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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

Kerja praktik yang dilakukan pada CV Prima Jasa Abadi Trans terhitung 

dari tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 19 Februari 2017. Ditempatkan pada 

Bagian Administrasi, yang bertujuan membantu mengembangkan sistem 

pencatatan transaksi data pengiriman barang pada CV Prima Jasa Abadi Trans. 

Dalam kerja praktik ini, saya berusaha menemukan masalah dan mengatasi 

masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah yang terjadi maka diperlukan langkah 

- langkah sebagai berikut : 

1. System Investigation 

2. System Analysis 

3. System Design 

4. System Implementation 

5. System maintenance 

4.1 System Investigation 

4.1.1 Observasi 

Dengan mengadakan pengamatan secara langsung untuk mengetahui sistem 

yang digunakan oleh CV Prima Jasa Abadi Trans pada Bagian Administrasi, 

dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan 

penyelesaian masalah, selain itu juga mengetahui langkah – langkah apa 

yang dilakukan oleh peusahaan untuk mengembangkan usahanya. 
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4.1.2 Wawancara 

Melakukan Tanya jawab kepada Ibu Siska selaku Staff  Bagian Administrasi 

perihal masalah yang dihadapi kemudian mencari solusi atas masalah yang 

dihadapi. 

4.1.3 Studi kepustakaan 

Dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai literatur yang 

berhubungan dengan kegiatan kerja praktik dan perancangan aplikasi 

(aplikasi, aplikasi web, pencatatan data, pengiriman barang, sistem 

informasi, internet, website, SDLC, system flow, DFD, ERD, PHP, MySQL, 

Xampp). 

 

4.2 System Analysis 

CV Prima Jasa Abadi Trans merupakan salah satu perusahaan dibidang 

pelayanan jasa. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang ini 

berdiri sejak tahun 2011 dan merupakan perusahaan yang didirikan oleh Bpk. 

H. Ismail Hamzah sebagai pimpinan dari perusahaan tersebut, berlokasi di Jl. 

Demak No. 330 Surabaya. CV Prima Jasa Abadi Trans memiliki dua jasa 

pelayanan yakni pelayanan eceran (jalur darat  Surabaya - Pasuruan) dan 

pelayanan container (jalur laut pengiriman buah Import per container Surabaya 

- Banjarmasin).  

CV Prima Jasa Abadi Trans ini memiliki 1 unit Gudang penyimpanan dan 

1 kantor pusat. Kendaraan operasi berupa 5 unit Fuso, 3 unit colt diesel, dan 1 

unit pick up. Dalam pengelolaan sehari – hari, CV Prima Jasa Abadi Trans 

melakukan transaksi ±50 transaksi pengiriman barang eceran jalur Surabaya – 
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Pasuruan setiap harinya, yang mana pencatatan transaksi data pengiriman masih 

dilakukan melalui aplikasi Ms. Office Excel.  

Proses bisnis yang terjadi pada CV Prima Jasa Abadi Trans yaitu bermula 

pada saat pelanggan memberikan barangnya untuk dilakukan pengiriman 

barang, kasir akan membuat nota dan memberikan nota pengiriman kepada 

pelanggan beserta jumlah yang harus dibayar pelanggan untuk sekali 

pengiriman. Setelah itu kasir menerima uang yang diberikan pelanggan sesuai 

jumlah yang telah dicantumkan sebelumnya pada nota. Kemudian barang yang 

akan dikirim disimpan dahulu bersama barang lainnya hingga barang 

mencukupi untuk muatan 1 truk, setelah itu dilakukan pengiriman barang ke 

tempat tujuan. Penyimpanan barang paling lama dilakukan dalam kurun waktu 

24 jam. Sementara dilakukan penyimpanan barang, data yang ada pada kasir 

dilakukan rekapitulasi di dalam buku pembukuan transaksi data pengiriman 

barang dan dilanjutkan pemindahan rekapitulasi transaksi data pengiriman 

barang menggunakan aplikasi Ms. Office Excel oleh Bagian Administrasi. 

