sistem melalui menu kelola 

akun, kurir. 
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Gambar 3.8. Activity Diagram kelola data akun 

 

c. Activity Diagram Pendelegasian 

Pada Gambar 3.9 di bawah menjelaskan bahwa sistem dapat mendelegasikan 

tugas kurir berdasarkan agen terdekat. 

Gambar 3.9. Activity Diagram Pendelegasian 
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3.2.4.3. Activity Diagram Aplikasi Administrator 

a. Activity Diagram Kelola data kantor agen 

Pada Gambar 3.10 menggambarkan proses menu daftar agen pada sistem yang 

dijalan admin. Pada menu daftar agen admin biasa menambahkan kantor agen 

baru dan menghapus data kantor agen. 

Gambar 3.10. Activity Diagram kelola data kantor agen 

b. Activity Diagram Kelola data pesanan 

Pada Gamabr 3.11 menunjukan aktivitas admin dalam mengakses dan 

mengelola data pesanan. Dilanjutkan dengan menghapus data pemesanan. 

Gambar 3.11. Activity Diagram kelola data pesanan 
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c. Activity Diagram Detail barang 

Pada Gamabr 3.12 menunjukan aktivitas admin dalam mengakses dan 

mengelola data detail barang. Dilanjutkan dengan dan menghapus data detail 

barang. 

Gambar 3.12. Activity Diagram Detail barang 

d. Activity Diagram Kelola data kurir 

Pada Gamabr 3.13 menunjukan aktivitas admin dalam mengakses dan 

mengelola data kurir. Dilanjutkan dengan mengedit, dan menghapus data kurir. 

Gambar 3.13. Activity Diagram kelola data kurir 
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e. Activity Diagram Kelola data user 

Pada Gamabr 3.14 menunjukan aktivitas admin dalam mengakses dan 

mengelola data user. Dilanjutkan dengan mengedit, dan menghapus data user. 

Gambar 3.14. Activity Diagram kelola data user 

f. Activity Diagram Kelola data akun 

Pada Gambar 3.15 di atas menjelaskan bahwa admin dapat mengubah data 

akun seperti ubah username dan password pada sistem. 

Gambar 3.15. Activity Diagram kelola data akun 
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3.2.5. Squence Diagram 

Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi 

yang terjadi antara sistem dengan pengguna. Interaksi tersebut digambarkan 

secara berurutan dengan lebih detail. 

3.2.5.1. Squence Diagram Aplikasi User 

a. Squence Diagram Cek tari 

Pada gambar 3.16 user  akan disajikan dengan menu cek tarif. Setelah 

melakukan login dan mengisi data informasi barang pada form. Sistem akan 

menampilkan hasil tarif yang ada. 

Gambar 3.16. Squence Diagram Cek tarif 

b. Squence Diagram Cek resi 

Pada gambar 3.17 Cek resi yang dilakukan berfungsi untuk mengetahui 

keberadaan barang yang sudah proses pengiriman. 

Gambar 3.17. Squence Diagram Cek resi 
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c. Squence Diagram Kelola data pesanan 

Pada gamabr 3.18 User dapat mengirimkan barang dengan memilih menu 

kirim barang dan memasukan data-data alamat dan berat barang kemudian 

menekan tombol kirim. 

Gambar 3.18. Squence Diagram Kelola pesanan 

 

d. Squence Diagram Kelola data akun 

Pada gambar 3.19 user dapat mengelola data akun yang lakukan dengan 

langkah awal mengakses menu data akun. Pada menu ini user dapat mengubah 

nomor telepon dan password. 

 

Gambar 3.19. Squence Diagram Kelola data akun 
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3.2.5.2. Squence Diagram Aplikasi Kurir 

a. Squence Diagram kelola pesanan 

Pada gambar 3.20 kurir menerima pemesanan dari user, kemudian kurir 

memlih data pesanan untuk diambil dengan mendatangi langsung ke lokasi 

pengirim. Kurir mengakses menu kirim barang dan menginputan data barang, 

setelah melakukan inputan kurir system akan menampilkan barang yang akan 

dikirim kepada alamat tujuan 

Gambar 3.20. Squence Diagram Kelola pesanan 

 

b. Squence Diagram kelola data akun 

Pada gambar 3.21 kelola data akun dapat di lakukan dengan langkah awal 

mengakses menu data akun. Pada menu ini kurir dapat mengubah data akun dari 

kurir. 
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Gambar 3.21. Squence Diagram Kelola data akun 

 

c. Pendelegasian 

Pada gambar 3.22 sistem akan memberi tugas pedelegasian pada kurir 

berdasarkan agen terdekat dari posisi calon pengirim barang. 

