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ABSTRAK 

 

PT Jawa Pos adalah perusahaan yang bergerak pada bidang distribusi 

koran, kompas, radar, dan majalah-majalah. PT Jawa Pos mempunyai bagian 

penting dalam proses pendistribusian barang. Proses distribusi yang ada pada PT 

Jawa Pos masih dilakukan secara manual. 

Permasalahan pada perusahaan ini adalah saat proses distribusi yang 

membuat kinerja pada bagian distribusi kurang maksimal karena selama ini semua 

driver yang akan melakukan proses distribusi harus terlebih dahulu memngisi 

form yang mana membuat proses distribusi kurang efektif dan efesien. Sehingga 

dibutuhkan aplikasi distribusi koran berbasis android untuk membantu jalanya 

proses distribusi agar lebih efektif dan efesien waktu. 

Aplikasi distribusi koran berbasis android pada PT Jawa Pos ini dapat 

membantu driver perusahaan untuk lebih mudah dalam mengakses list job 

distribusi. Sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan efektifitas dalam 

proses distribusi di PT Jawa Pos. 

 

Kata kunci :  Aplikasi, Android, dan Distribusi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Jawa Pos merupakan perusahaan yang telah menggunakan IT dan 

menerapkan sistem informasi secara kompleks dan modern. Pemanfaatan 

Teknologi Informasi di PT Jawa Pos ditunjukan dalam kegiatan operasional dan 

distribusi koran. PT Jawa Pos tidak hanya mencetak koran melainkan kompas, 

radar, dan majalah-majalah yang dapat mendukung kinerja perusahaan dalam 

bidang operasional dan pendistribusian koran ke berbagai daerah. 

PT Jawa Pos adalah perusahaan yang bergerak pada bidang distribusi koran, 

kompas, radar, dan majalah-majalah. PT Jawa Pos mempunyai bagian penting 

dalam proses pendistribusian barang. Berdasarkan analisa pada PT Jawa Pos 

membutuhkan Aplikasi Distribusi koran berbasis Android. Dimana proses 

pendistribusian merupakan faktor penting dalam mempertahankan kredibilitas 

dengan menjaga mutu pelayanannya pada konsumen. Kenyataannya, hal itu 

belum dilakukan secara maksimal. Ini karena sistem pendistribusian yang 

dilakukan masih secara manual.  

Masalah yang ada pada bagian distribusi ini adalah saat proses distribusi. 

Selama ini semua driver yang akan melakukan proses distribusi harus terlebih 

dahulu memngisi form distribusi kemudian diserahkan kepada bagian yang sesuai 

pada form tersebut dan kemudian harus melapor terlebih dahulu, sehingga kinerja 

pada bagian pendistribusian kurang maksimal karena penginputan dan pembagian 

list job yang kurang efektif dan efesien. 
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Adapun laporan pendistribusian koran juga masih berupa laporan tertulis. 

Oleh karena itu, perlu dibuat suatu aplikasi dimana masing-masing driver bisa 

melihat history proses distribusi yang sudah berjalan. Proses distribusi koran juga 

dapat dipantau secara langsung oleh bagian admin dan pimpinan secara otomatis 

dan bisa diakses dimana saja.  

Berdasarkan hal tersebut PT Jawa Pos membutuhkan “Aplikasi Distribusi 

Koran berbasis Android” yang dapat mempermudah dan membantu proses 

pendistribusian. Dengan aplikasi ini diharapkan para driver dapat mengakses list 

job masing-masing, mengetahui jalur distribusi koran yang akan di tuju, admin 

dapat mengetahui laporan distribusi koran yang bisa dipantau setiap saat dan lebih 

cepat karena bisa diakses melalui smartphone. Dengan fasilitas user management 

dimana pengemudi dapat melakukan start dan stop saat proses distribusi, sehingga 

dapat meningkatkan efektifitas dan efesien waktu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana cara merancang dan membangun Aplikasi 

