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ABSTRAK 

 

PT Sunan Inti Perkasa adalah perusahaan bergerak dibidang pengangkutan 

barang serta penyedia alat berat dan jasa transportasi khususnya dibidang 

transportasi darat. Selain itu, perusahaan ini juga mengerjakan Jacking Cargo. PT 

Sunan Inti Perkasa merupakan anak perusahaan dari Sunan Group berlokasi Jl. 

Perak Barat No 205 Surabaya, berkantor pusat di Surabaya dengan kantor cabang 

di Jakarta dan Malaysia.  PT Sunan Inti Perkasa juga menyediakan pelayanan yang 

bergerak di bidang angkutan darat, alat berat dan project cargo. 

Oleh karena itu, dalam proses mengelola data Job Order yang dilakukan 

oleh Administrasi masih menggunakan Microsoft Excel yaitu sering mendapatkan 

revisi dari Direktur jika ada data yang salah atau perubahan data, harus mencetak 

ulang hingga data tersebut benar selanjutnya meminta tanda tangan kepada 

Direktur. Hal tersebut hanya terimplementasi pada proses pengetikan data dan 

pembuatan tabel Job Order, setelah data diketik kemudian dicetak untuk menjadi 

laporan di perusahaan.  

Hasil dari kerja praktik pembuatan aplikasi job order pengiriman cargo 

berbasis website untuk membantu memudahkan Administrasi dalam mengelola 

data proses pembuatan job order dan pelaporan kepada Direktur. Selain itu aplikasi 

ini menghasilkan Output yaitu, laporan per job order, laporan rekap job order, dan 

laporan data customer yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan proses 

bisnis.  

Kata Kunci: Aplikasi, Website, Job Order, Pengiriman Cargo.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Sunan Inti Perkasa adalah perusahaan bergerak dibidang pengangkutan 

barang serta penyedia alat berat dan jasa transportasi khususnya dibidang 

transportasi darat. Selain itu, perusahaan ini juga mengerjakan Jacking Cargo. PT 

Sunan Inti Perkasa merupakan anak perusahaan dari Sunan Group berlokasi Jl. 

Perak Barat No 205 Surabaya, berkantor pusat di Surabaya dengan kantor cabang 

di Jakarta dan Malaysia. PT Sunan Inti Perkasa memiliki produk dan pelanggan 

dengan memberikan pelayanan transportasi darat baik Door to Door, Door to Port 

ataupun sebaliknya. Adapun pelanggan PT Sunan Inti Perkasa yaitu pelanggan 

BUMN dan pelanggan non BUMN. PT Sunan Inti Perkasa juga menyediakan 

kebutuhan logistik dari ujung ke ujung antara seluruh dunia dan Indonesia dengan 

menyediakan pelayanan yang bergerak di bidang angkutan darat, alat berat dan 

project cargo. PT Sunan Inti Perkasa juga memiliki pengalaman luas dalam 

menangani project cargo mulai dari transfer kapal ke kapal dan pengiriman 

selanjutnya melalui darat ke lokasi, dengan memastikan eksekusi yang aman dan 

efisien berdasarkan pengiriman cargo. Selain itu memiliki alat berat dalam berbagai 

jenis peralatan angkat berat untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan setiap 

proyek yang dikerjakan. 

Dalam menjalankan proses bisnisnya PT Sunan Inti Perkasa pada Job Order 

(Pengiriman Cargo) yaitu pelanggan melakukan pemesanan kepada Direktur, 

selanjutnya Direktur menyampaikan detail pemesanan cargo dan tujuan kepada 
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Kepala Operasional kemudian disampaikan kepada Administrasi untuk dilakukan 

pembuatan Job Order. Setelah itu Administrasi menyerahkan laporan Job Order 

yang telah dibuat kepada Direktur untuk dilakukan crosscheck. 

Berdasarkan penjelasan diatas sering didapati beberapa permasalahan 

yang ada pada PT Sunan Inti Perkasa yaitu pada Job Order (Pengiriman Cargo) 

dalam mengelola data Job Order yang dilakukan oleh Administrasi masih 

menggunakan Microsoft Excel yaitu sering mendapatkan revisi dari Direktur jika 

ada data yang salah atau perubahan data, harus mencetak ulang hingga data tersebut 

benar selanjutnya meminta tanda tangan kepada Direktur. Hal tersebut hanya 

terimplementasi pada proses pengetikan data dan pembuatan tabel Job Order, 

setelah data diketik kemudian dicetak untuk menjadi laporan di perusahaan. 