 

Gambar 3.22. S quence Diagram Pendelegasian 

3.2.5.3. Squence Diagram Aplikasi Administrator 

a. Squence Diagram Kelola data kantor agen 

Pada gambar 3.23 kelola data kantor agen pada admin dilakukan dengan 

beberapa tahapan.Langkah awal admin dapat mengakses menu daftar agen 

dilanjutkan dengan memilih data agen untuk di eksekusi. Setelah data berhasil di 

tambah admin dapat edit dan hapus data. 
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Gambar 3.23. Squence Diagram Kelola data kantor agen 

 

b. Squence Diagram Kelola data pesanan 

Pada gamabr 3.24 kelola data pesanan yang dilakukan oleh admin dapat 

melihat datapesanan, kemudian admin juga dapat menghapus data pesanan yang 

tersedia. 

Gambar 3.24. Squence Diagram Kelola data pesanan 
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c. Squence Diagram Detail barang 

Pada gambar 3.25 detail barang yang dilakukan oleh admin dapat mengakses 

daftar data detail barang. Selain itu admin juga dapat menghapus data detail 

barang yang tersedia. 

Gambar 3.25. Squence Diagram Detail barang 

 

d. Squence Diagram Kelola data costumer 

Pada gambar 3.26 kelola data customer yang dilakukan oleh admin dapat 

mengakses daftar data data customer. Selain itu admin juga dapat mengedit, dan 

menghapus data kurir yang customer. 

Gambar 3.26. Squence Diagram Kelola data customer 
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e. Squence Diagram Kelola data kurir 

Pada gambar 3.27 kelola data kurir yang dilakukan oleh admin dapat 

mengakses daftar data data kurir. Selain itu admin juga dapat mengedit, dan 

menghapus data kurir yang tersedia. 

Gambar 3.27. Squence Diagram Kelola data kurir 

 

f. Squence Diagram Kelola data akun 

Pada gambar 3.28 kelola data akun dapat di lakukan dengan langkah awal 

mengakses menu data akun. Pada menu ini admin dapat mengubah username dan 

password akun pada sistem. 

Gambar 3.28. Squence Diagranm Kelola data aku 
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3.2.6. Class Diagram 

Class diagram merupakan penggambaran kelas-kelas yang ada. Yang 

mana pada masing-masing kelas memiliki atribut dan method. Berikut merupakan 

class diagram dari sistem yang akan dibuat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 3.29.  

 

Gambar 3.29. Class Diagram Sistem  

3.2.7. Desain Database 

Pada tugas akhir ini, diperlukan database untuk menyimpan data. 

Database yang digunakan adalah MySQL. Untuk menyimpan data, diperlukan 4 

tabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.30 berikut ini. 
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Gambar 3.30. Desain Database sistem 

Desain database diatas akan dijelaskan struktur-struktur setiap tabel seperti 

tabel user, tabel pesanan, tabel kantor agen, tabel barang, dibawah ini. 

Pada tabel 3.24 menjelaskan struktur tabel user terdiri dari id sebagai 

primary key, firebase_token digunakan untuk menyimpan daftar token yang 

tersedia, id_kantor_agen berfungsi untuk menyimpan id kantor_agen yang telah 

terdaftar, username berfungsi untuk menyimpan username user, password 

berfungsi untuk menyimpan password yang telah dibuat dan disimpan, no_telepon 

berisi daftar nomer telepon pengguna, email berisi daftar email pengguna, latitude 

dan latitude dipakai untuk menyimpan hasil posisi user, role untuk membedakan 

id antara user, kurir, dan admin, aktifasi untuk verifikasi akun user   

Tabel 3.24. Struktur tabel user 

Field Type Size Keterangan 

Id Int 50 Primary Key 

Id_kantor_agen Int 50 Foreign Key 

Nama Varchar 50  

Username Varchar 50  
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Email Varchar 100  

Password Varchar 50  

No_telepon Varchar 50  

Firebase_token Varchar 100  

Role Int 11  

Latitude Varchar 50  

Longitude Varchar 50  

Aktivasi varchar 11  

 