Berdasarkan data Bulan Januari 2017, dalam melakukan pencatatan 

transaksi rata – rata terjadi ±50 transaksi data pengiriman per harinya dan jika 

sebulan maka terjadi  ±1500 transaksi data pengiriman yang tersimpan di Ms. 

Office Excel, data yang tersimpan pada satu file excel terdiri dari transaksi yang 

terjadi selama satu bulan. 

Permasalahan yang terjadi yaitu kurang efisien dalam penyebaran data dan 

penyajian informasi. Disini yang dimaksudkan kurang efisien dalam  

penyebaran data yaitu pencarian data apabila dibutuhkan yang memakan waktu 

sekitar ±40 – 300 detik, serta pemindahan atau penduplikasian data yang 
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diinginkan oleh pemilik maupun pihak yang membutuhkan data yang juga 

memakan waktu ±360 detik. Sedangkan yang dimaksud kurang efisien dalam  

penyajian informasi yaitu informasi disajikan kepada Pemilik dan Bagian 

Administrasi dimana Pemilik dan Bagian Administrasi dalam melihat informasi 

transaksi dengan cara harus melihat informasi langsung pada komputer dan 

datang ke perusahaan, pemilik pada CV  Prima Jasa Abadi Trans ini merupakan 

pemilik yang memiliki jam terbang yang cukup padat dan jarang sekali berada 

di perusahaan.  

Adapun proses bisnis pengiriman barang eceran jalur Surabaya – Pasuruan  

CV Prima Jasa Abadi Trans Surabaya adalah pada Gambar 4.1 di bawah ini. 

 
(Sumber : CV Prima Jasa Abadi Trans) 

Gambar 4.1 Proses Bisnis CV Prima Jasa Abadi Trans Surabaya 
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Dari masalah yang dialami oleh CV Prima Jasa Abadi Trans tentang 

penyebaran data dan penyajian informasi transaksi data pengiriman barang 

dibutuhkan suatu teknologi informasi yang dapat membantu kinerja perusahaan 

yaitu dengan website, dirancanglah sebuah sistem informasi pencatatan 

pengiriman barang eceran jalur Surabaya – Pasuruan pada CV Prima Jasa Abadi 

Trans Surabaya yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut 

 

4.3 System Design 

Dalam mendesain sistem diperlukan langkah - langkah yang harus 

dilakukan sebagai berikut: 

1. System flow dan Use Case  

2. Context Diagram 

3. Data Flow Diagram (DFD)  

4. Conceptual Data Model (CDM) 

5. Physical Data Model (PDM) 

6. Database Management System (DBMS) 

 

4.3.1 Use Case 

Use Case sekumpulan aktivitas yang menghasilkan beberapa keluaran. 

Menggambarkan bagaimana pengguna membangkitkan suatu kejadian sehingga 

sistem harus melakukan respon. Sistem dimulai dari pengguna masuk ke dalam 

aplikasi dengan menggunakan email dan password yang telah dibuat pada form 

registrasi sebelumnya, kemudian menampilkan halaman login pada browser. 

Setelah itu, pengguna mengisi email dan password kemudian menekan tombol 

login. Sistem akan mencocokkan email dan password,  yang kemudian akan    
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diterima dan akan menuju ke dalam form menu utama yang berisi menu – menu 

lainnya pada aplikasi. 

4.3.2 System Flow 

Diagram alir sistem merupakan diagram alir yang menggambarkan suatu 

sistem peralatan komputer yang digunakan untuk mengolah data dan 

menghubungkan antar peralatan tersebut. (Oetomo, 2002)  

Diagram alir sistem ini tidak digunakan untuk menggambarkan langkah-

langkah dalam memecahkan masalah tetapi hanya menggambarkan prosedur 

pada sistem yang dibentuk. 