Distribusi Koran pada PT Jawa Pos Berbasis Android. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar sistem yang dibahas tidak meluas permasalahannya, maka perlu 

diberikan batasan permasalahan sistem tersebut sebagai berikut : 

a. Aplikasi PT Jawa Pos dibuat berbasis android dan menggunakan Bahasa 

pemrograman HTML. 

b. Aplikasi PT Jawa Pos ini dibuat berbasis android sebagai media distribusi 

bagi pengemudi. 
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c. Aplikasi ini memiliki fitur untuk menampilkan proses start,  rute awal dan 

akhir distribusi, laporan distribusi, proses finish. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan rancang bangun aplikasi ini adalah : 

a. Menghasilkan aplikasi Android  yang dapat untuk menampilkan proses 

start,  rute awal dan akhir distribusi, laporan distribusi, proses finish 

pada PT.Jawa Pos Group 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat memahami sistem kerja dan proses bisnis di dalam 

perusahaan 

b. Menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah dipelajari 

selama perkuliahan didalam perusahaan 

c. Menambah pengetahuan dan wawasan untuk mempersiapkan diri 

menghadapi dunia kerja. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Diharapkan dengan adanya aplikasi android dapat mewujudkan 

tujuan PT Jawa Pos yaitu guna mempermudah driver untuk 

melakukan pendistribusian dengan estimasi waktu yang tepat. 
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b. Admin juga mampu memdapatkan laporan distribusi koran dengan 

mudah dan akurat. 

3. Bagi Akademik 

a. Perguruan tinggi memperoleh masukan untuk meningkatkan 

kualitas lulusan melalui Kerja Praktek  

b. Menjalin kaerjasama antar perusahaan dengan perguruan tinggi. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah PT. Jawa Pos Surabaya  

PT. Jawa Pos Koran merupakan perusahaan usaha swasta di bidang media 

komunikasi massa berbentuk PT yang didirikan oleh The Chung Sen dan terbit 

mulai 1 juli 1949. Pertama kali berkantor di Jl. Kembang jepun dengan oplah 

6000 eksemplar perhari. Mulai 1982 beralih manajemen, diambil oleh 

PT. Grafiti Pers(Majalah, koran, tempo) yang dipimpin Dahlan Iskan dan 

berkembang hingga sekarang. Dicetak di atas 360.000 eksemplar setiap hari, jawa 

pos kini menduduki peringkat ke-dua dalam urutan sepuluh koran terbesar di 

Indonesia. Basis pemasaran terkuat berada di jawa timur, menyusul mengembang 

di Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, hingga Irian jaya. Dengan orientasi 

segmentasi menengah-atas, untuk meningkatkan kualitas layanan pembaca.  

PT.Jawa Pos melakukan cetak jarak jauh dengan sistem cetak jarak jauh 

(SCIJ) di bali, banyuwangi, nganjuk, solo, Jakarta, Balikpapan, Banjarmasin dan 

dipersiapkan di beberapa kora lain di Indonesia. Sejak 9 September 1998 Jawa 

Pos tampil dengan format baru, yakni Broadsheet Muda dengan lebar tujuh kolom 

(dulu 9 kolom) seperti koran di luar negeri.  

PT.Jawa Pos kini juga tampil dengan berbagai koran “Radar” di berbagai 

daerah (Contents lokal). Ini merupakan terobosan untuk menguatkan image 

sebagai pelopor. 

PT.Jawa Pos mulai diminati warga Indonesia yang tinggal di Malaysia dan 

Arab Saudi. Bagi pembaca di luar negeri lainnya, dapat mengikuti berita-berita 
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Jawa Pos lewat fasilitas Internet. Memiliki seratus wartawan lebih yang 

ditempatkan di berbagai kota penting di dalam dan luar negeri. Jawa Pos pernah 

menempatkan di Frankfurt London, Roma, Hongkong, Washington, Sao Paulo 

dan Bulgaria. Karena pertimbangan efisiensi, kini penempatan wartawan di luar 

negeri sangat dipertimbangkan, terutama jika ada acara acara khusus kalua perlu. 