 Pada tabel 3.25 menjelaskan struktur tabel pesanan yang terdiri dari 10 

field, yaitu id sebagai primary key, id_kantor_agen berfungsi untuk menyimpan 

nomor id agen yang terdekat, username_user berfungsi untuk menyimpan data 

user, alamat berfungsi untuk menyimpan data alamat user yang sudah 

mengirimkan barang, berat berisi daftar berat barang, status berisi status 

pengiriman barang, latitude dan longtitude berfungsi untuk menampilkan data 

posisi user ketika mengirimkan barang, tanggal _pesan berfungsi untuk 

menyimpan tanggal pesanan, tanggal_ambil berfungsi untuk menyimpan tanggal 

pengambilan barang. 
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Tabel 3.25. Struktur tabel pesanan 

 

 Pada tabel 3.26 menjelaskan struktur tabel barang terdiri dari 12 field yaitu 

id sebagai primeary key, id_pesanan, no_resi, penerima, tujuan,berat, harga, 

pengambil, pengirim, tanggal _ambil, tanggal_kirim, dan status_paket. 

Tabel 3.26. Struktur tabel barang 

Field Type Size Keterangan 

Id int 11 Primary Key 

Id_pesanan Int 11 Foreign key 

No_resi Varchar 30  

Penerima Varchar 100  

Tujuan Varchar 100  

Berat Int 11  

Harga Double   

Pengambil Int 11  

Field Type Size Keterangan 

Id Int 50 Primary Key 

Id_kantor_agen Int 50 Foreign key 

Username_user Varchar 50  

Alamat Varchar 100  

Berat Int 10  

Status Varchar 50  

Latitude_lintang Varchar 50  

Longitude_bujur Varchar 50  

Tanggal pesanan Double   
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Pengirim Int 11  

Tanggal_ambil Double   

Tanggal_kirim Double   

 

 Pada tabel 3.27 menjelaskan struktur tabel kantor_agen yang terdiri dari 5 

filed. Di antaranya, id sebagai primary key, nama_lokasi yang berfungsi untuk 

menyimpan nama cabang, alamat berfungsi untuk menyimpan data alamat yang 

terdaftar, latitude dan longitude berfungsi untuk mrnyimpan hasil posisi pada 

user. 

Tabel 3.27. Struktur tabel kantor agen 

Field Type Size Keterangan 

Id Int 50 Primary key 

Nama_agen Varchar 50  

Alamat Varchar 150  

Latitude Varchar 50  

longitude varchar 50  

 

3.2.8. Desain  aplikasi 

Rancangan antarmuka merupakan acuan dalam pembuatan tampilan 

aplikasi ekspedisi pengiriman barang berbasis android. Berikut rancangan 

antarmuka aplikasi ekspedisi pengiriman barang berbasis android. 
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3.2.8.1. Desain Aplikasi User 

a. Tampilan  Registrasi 

Tampilan registrasi dengan memasukan username, nama, no telepon, email, 

password, dan captcha. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 3.31 

dibawah ini. 

Gambar 3.31. Tampilan Registrasi 

b. Tampilan  Login 

Tampilan login dengan memasukan data-data akun yang telah terdaftar dengan 

memsukan username, password dan captcha. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat 

pada gambar 3.32 dibawah ini. 

Gambar 3.32. Tampilan Login 



 

60 
 

c. Tampilan  Home 

Tampilan home adalah beranda setelah melakukan login. Pada tampilan home 

menampilkan semua lokasi agen dan termasuk lokasi agen yang terdekat pada 

map. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.33 dibawah ini. 

Gambar 3.33. Tampilan Home 
d. Tampilan  Cek tarif 

Tampilan cek tarif dengan memasukan alamat asal, alamat tujuan, dan berat 

barang, kemudian menetakan tombol cek maka akan muncul tarif pengiriman. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.34 berikut ini. 

Gambar 3.34. Tampilan Cek tarif 
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e. Tampilan  Cek resi 

Tampilan cek resi dengan memasukan nomor resi kemudian menekan tombol 

cek maka akan muncul info status barang kiriman. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 3.35 berikut ini. 