 

a. Masuk Aplikasi 

 

Gambar 4.2 System Flow Register 
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Gambar 4.3 System Flow Login 

 

Pada Tabel 4.1 menunjukkan use case 1 masuk aplikasi pada aplikasi 

pengiriman barang jalur Surabaya – Pasuruan CV Prima Jasa Abadi Trans, 

pengguna dapat menginputkan data pengguna seperti nama, email, dan password 

ke dalam database users untuk melakukan masuk aplikasi. 
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Tabel 4.1  Use Case 1 Masuk Aplikasi 

 

Use Case Name: Masuk 

aplikasi 

ID: UC-1 Priority: High 

Actor : Administrasi dan Pemilik 

Description: Pengguna melakukan login dan registrasi pada form login untuk masuk 

aplikasi web. 

Trigger : transaksi pengiriman 

Preconditions: 

1. Semua Pengguna di latih dahulu 

2. Identitas Pengguna belum terdaftar  

Normal Course : 

1.0 Pengguna melakukan login 

1. Pengguna masuk ke halaman aplikasi web 

2. Pengguna melakukan login aplikasi web 

(Alternative 2.1 ) 

3. Sistem menerima data login (Alternative 

3.1) 

4. Login berhasil 

Information for Steps: 

 

1. Form login aplikasi  

2. Email dan Password 

 

 

4. Menampilkan form menu utama 

Alternative Course : 

2.1 Registrasi akun login 

1. Pengguna masuk ke halaman aplikasi web 

2. Pengguna menekan tulisan sign up 

3. Pengguna melakukan sign up aplikasi web 

4. Sistem menerima data register 

(Alternative 2.1.4) 

5. Register berhasil 

 

2.1.4 Gagal register 

1. Sistem menolak data register 

 

 

2. Pengguna melakukan sign up aplikasi web 

lagi 

3. Sistem menerima data register 

4. Register berhasil 

 

3.1 Gagal login 

1.   Sistem menolak data login 

 

 

2.    Pengguna melakukan sign in aplikasi 

web lagi 

3. Sistem menerima data login 

4. Login berhasil 

Information for Steps : 

 

1. Form login aplikasi  

2. Form register aplikasi  

3. userName, userEmail dan 

userPass 

 

 

 

1. Alert “Password must have 

atleast 6 characters”; Alert “please 

include @”; Alert “Provided Email is 

already in use”; Alert “please enter 

your (name, email, password)” 

2. userName, userEmail, dan 

userPass 

 

 

1. Alert “incorrect credentials try 

again”; Alert “please include @”; 

Alert “please enter your (name, email, 

password)” 

2. Email dan Password 

 

4. Menampilkan form menu utama 
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b. Entry Delivery 

 

 Gambar 4.4 System Flow Entry Data 

 

Pada Tabel 4.2 menunjukkan use case 2 entry delivery pada aplikasi 

pengiriman barang jalur Surabaya – Pasuruan CV Prima Jasa Abadi Trans, 

pengguna dapat menginputkan data transasksi pengiriman barang ke dalam 

database datakirim.  
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Tabel 4.2 Use Case 2 Entry Delivery 

Use Case Name: Entry 

Delivery 

ID: UC-2 Priority: High 

Actor : Administrasi 

Description: Pengguna melakukan entry transaksi data pengiriman barang eceran jalur darat 

pada form entry delivery pada aplikasi web hingga data tersimpan. 