2.2 Profil PT. Jawa Pos Group 

Nama Perusahaan  : PT Jawa Pos Group 

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.88, Ketintang, Gayungan, Kota 

SBY, Jawa Timur 60234 

No.Telp   : (031) 8287999 

Email    : online@jawapos.com 

Contact Person  : Mochamad Khusnul Mukhlis / Staff 

IT/0318202271 

Jabatan    : Staff IT 

Website   : www.jawapos.com 

2.3  Logo PT. Jawa Pos Group 

 

Gambar 2.1 Logo PT. Jawa Pos 

 

mailto:online@jawapos.com
http://www.jawapos.com/
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2.4 Visi dan Misi Perusahaan 

PT. Jawa Pos mempunyai reputasi sebagai news paper of the year. Sebagai 

usaha untuk mendukung pondasi bagi industri media cetak, PT. Jawa Pos bekerja 

keras untuk menyampaikan pengetahuan, berita aktual dan teknologi untuk 

masyarakat luas dari berbagai kalangan. Usaha ini telah menjadi relevan sebagai 

pemegang kunci untuk meningkatkan industri media cetak nasional. Pengenalan 

lebih luas di pasar global telah menjadi inspirasi PT. Jawa Pos untuk memelihara 

berita - berita yang berkualitas dan informasi yang aktual dan terpercaya. 

2.5 Visi PT.Jawa Pos Surabaya 

“Menjadi perusahaan media cetak maupun online dunia yang dihormati 

disegani dan patut dicontoh.” 

2.6 Misi PT.Jawa Pos Surabaya 

a. Meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pemuasan pelanggan dan 

mencerdaskan bangsa dengan adanya informasi yang aktual.  

b. Menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan nasional 

melalui  

2.7    Struktur Organisasi PT. Jawa Pos Group Surabaya 

Dalam menjalanjalankan proses bisnis dan upaya mencapai tujuan 

perusahaan, PT Jawa Pos menetapkan dan melakukan pembagian tugas, tanggung 

jawab, dan wewenang sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing 

personil yang tergabung di dalam PT Jawa Pos Group. Oleh karena itu , PT jawa 

Pos melakukan penyusunan struktur organisasi sebagai gambaran tugas dan 

tanggung jawab pada perusahaan.  
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Berikut ini merupakan bagan dari struktur organisasi yang terdapat di PT 

Jawa Pos: 

STRUKTUR ORGANISASI PT. JAWA POS GROUP SURABAYA 
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2.8 Pokok Bahasan Tugas dan Jabatan  

Dalam setiap instansi, sangat diperlukan kesinambungan dalam melakukan 

suatu pekerjaan, pembagian pekerjaan mutlak diterapkan dalam setiap bagian 

yang ada di suatu instansi agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya. 

Berikut ini adalah deskripsi tugas dari tiap-tiap bagian: 

a. Kepala Perpustakaan  

• Membuat rencana strategis bagi pengembangan perpustakaan. 

• Memperkirakan dan mengusahakan anggaran biaya bagi operasional dan 

pengadaan perpustakaan. 

• Membuat langkah-langkah kebijakan untuk mewujudkan rencana 

pengembangan perpustakaan.  

• Mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil. 

• Mengidentifikasi permasalahan dan membuat langkah-langkah pemecahan 

masalah  

• Melaksanakan pekerjaan sesuai persutujuan dan perintah dari Manager 

Administrasi Umum dan Keuangan atau yang lebih tinggi. 

b. Petugas Administrasi  

• Mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan perpustakaan.  

• Pembuatan laporan kepada kepala perpustakaan.  

• Pengelolaan koleksi perpustakaan meliputi pencatatan koleksi bahan 

pustaka masuk, katalogisasi, dan penempatan rak. 
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c. Petugas Perpustakaan  

• Bertugas sebagai pelayanan umum di perpustakaan, meliputi kegiatan 

peminjaman, pengembalian, pendaftaran anggota. 

• Bertanggung jawab atas pemeliharaan koleksi perpustakaan. 

• Mengawasi pelaksanaan kebersihan dan kenyamanan ruang perpustakaan 

dan keamanan perpustakaan. 



 

 

11 

 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

Landasan teori digunakan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. 