Gambar 3.35. Tampilan Cek resi 

f. Tampilan  Kirim barang 

Tampilan kirim barang dengan memasukan alamat asal atau dengan mimilih 

lokasi alamat asal, memasukan berat barang kemudian menekan tombol kirim 

barang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.36 berikut ini. 

Gambar 3.36. Tampilan Kirim barang 
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g. Tampilan  Kelola data akun 

Tampilan kelola data akun merupakan pengubahan data nomor telepon dan 

password. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.37 berikut ini. 

Gambar 3.37. Tampilan Kelola data akun 

3.2.8.2. Desain Aplikasi Kurir 

a. Tampilan Registrasi 

Tampilan registrasi dengan memasukan username, nama, no telepon, email, 

password, pilih kantor agen, dan captcha. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada 

gambar 3.38 berikut ini. 

Gambar 3.38. Tampilan Registrasi 
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b. Tampilan Login

Tampilan login dengan memasukan data-data akun yang telah terdaftar dengan

memsukan username, password dan captcha. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat 

pada gambar 3.39 berikut ini. 

Gambar 3.39. Tampilan Login 

c. Tampilan Ambil barang

Tampilan ambil barang adalah proses permintaan pengambilan barang dengan

memilih data permintaan yang muncul pada notifikasi, kemudian menekan tombol 

ambil. Pada tombol input barang adalah proses penginputan data-data barang 

seperti memasukan nomor resi, alamat tujuan, penerima, dan berat barang. Proses 

Pendelegasian kurir adalah berupa pemberitahuan kepada kurir berdasarkan lokasi 

terdekat dengan calon. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.40 

berikut ini. 

Gambar 3.40. Tampilan Ambil Barang 
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d. Tampilan Kirim barang 

Tampilan kirim barang adalah dengan memasukan data-data barang yang akan 

dikirim oleh kurir seperti alamat tujuan dan nomor resi kemudian tekan tombol 

cari maka akan muncul data barang yang akan dikirm dan lokasi alamat tujuan 

pada map. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.41 berikut ini. 

Gambar 3.41. Tampilan Kirim Barang 

 

e. Tampilan Kelola data akun 

Tampilan kelola data akun merupakan pengubahan data nomor telepon dan 

password. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.42 berikut ini. 

Gambar 3.42. Tampilan Kelola data akun 
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3.2.8.3. Desain Aplikasi Administrator 

a. Tampilan  Login 

Tampilan login dengan memasukan data-data akun administrator dengan 

memsukan username, password. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 

3.43 dibawah ini. 

Gambar 3.43. Tampilan Login 

 

b. Tampilan Daftar data kantor agen 

Tampilan Daftar kantor terdiri terdiri dari nama agen, alamat dan aksi. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.44 dibawah ini. 

Gambar 3.44. Tampilan Kelola data kantor agen 
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c. Tampilan Daftar pesanan 

Tampilan daftar pesanan. Pada menu ini terdapat berbagai item khusus, yaitu 

nama, alamat, status, dan aksi untuk menghapus pesanan.  Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 3.45 dibawah ini. 

Gambar 3.45. Tampilan daftar pesanan 
 

d. Tampilan  Detail  barang 

Tampilan detail barang. Pada menu ini terdapat berbagai item khusus, yaitu 

nama pengirim, no resi, nama penerima, tujuan, berat, harga, kurir ambil, kurir 

kirim, tanggall ambil, tanggal kirim, status, dan aksi untuk menghapus pesanan.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.46 dibawah ini. 

Gambar 3.46. Tampilan detail barang 
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e. Tampilan  Kelola data kurir 

Tampilan daftar kurir. Pada menu ini tedapat nama, no. telepon dan alamat. 

Pada menu admin dapat menghapus data kurir yang sudah terdaftar. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.47 dibawah ini. 

Gambar 3.47. Tampilan kelola data kurir 

 

f. Tampilan  Kelola data user 

Tampilan daftar user. Pada menu ini admin hanya  memiliki opsi untuk 

menghapus akun dari user yang terdiri dari nama, nomor telepon, dan alamat. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.48 dibawah ini. 

Gambar 3.48. Tampilan kelola data customer 
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g. Tampilan  Kelola data akun 

Tampilan kelola data akun. Pada menu ini admin hanya bias mengubah 

username dan password dengan memasukan username dan password baru Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.49 dibawah ini. 

Gambar 3.49. Tampilan Kelola data akun 

 