Trigger : pelanggan memesan jasa pengiriman 

Preconditions: 

1. Semua pengguna di latih dahulu 

2. Akun pengguna telah dikonfirmasi 

3. Data belum diperbarui atau ditambah 

Normal Course : 

2.0 Memasukkan data transaksi pengiriman barang 

 

1. Pengguna masuk ke halaman aplikasi web 

2. Pengguna melakukan login 

3. Sistem menerima data login 

4. Pengguna menekan menu entry delivery 

5. Pengguna menginputkan transaksi data 

pengiriman 

 

 

6. Pengguna menekan tombol submit 

(Alternative 6.1) 

7. Entry delivery selesai 

Information for Steps: 

 

 

1. Form login aplikasi  

2. Email dan Password 

3. Menampilkan form menu utama 

4. Menampilkan form entry delivery 

5. No surat jalan, tgl kirim, nama 

pengirim, alamat pengirim, nama 

penerima, alamat penerima, kota 

penerima, jenis barang, jumlah, 

ongkos/coly 

6. Data berhasil disimpan form nota  

Alternative Course : 

6.1 Tombol reset pada form entry delivery 

1. Pengguna menekan tombol reset 

 

Information for Steps : 

 

1. Field pada form entry delivery 

kosong seperti semula. 
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c. Delivery Report 

 

Gambar 4.5 System Flow Delivery Report 

 

Pada Tabel 4.3 menunjukkan use case 3 laporan transaksi pengiriman pada 

aplikasi pengiriman barang jalur Surabaya – Pasuruan CV Prima Jasa Abadi Trans, 

pengguna menginputkan bulan transaksi kemudian proses pencarian data dari 

database data kirim di tampilkan pada form laporan.  
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Tabel 4.3 Use Case 3 Delivery Report 

 

Use Case Name: Delivery 

Report 

ID: UC-3 Priority: High 

Actor : Administrasi dan Pemilik 

Description: Pengguna dapat melihat laporan transaksi pengiriman barang melalui form 

delivery report yang bertujuan agar pengguna dapat melihat data transaksi pengiriman barang 

melalui pencarian berdasarkan tanggal. 

Trigger : melihat informasi transaksi 

Preconditions: 

1. Semua pengguna di latih dahulu 

2. Akun pengguna telah dikonfirmasi 

Normal Course : 

3.0 Melihat informasi laporan transaksi pengiriman 

 

1. Pengguna masuk ke halaman aplikasi web 

2. Pengguna melakukan login 

3. Sistem menerima data login 

4. Pengguna menekan menu delivery report 

5. Pengguna mencari informasi transaksi 

pengiriman 

6. Pengguna menekan tombol cari 

Information for Steps: 

 

 

1. Form login aplikasi  

2. Email dan Password 

3. Menampilkan form menu utama 

4. Menampilkan form delivery report 

5. Tanggal 

6. Informasi transaksi data pengiriman 

berdasarkan bulan. 

Alternative Course : 

------------------------------------------------------------- 

Information for Steps : 

------------------------------------------------- 

 

 

4.3.3 Context Diagram 

Context diagram menggambarkan asal data dan menunjukkan aliran dari 

data tersebut. Context diagram aplikasi pencatatan pengiriman barang jalur 

Surabaya – Pasuruan CV Prima Jasa Abadi Trans terdiri dari dua entity yaitu Bagian 

Administrasi dan Pemilik. 

Pada Gambar 4.6 menjelaskan aliran data masuk maupun data keluar pada 

external entity. Sebagai contoh, bahwa entity Administrasi memperoleh data 
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transaksi pengiriman barang dari Bagian Administrasi. Sedangkan Pemilik 

memperoleh data transaksi pengiriman barang dari Bagian Administrasi. 

 

Gambar 4.6 Context diagram 

 

4.3.4 Data Flow Diagram  

Data Flow Diagram (DFD) merupakan perangkat yang digunakan pada 

metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. Data Flow Diagram (DFD) 

menggambarkan alur data yang terdapat pada sistem. 