Pada bab ini akan membahas landasan teori yang meliputi hal-hal yang terkait 

dengan permasalahan yang ada dan landasan teori yang membahas tentang ilmu 

yang terkait dalam permasalahan tersebut. 

3.1 Distribusi  

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian 

pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Selain 

itu ilmuan ekonomi konvensional philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah 

himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu 

dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke 

konsumen. 

Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan 

barang dari perusahaan manufaktur hingga kepasar dan akhirnya di beli 

konsumen. Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, 

yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber 

sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama 

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang 

dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan 

yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).
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3.2 Android 

Menurut Nazruddin (2012:9) perangkat lunak aplikasi merupakan suatu 

subkelas perangkat lunak computer yang memanfaatkan kemampuan komputer 

langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Nazruddin 

(2012:1) juga berpendapat bahwa android merupakan system operasi untuk 

telepon seluler yang berbasis linux yang menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh 

bermacam peranti bergerak. 

Android umum digunakan di smartphone dan tablet guna menunjang proses 

operasi dan fungsi dari perangkat mobile tersebut. Android yang meupakan 

system operasi open source menjadikan banyak diminati oleh pengembang 

aplikasi. Sistem yang terbuka menjadi slah satu Mobile Operating System yang 

banyak diminati, selain gratis android juga memberikan kemudahan dalam 

melakukan kustom pada perangkat yang ada. 

3.3 Aplikasi 

Pengertian aplikasi menurut (Nazruddin:2012) perangkat lunak aplikasi 

adalah suatu subkelas perangkat lunak computer yang memanfaatkan kemampuan 

computer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. 

Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak system yang mengintegrasikan 

berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan 

kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menggantungkan 

pengguna. 
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 Menurt (Nugroho, 2008) aplikasi adalah aplikasi yang digunakan oleh 

suatu organisasi / perusahaan untuk menjalankan fungsi-fungsi perusahaan. 

Aplikasi ini dapat berupa program yang ditulis sendiri (oleh staff spesialisasi 

informasi), ataupun membeli program jadi yang beredar dipasaran. Mana yang 

dipilih sangat ditentukan oleh kebutuhan perusahaan. Bila membuat sendiri, 

biasanya dikembangkan dengan bantuan sebuah Bahasa pemrograman. 

 Dapat disimpulkan dari pendapat kedua ahli diatas aplikasi adalah suatu 

aplikasi yang digunakan untuk dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan 

aktifitas didalam computer sesuai kemampuan yang ada pada aplikasi tersebut. 

3.4 Internet 

Menurut (Greenlaw, 2002), Internet merupakan sebuah sistem informasi 

global yang terhubung secara logika oleh addres atau alamat yang unik dengan 

berbasis Internet Protocol / IP, dan memiliki dukungan komunikasi TCP / 

Transmision Control Protocol. Hal ini menyebabkan internet dapat digunakan, 

diubah dan juga diakses dengan baik secara umum, maupun secara khusus. 



 

14 

 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

Sesuai dengan topik yang diajukan penulis yaitu Aplikasi Distribusi Koran 

pada PT Jawa Pos berbasis Android, maka penulis menganalisis bagaimana proses 

dilakukannya distribusi. Dalam pelaksanaan kerja praktik dilakukan pendekatan 

dengan cara peninjauan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan 

penyelesaian kerja praktik di PT.Jawa Pos adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Sistem, yaitu menganalisa proses bisnis distribusi yang ada 

PT.Jawa Pos Surabaya. 

2. Mendesain Sistem, yaitu suatu proses pembuatan desain distribusi koran 

pada PT.Jawa Pos Surabaya.  

3. Pembuatan Program atau Aplikasi Android yang berhubungan dengan 

distribusi yang nantinya diharapkan dapat membantu pihak PT.Jawa Pos 

untuk mengembangkan distribusi melalui smartphone. 