Sehingga sistem yang digunakan saat ini masih menimbulkan permasalahan dalam 

proses pengelolaan data, dan pelaporan memakan waktu lama dan perlu ketelitian 

yang tinggi mengingat jumlah pesanan customer banyak, kemudian pengelolaan 

data dan pelaporan yang ada pada Job Order belum tersimpan dengan baik. 

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi maka diperlukan suatu solusi 

adalah merancang dan membangun aplikasi Job Order pada PT Sunan Inti perkasa 

berbasis website yang dapat membantu dalam melakukan proses Job Order. Sistem 

yang akan dikembangkan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan pada 

PT Sunan Inti Perkasa, sehingga dengan adanya sistem nantiya dalam proses Job 

Order dapat berjalan dengan efisien, efektif, terstruktur dan dapat meminimalisir 

kesalahan pada laporan dan informasi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

akan menjadi Kerja Praktik yaitu: Bagaimana merancang dan membangun aplikasi 

job order pengiriman cargo pada PT Sunan Inti Perkasa berbasis website? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah yang digunakan Kerja Praktik dalam merancang 

dan membangun aplikasi job order pada PT Sunan Inti Perkasa adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengguna pada aplikasi ini adalah hanya Administrasi dan Direktur di PT 

Sunan Inti Perkasa. 

2. Aplikasi yang dibangun berfokus pada Job Order Pengiriman Cargo. 

3. Aplikasi Job Order menggunakan framework laravel berbasis website. 

4. Aplikasi Job Order ini dapat menghitung dan menghasilkan laporan per job 

order, laporan rekap job order, dan laporan data customer. 

 

1.4 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari Kerja Praktik ini 

adalah merancang dan membangun aplikasi job order berbasis website pada PT 

Sunan Inti Perkasa. Nantinya aplikasi tersebut dapat mengetahui pemesanan 

pelanggan yang dikirim melalui jasa logistik trucking.  

 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat penelitian ini adalah :  

1. Sistem Job Order yang akan dibangun diharapkan dapat memberikan manfaat 

dapat membantu kemudahan bagi perusahaan dalam proses bisnisnya. 
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2. Perusahaan dapat mengetahui estimasi biaya pengiriman dalam proses Job 

Order pada laporan. 

3. Memudahkan perusahaan dalam mengelola data-data pembuatan laporan Job 

Order. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahan 

 

 

Gambar 2.1 Profil Perusahaan 

 

Sunan Group adalah suatu gabungan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang Jasa Kepelabuhan (Maritim) atau Logistik yang berkantor pusat di 

Surabaya. Sunan Grup dimulai dengan PT. Prima Utama Maritim dan terus 

berkembang dengan mendirikan perusahaan-perusahaan lainnya,yaitu PT. Sunan 

Inti Trans (PPJK- Forwarding), PT. Sunan Inti Perkasa (Trucking), PT. Prima Argo 

Mandiri (Trading), PT. Sunan International Agensi (Keagenan) dan PT. Jati Indah 

Perkasa. Pembentukan Perseroan Terbatas tersebut dikarenakan Aturan Pemerintah 

terkait dengan perusahaan khusus dan untuk memudahkan di dalam pengenaan 

perpajakan. Untuk selanjutnya dikarenakan sebagian besar saham perusahaan 
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tersebut dimiliki oleh orang yang sama, guna memudahkan koordinasi maka 

dibuatkan istilah Sunan Group. 

PT. Sunan Inti Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

pengangkutan barang serta penyedia alat berat dan jasa transportasi khususnya 

dibidang transportasi darat, selain itu PT. Sunan Inti Perkasa juga mengerjakan 

Jacking cargo dalam bidang logistik melakukan pengiriman barang dalam peti 

kemas dan curah di seluruh Indonesia. PT. Sunan Inti Perkasa berkomitmen untuk 

menjadi perusahaan yang memiliki integritas yang tinggi karena didukung dengan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpengalaman. 