Pada Gambar 4.7 merupakan hasil dari decompose atau penjabaran dari 

Context Diagram. Pada Data Flow Diagram level 0 (DFD) terdapat tiga proses 

yaitu proses  registrasi/login, mencari data, dan proses transaksi pengiriman barang. 
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Gambar 4.7 Data Flow Diagram Level 0 

 

4.3.5 Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) pada aplikasi pencatatan pengiriman 

barang jalur Surabaya – Pasuruan terdapat empat tabel yaitu tabel datakirim, tabel 

users, tabel biayaongkos, dan tabel kota dapat dilihat pada Gambar 4.8 di bawah. 
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Gambar 4.8 CDM Pengiriman Barang CV Prima Jasa Abadi Surabaya 

 

4.3.6 Phisycal Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) merupakan hasil dari generate Conceptual 

Data Model (CDM) yang sudah dibuat sebelumnya. Physical Data Model (PDM) 

pada aplikasi pengiriman barang terdapat empat tabel yaitu tabel datakirim, tabel 

users, tabel biayaongkos, dan tabel kota dapat dilihat pada Gambar 4.9 di bawah. 
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Gambar 4.9 PDM Pengiriman Barang CV Prima Jasa Abadi Trans 

 

4.3.7 Database Management System  

Struktur tabel pada aplikasi pengiriman barang yaitu: 

a. Tabel Users 

Primary Key : userId 

Foreign Key : - 

Fungsi : untuk menyimpan data pengguna atau users 
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Tabel 4.4 Tabel Users 

Field Data Type Length Constraint 

Foreign Key 

On Field On Table 

userId int  pk   

userName varchar 30    

userEmail varchar 60    

userPass varchar 255    

 

b. Tabel Master Kota 

Primary Key : IDkota 

Foreign Key : - 

Fungsi: untuk menyimpan data kota 

Tabel 4.5 Tabel Master Kota 

Field Data Type Length Constraint 

Foreign Key 

On Field On Table 

IDkota int  pk   

nama_kota varchar 20    

 

c. Tabel Master biayaongkos 

Primary Key : IDongkos 

Foreign Key : - 

Fungsi: untuk menyimpan data ongkos 
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Tabel 4.6 Tabel Biayaongkos 

Field Data Type Length Constraint 

Foreign Key 

On Field On Table 

IDongkos int  pk   

ongkos int     

 

d. Tabel datakirim 

Primary Key : surat_jalan 

Foreign Key : userId, IDkota, IDongkos 

Fungsi: untuk menyimpan data pengiriman barang 

 

Tabel 4.7 Tabel Datakirim 

Field Data Type Length Constraint 

Foreign Key 

On 

Field 

On  

Table 

surat_jalan varchar 10 pk   

tanggal Date     

nama_kirim varchar 50    

alamat_kirim varchar 100    

nama_terima varchar 50    
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Tabel 4.7 Tabel Datakirim 

Field Data Type Length Constraint 

Foreign Key 

On 

Field 

On  

Table 

alamat_terima varchar 100    

nama_kota varchar 20  IDkota kota 

jenis_barang varchar 50    

jumlah Int     

ongkos Int   IDongkos biayaongkos 

total_bayar int     

userId    userId users 

 

4.4 Kebutuhan Sistem  

Kebutuhan sistem yang digunakan pada aplikasi pengiriman barang 

meliputi kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).  

 

4.4.1 Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi adalah 

komputer dengan minimal spesifikasi sebagai berikut:  

a. Processor Pentium IV atau lebih tinggi. 

b. RAM 1 GB atau lebih tinggi. 

4.4.2 Perangkat Lunak (Software) 

a. Sistem Operasi Min Windows 7 

b. MySQL 

c. XAMPP 
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4.5 Interface Design Prototyping 

a. Registrasi Pengguna 

 

Gambar 4.10  Form Registrasi akun login 

 

Proses registrasi adalah proses awal yang dilakukan pengguna untuk dapat 

memiliki akun yang akan dipergunakan sebagai data login. Pada form registrasi 

ini pengguna menginputkan nama, email, dan password pada field yang tersedia 

seperti Gambar 4.10 dan dilanjutkan menekan tombol sign up, dan registrasi 

berhasil. 