4. Penggunaan Aplikasi, yaitu menerapkan aplikasi yang telah dibuat untuk 

digunakan oleh setiap driver yang akan melakukan distribusi pada setiap 

masing- masing smartphone yang dimiliki agar dapat digunakan  

secara maksimal dan benar serta membantu memudahkan dalam proses 

pengecekan waktu estimasi distribusi yang sedang dilakukan. 

4.1 Analisa Sistem 

Analisa sistem diawali dengan menganalisis kebutuhan system dilakukan 

dengan melakukan wawancara dan survey, untuk dapat mengidentifikasi masalah 
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yang digunakan sebagai dasar pembuatan aplikasi pada PT Jawa Pos. Berdasarkan 

hasil wawancara dan survey pada Bagian IT beserta Staff bagian yang 

bersangkutan lainnya, terdapat beberapa proses salah satunya adalah proses 

distribusi koran yang dikeluarkan oleh Staff Bagian IT. 

Pada proses distribusi koran dapat diperoleh analisis kebutuhan perusahaan 

pada Bagian IT yang akan melakukkan pendistribusian sesuai dengan rute yang 

akan dituju. Aplikasi distribusi koran ini memiliki fungsi untuk melihat list job 

driver. Sehingga dapat mempermudah proses distribusi yang akan berjalan. 

Sebelum distribusi dilakukan, proses yang dilakukan ialah mengisi form 

distribusi untuk driver yang akan melakukan proses distribusi sesuai dengan 

tujuan yang sudah di tentukan. Setelah form Distribusi Koran diisi kemudian 

diserahkan kepada Admin untuk ditinjau kembali, Kemudian Admin akan 

memeriksa sesuai dengan daftar tujuan yang dituju. Setelah semua tervalidasi 

maka Admin akan memberikan ACC yang nantinya akan diberikan pada Admin 

II. Proses-proses tersebut digambarkan secara lengkap melalui docflow distribusi 

koran. 

4.1.1 Use Case Diagram 

Sebelum mendefenisikan use case diagram ini terlebih dahulu ditentukan 

actor. Actor adalah segala sesuatu yang berinteraksi dengan sistem aplikasi. 

Adapun Actor dari use case diagram analisa dari sistem berjalan ini, terdiri dari 

dua actor yakni pemustaka dan petugas perpustakaan. Penjelasan masing-masing 

actor berikut: 
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a. Actor Pengguna (Driver) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Pengguna Aplikasi Distribusi Koran 

 

Keterangan: Pengguna dapat melakukan login dan melihat List job, History job 

pada Aplikasi Distribusi Koran. 

b. Actor Admin  

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Admin Aplikasi Distribusi Koran 

 

Keterangan: Admin dapat melakukan Login, Tambah job dan melihat history job 

pengguna. 

Dari gambaran actor diatas berikut gambaran analisa use case digram 

sistem Distribusi Koran pada PT.Jawa Pos Group Surabaya. 
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Gambar 4.3 Model Use case Diagram Distribusi Koran 

 

Dari gambar use case diagram diatas proses kegiatan dilakukan oleh pengelola 

sistem dengan sistem aplikasi adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna dan Admin mempunyai akses login dalam sistem. 

2. Pengguna dapat melakukan View ist job, melihat history job, dan melihat 

notifikasi jika ada job. 

3. Admin dapat menambahkan job untuk pengguna dan melihat history job yang 

ada. 

4.1.2 Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan rancangan berbagai alur aktivitas dalam 

sistem yang sedang dirancang. Activity diagram pada Aplikasi Surabaya terdiri 

dari beberapa activity antara lain : 
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a. Activity Diagram pada use case login 

Berikut adalah alur kerja (workflow) sebuah proses tampilan dan urutan 

aktivitas oleh pengguna dan admin dalam suatu proses use case login. 

 

Gambar 4.4 Model Activity Diagram dari Use case Diagram login 

Keterangan : 

1. Actor yang dimaksud dalam Activity Diagram yaitu pengguna dan admin, 

pada pengguna melakukan login apabila akan melakukan distribusi, 
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sedangkan admin melakukan login ketika akan melakukan konfirmasi 

penambahan job untuk pengguna. Dengan cara menginputkan username dan 

password pada form login. 

2. Aplikasi akan memproses inputan yang dimasukkan oleh actor, selanjutnya 

aplikasi akan melakukan pengecekan validasi dari data yang dimasukkan. 

3. Aplikasi akan menampilkan form login untuk pengguna dan admin, apabila 

data yang dimasukkan tidak valid, maka aplikasi akan menampilkan 

notifikasi jika username dan password salah. 

b. Activity Diagram pada use case view list job  

Berikut adalah alur kerja (workflow) sebuah proses tampilan dan urutan 

aktivitas oleh pengguna dalam suatu proses use case view list job pada 

aplikasi distribusi koran PT.Jawa Pos Surabaya. 
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Gambar 4.5 Model Activity Diagram dari Use case Diagram view list job 

Keterangan : 

1. Pengguna akan memilih menu job untuk melihat job yang akan dilakukan 

proses pendistribusian. 
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2. Aplikasi akan menampilkan daftar list job sehingga pengguna dapat 

memilih job yang akan dikerjakan. 

3. Jika aplikasi sudah menampilkan halaman start, maka pengguna dapat 

melakukan proses distribusi. 

4. Aplikasi juga dapat menyimpan tanggal dan waktu selesai proses 

pendistribusian. 

c. Activity Diagram pada use case History job 

Berikut adalah alur kerja (workflow) sebuah proses aktivitas tampilan 

history job oleh pengguna. 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram pada use case History job 
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Keterangan : 

1. Aktor memilih menu history job, aplikasi akan menampilkan halaman 

history job. 

2. Setelah memilih history job, aplikasi akan menampilkan detail history job 

(id_job, tgl_job, waktu mulai, dan waktu selesai.) 

d. Activity Diagram pada use case Tambah Job 

Berikut adalah alur kerja (workflow) sebuah proses tampilan dan urutan 

aktivitas oleh admin dalam suatu proses use case tambah job. 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram pada use case Tambah Job 
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Keterangan : 

1. Admin akan memilih pada menu Tambah job, aplikasi akan menampilkan 

form tambah job. 

2. Admin dapat menginputkan data job yang akan ditambahkan 

3. Aplikasi dapat menyimpan data job yang sudah diinputkan. 

4.1.3 Sequance Diagram 

Model Sequence Diagram ini menggambarkan rancangan interaksi antar 

obyek di dalam dan sekitar sistem berupa message atau pesan, Juga 

menggambarkan skenario atau langkah yang dilakukan sebagai respon dari client 

untuk menghasilkan output. 

Pada Aplikasi Distribusi Koran PT.Jawa Pos Surabaya ini proses sequence 

diagram menceritakan rancangan secara detail urutan kegiatan yang dilakukan 

baik oleh pengguna dalam menjalankan aplikasi secara detail atau menjalankan 

modul-modul aplikasi satu persatu yang telah digambarkan dalam use case 

diagram. Sequence diagram dari aplikasi Pengusulan Koleksi pada Perpustakaan 

Stikom Surabaya ini terdiri dari sebagai berikut: 

a. Sequence diagram pada use case login 

Sequence diagram ini untuk menggambarkan atau merancang urutan 

proses yang dilakukan oleh Actor untuk mengetahui tentang proses login, adapun 

sequence diagram tentang proses login ini adalah: 
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Gambar 4.8 Model Sequence diagram pada use case login 

 

b. Sequence diagram pada use case List Job 

Sequence diagram ini untuk menggambarkan atau merancang urutan 

proses yang dilakukan oleh pengguna untuk mengetahui list job yang ada, 

adapun sequence diagram tentang list job ini adalah : 

 

Gambar 4.9 Model Sequence diagram pada use case List Job 
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c. Sequence diagram pada use case History Job 

Sequence diagram ini untuk menggambarkan atau merancang urutan 

proses yang dilakukan oleh Aktor untuk mengetahui job yang sudah selesai 

dilakukan, adapun sequence diagram tentang history job ini adalah: 

 

Gambar 4.10 Model Sequence diagram pada use case History Job 

 

d. Sequence diagram pada use case Tambah Job 

Sequence diagram ini untuk menggambarkan atau merancang urutan 

proses yang dilakukan oleh Admin untuk menambahkan job bagi pengguna, 

adapun sequence diagram tentang tambah job ini adalah: 
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Gambar 4.11 Model Sequence diagram pada use case Tambah Job 

 

4.1.4 Class Diagram 

Class diagram Yaitu sebuah spesifikasi yang jika diinstalasi menghasilkan 

obyek dan inti dari pengembangan disain berorientasi obyek. Class diagram 

digunakan untuk mengimplementasikan interface. 