b. Halaman Error Registrasi 

 

Gambar 4.11  Error Registrasi 
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pada proses error registrasi pengguna tidak dapat melakukan registrasi jika 

data yang diinputkan pada field email tidak menggunakan “@”, pada field 

password length kurang dari 6 digit, data yang diinputkan sudah ada pada 

database, dan jika field tidak diisi.  

c. Halaman Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Form login 

 

Halaman login merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna untuk 

masuk ke dalam aplikasi setelah melakukan registrasi sebelumnya. Pengguna 

dapat mengisi field yang ada sesuai data yang telah dibuat saat registrasi dengan 

mengisi field email dan password, login berhasil dilakukan. 
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d. Halaman Login Gagal 

 

 

Gambar 4.13 Error Login 

 

pada proses error login pengguna tidak dapat melakukan login jika data yang 

diinputkan pada field email tidak menggunakan “@”, data belum tersimpan pada 

database (belum registrasi), dan jika field tidak diisi. 

e. Halaman Menu Utama 

 

Gambar 4.14 Halaman Menu Utama 
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Pada halaman menu utama terdapat tampilan gambar – gambar yang 

berkaitan dengan ekspedisi yang ada pada CV Prima Jasa Abadi Trans. Pada 

bagian atas menu utama terdapat menu atau feature yang bisa dilakukan pada 

aplikasi dimana terdapat 3 menu yaitu menu (halaman utama), delivery report 

(laporan transaksi pengiriman barang jalur Surabaya – Pasuruan), dan entry 

delivery (memasukkan data transaksi pengiriman barang). Jika salah satu menu 

dipilih maka akan langsung menuju form menu yang diinginkan. Pada bagian 

kanan atas halaman menu utama terdapat dropdown yang berisi menu Sign Out. 

f. Menu Entry Delivery 

 

Gambar 4.15 Halaman Entry Delivery 
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Pada halaman entry delivery pengguna dapat memasukkan data transaksi 

pengiriman barang pada field yang telah tersedia pada halaman, jika ingin 

menyimpan data maka dapat menekan tombol Submit dan untuk membersihkan 

field dari data maka dapat menekan tombol Reset. 

 

Gambar 4.16 Tampilan Data Yang Telah Disimpan 

 

Halaman ini ditampilkan oleh sistem jika data pengiriman barang jalur 

Surabaya – Pasuruan telah disimpan, untuk melihat tabel data yang telah diinputkan 

maka dapat menekan tombol Laporan Pengiriman dan untuk kembali ke halaman 

entry delivery dapat menekan tulisan hyperlink “Kembali”. 
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g. Menu Delivery Report 

 

Gambar 4.17 Halaman Delivery Report 

 

Pada halaman  delivery report pengguna dapat melakukan pencarian laporan 

transaksi pengiriman barang jalur Surabaya – Pasuruan dengan memasukkan 

tanggal yang diinginkan pada field pencarian yang telah tersedia pada halaman dan 

dapat menekan tombol cari, maka sistem akan menampilkan laporan sesuai dengan 

tanggal yang diinginkan dengan jumlah pendapatan yang dihasilkan pada tanggal 

tersebut. 

 

4.6 System Implementation 

Proses implementasi sistem dilakukan dengan tujuan agar sistem yang 

dibangun dapat mengatasi permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahapan ini 

sebelum melakukan implementasi, pengguna (user) harus mempersiapkan 

kebutuhan-kebutuhan dari program yang akan diimplementasikan. Kebutuhan-

kebutuhan tersebut berupa perangkat lunak dan perangkat keras yang telah 

dijelaskan sebelumnya.  
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Pada proses implementasi ini, dijelaskan bagaimana penggunaan aplikasi 

pada masing - masing stakeholder untuk uji coba fungsional dan non-fungsional.  