Class diagram dalam sistem usulan ini menggambarkan rancangan 

interface atau rancangan antar muka berupa modul-modul aplikasi Distribusi 

Koran yakni class diagram Admin, Job, Supir, dan Lokasi. 
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Gambar 4.12 Model Class Diagram 

 

4.1.4 Desain Menu Login   

Menu Login merupakan menu yang digunakan untuk 

mengautentikasi pengguna aplikasi untuk menjaga keamanan data. Untuk 

dapat mengakses aplikasi Pengguna dan Admin harus memasukkan 

username dan password yang sesuai. 

 

Gambar 4.13 Tampilan Utama Form Login 
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4.1.5 Desain Tampilan Awal 

Desain Apps driver pada home awal ini berfungsi memberikan 

informasi tentang identitas pemilik akun yang sudah terkonfirmasi. 

Dengan adanya gambar pemilik akun sebagai informasi jika pengguna 

sukses melakukan login dan bisa menggunakan aplikasinya. 

 

Gambar 4.14 Tampilan Awal 

4.1.6 Desain List Job 

Desain list job berisi informasi mengenai job para driver yang 

sudah diinputkan oleh admin. Dimana di dalam list job berisi informasi 

lokasi distribusi, helper, kendaraan yang akan digunakan oleh driver, 

waktu berangkat dan waktu sampai proses distribusi. Sehingga driver bisa 

mengetahui kemana proses distribusi akan dilakukan. 
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Gambar 4. 15 List Job 

4.1.7 Desain History Job 

Desain history job ini dapat berisi informasi tentang job yang 

sudah selesai dikerjakan. Dimana di dalam history job berisi informasi 

lokasi pendistribusian, helper, kendaraan, tanggal job, ID job, dll. 

Sehingga driver bisa melihat proses distribusi sudah selesai dilakukan. 

 

Gambar 4. 16 History Job 
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4.1.8 Desain Tambah Job 

Desain Apps tambah job ini admin bisa mambahkan job untuk 

driver. Jika admin ingin menambahkan job maka admin harus mengisi ID 

job, nama supir, nama helper, lokasi yang akan dituju, kendaraan yang 

digunakan, dan yang terakhir tanggal job. Jika sudah selesai diinputkan 

maka data yang ada harus disimpan agar driver bisa melihat list job yang 

sudah ditambahkan.   

 

Gambar 4. 17 Tambah Job 

 

4.1.9 Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan   sistem yang digunakan untuk Aplikasi Distribusi 

Koran pada PT Jawa Pos, meliputi kebutuhan perangkat keras (hardware) 

dan perangkat lunak (software). 
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A. Perangkat Keras (Hardware) 

Berikut ini adalah spesifikasi minimal perangkat keras (hardware) 

yang harus disiapkan oleh pengguna: 

1. Processor Intel Dual Core Minimal 1,5GHz 

2. RAM Memory 1.5 GB 

3. ROM 8GB 

4. Harddisk 500GB 

5. Layar 540 x 960  

B. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak (software) yang bias digunakan sebagai berikut : 

1. SQLite Database Browser 

2. ADT (Android Development Tool) 

3. SDK (Software Development Kit) 
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4.2 Implementasi Sistem 

A. Implementasi Tampilan Utama 

Gambar 4.18 merupakan tampilan utama sebelum admin dan 

pengguna memasukkan username dan password. Admindan pengguna 

mendapatkan hak akses penuh pada aplikasi distribusi koran. 