4.6.1 Implementasi Sistem Fungsional   

Proses implementasi ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan penggunaan 

aplikasi kepada masing-masing pengguna sesuai dengan fungsi - fungsi yang 

dilakukannya. Adapun penjelasannya pada masing-masing stakeholder adalah 

sebagai berikut.  

a. Registrasi pengguna 

 

Gambar 4.18  Form Registrasi akun login 

 

Proses registrasi adalah proses awal yang dilakukan pengguna untuk dapat 

memiliki akun yang akan dipergunakan sebagai data login. Pada form registrasi 

ini pengguna menginputkan nama, email, dan password pada field yang tersedia 

seperti Gambar 4.18 dan dilanjutkan menekan tombol sign up, dan registrasi 

berhasil. 
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b. Halaman Error Registrasi 

 

 

 

Gambar 4.19 Error Registrasi 

 

Pada proses error registrasi pengguna tidak dapat melakukan registrasi 

jika data yang diinputkan pada field email tidak menggunakan “@”, pada field 

password length kurang dari 6 digit, data yang diinputkan sudah ada pada 

database, dan jika field tidak diisi.  

c. Halaman Login 

 

Gambar 4.20 Form login 
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Halaman login merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna untuk 

masuk ke dalam aplikasi setelah melakukan registrasi sebelumnya. Pengguna 

dapat mengisi field yang ada sesuai data yang telah dibuat saat registrasi dengan 

mengisi field email dan password, login berhasil dilakukan. 

 

d. Halaman Login Gagal 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Error Login 
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pada proses error login pengguna tidak dapat melakukan login jika data yang 

diinputkan pada field email tidak menggunakan “@”, data belum tersimpan pada 

database (belum registrasi), dan jika field tidak diisi. 

e. Halaman Menu Utama 

 

Gambar 4.22 Halaman Menu Utama 

Pada halaman menu utama terdapat tampilan gambar – gambar yang 

berkaitan dengan ekspedisi yang ada pada CV Prima Jasa Abadi Trans. Pada   

bagian atas menu utama terdapat menu atau feature yang bisa dilakukan pada 

aplikasi dimana terdapat 3 menu yaitu menu (halaman utama), delivery report 

(laporan transaksi pengiriman barang jalur Surabaya – Pasuruan), dan entry 

delivery (memasukkan data transaksi pengiriman barang). Jika salah satu menu 

dipilih maka akan langsung menuju form menu yang diinginkan. Pada bagian 

kanan atas halaman menu utama terdapat dropdown yang berisi menu Sign Out.  
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f. Menu Entry Delivery 

 

Gambar 4.23 Halaman Entry Delivery 

 

Pada halaman entry delivery pengguna dapat memasukkan data transaksi 

pengiriman barang pada field yang telah tersedia pada halaman, jika ingin 

menyimpan data maka dapat menekan tombol Submit dan untuk membersihkan 

field dari data maka dapat menekan tombol Reset.  

 

Gambar 4.24 Tampilan Data Yang Telah Disimpan 
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Halaman ini ditampilkan oleh sistem jika data pengiriman barang jalur 

Surabaya – Pasuruan telah disimpan, untuk melihat tabel data yang telah diinputkan 

maka dapat menekan tombol Laporan Pengiriman dan untuk kembali ke halaman 

entry delivery dapat menekan tulisan hyperlink “Kembali”. 

 

g. Menu Delivery Report 

 

Gambar 4.25 Halaman Delivery Report 

 

Pada halaman  delivery report pengguna dapat melakukan pencarian laporan 

transaksi pengiriman barang jalur Surabaya – Pasuruan dengan memasukkan 

tanggal yang diinginkan pada field pencarian yang telah tersedia pada halaman dan 

dapat menekan tombol cari, maka sistem akan menampilkan laporan sesuai dengan 

tanggal yang diinginkan dengan jumlah pendapatan yang dihasilkan pada tanggal 

tersebut. 