 

Gambar 4.18 Menu Tampilan Utama 

B. Implementasi Menu Login 

Gambar 4.19 merupakan tampilan form login saat aplikasi 

dijalankan. Pengguna atau Admin memasukkan Username dan password, 

lalu klik Login  maka akan masuk ke menu utama, klik refresh  jika 

Username dan password salah.  
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Gambar 4.19 Menu Login 

 

C. Implementasi Profil PT.Jawa Pos Surabaya 

Gambar 4.20 Merupakan Menu Profil PT.Jawa Pos Surabaya yang 

digunakan untuk perantara bagi pengguna atau admin untuk memilih 

submenu. Pengguna atau admin dapat melihat semua profil PT.Jawa Pos 

Surabaya pada menu ini. Berikut tampilan menu Profil PT.Jawa Pos 

Surabaya yang ada di aplikasi Distribusi. 

 

Gambar 4.20 Menu Profil 
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D. Implementasi Menu Distribusi 

Gambar 4.21 Menu Distribusi adalah menu yang digunakan bagi 

pengguna untuk mempermudah memilih jenis menu job, dan History job 

sehingga pengguna dapat melihat list job dan history job. Berikut tampilan 

menu Distribusi Koran pada PT.Jawa Pos Surabaya. 

 

Gambar 4.21 Menu Distribusi 

E. Implementasi Job Distribusi 

Gambar 4.22 merupakan tampilan form awal job setelah pengguna 

memilih menu distribusi, Sehingga pengguna dapat melihat list job pada 

aplikasi. 
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Gambar 4.22 List Job 

Gambar 4.22 Merupakan tampilan List job  untuk melihat data job yang 

tersedia bagi pengguna. Data yang ada pada list job sendiri yaitu, Lokasi, Helper, 

Kendaraan yang digunakan, Tanggal distribusi,dan Status. 

F. Implementasi Histori Job Distribusi 

 

Gambar 4.23 History Job 
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Merupakan tampilan History job untuk melihat job yang sudah selesai 

dilakukan pendistribusian oleh pengguna. Data yang ada pada history job sendiri 

yaitu, Lokasi, Helper, waktu berangkat, waktu selesai dan Status. 

G. Implementasi Form Tambah Job 

Gambar 4.24 Merupakan Menu Distribusi yang digunakan oleh 

admin untuk mempermudah menambahkan job. 

 

Gambar 4.24 Menu Tambah Job 
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Gambar 4. 25 Menu Form Tambah Job 

 

Gambar 4.25 Merupakan form tambah job distribusi ini berfungsi 

untuk admin menambahkan job.  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis, perancangan, dan implementasi Aplikasi 

Distribusi Koran pada PT Jawa Pos, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi Distribusi Koran pada PT Jawa Pos dapat membantu driver 

mengetahui list job tanpa harus mengambil form terlebih dahulu. 

2. Aplikasi Distribusi Koran pada PT Jawa Pos dapat membantu proses 

pelaksanaan distribusi yang semula manual dapat tersistem dengan 

baik. 

3. Aplikasi Distribusi Koran pada PT Jawa Pos dapat mengetahui history 

job proses distribusi yang sudah pernah dilakukan tanpa harus meminta 

laporan dari admin. 

4. Aplikasi Distribusi Koran pada PT Jawa Pos dapat memangkas waktu 

sehingga menjadi lebih efektif dan efesien. 

5.2  Saran  

Saran yang dapat disampaikan dalam pengembangan Aplikasi Distribusi 

Koran pada PT Jawa Pos, yaitu: 

1. Aplikasi yang sudah ada dapat dikembangkan lagi sehingga dapat 

memberikan lebih banyak informasi. 

2. Menambahkan fitur-fitur baru sehingga Aplikasi Distribusi Koran pada 

PT Jawa Pos tidak hanya sekedar proses distribusi, history job saja.
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Lampiran  2. FORM KP-5 (HALAMAN 1)  
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Lampiran  3. FORM KP-5 (HALAMAN 2)  
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Lampiran  4. FORM KP-6 
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Lampiran  5. FORM KP-7  
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