Untuk menunjang kegiatan operasional baik Trucking maupun Jacking PT 

Sunan Inti Perkasa memiliki Peralatan seperti : Head Trailer and Chassis Standard 

(Flat Bed) 45 unit, Chassis Low Bed 10 unit, Chassis Dolly 4 unit, Chassis Slaiding 

8 unit, Logging 4 unit, Jacking Kapasitas 200 Ton 1 unit, dan Multi Axle (Commeto) 

(10 Axle). 

 

2.2 Identitas Perusahaan  

Nama Instansi : PT Sunan Inti Perkasa 

Alamat :Jl.Perak Barat, No.205, Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, 

Kota Surabaya. Jawa Timur 60165. Indonesia. 

No. Telepon : (031) 328 4081, (031) 328 4054 

No. Fax : (031) 328 4428 

Website : https://groupsunan.com/ 

Email  : - 

Peta Lokasi : 

  

https://groupsunan.com/
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Gambar 2.2 Peta Lokasi Perusahaan 

 

2.3 Logo Perusahaan  

Berikut ini adalah logo Perusahan PT Sunan Inti Perkasa pada gambar 

2.3 di bawah ini: 

 

 

Gambar 2.1 Logo PT Sunan Inti Perkasa 

 

2.4 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi adalah suatu keterangan yang menunjukan tugas dari 

masing–masing bagian yang di dalam struktur organisasi terdapat orang-orang yang 

menggerakkan baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa struktur organisasi, 
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perusahaan tidak akan memperoleh atau mencapai tujuan yang direncanakan. Saat 

ini struktur organisasi PT Sunan Inti Perkasa dilihat pada gambar 2.4 terdiri dari : 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT Sunan Inti Perkasa 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Rancang Bangun 

Kata “rancang” merupakan kata kerja dari “merancang”, yakni mengatur 

segala sesuatu (Sebelum bertindak, mengerjakan, atau melakukan sesuatu) atau 

merencanakan. Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan 

hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk 

mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem 

diimplementasikan.   

Menurut Pressman (2017) bangun atau pembangunan adalah kegiatan 

menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah 

ada secara keseluruhan. Sedangkan Menurut Girsang (2018) rancang bangun adalah 

menciptakan dan membuat suatu aplikasi ataupun sistem yang belum ada pada 

suatu instansi atau objek tersebut. 

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa rancang 

bangun adalah adalah perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan 

hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem 

tersebut atau memperbaiki sistem yang sudah ada. 

 

3.2 Aplikasi Berbasis Website 

Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dijalankan melalui browser dan 

diakses melalui jaringan komputer. Aplikasi berbasis web juga merupakan suatu 
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perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa pemrograman yang 

mendukung perangkat lunak berbasis web, seperti HTML, JavaScript, CSS, dan 

PHP. Ada 2 bagian pokok dalam aplikasi web, yang pertama adalah sisi client dan 

yang kedua adalah sisi server. Sisi client dalam hal ini adalah perangkat yang dapat 

mengakses aplikasi web melalui web browser, sedangkan sisi server adalah 

perangkat komputer yang digunakan untuk menyimpan aplikasi web beserta 

database yang siap untuk diakses oleh client. Client bertugas meminta halaman web 

server melalui browser, lalu browser meneruskannya ke server dimana aplikasi web 

berada. Kemudian server mengolah permintaan dari client dan mengirimkan 

halaman web yang diminta dan ditampilkan pada browser. PHP sering dipakai para 

programmer untuk membuat situs web yang bersifat dinamis karena gratis dan 

berguna dalam merancang aplikasi web. Menurut Supono dan Putratama (2016) 

PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk 

membuat kode program yang dipahami oleh komputer berbasis server dan bisa 

diimplementasikan ke dalam kode HTML. Sedangkan, menurut Solichin (2016) 

mengemukakan bahwa “PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis 

web yang ditulis oleh dan untuk pengembang web”. 

Kumpulan kutipan diatas menerangkan bahwa PHP merupakan bahasa 

pemrograman untuk membuat/mengembangkan aplikasi berbasis web dan bersifat 

open source dan ditanamkan ke dalam script HTML. 

 

3.3 Laravel 

Laravel adalah salah satu framework PHP yang dibangun dengan konsep 

MVC (Model View Controller). Laravel adalah pengembangan website berbasis 

MVC yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas 
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perangkat lunak dengan menyediakan sintaks yang mudah, jelas, dan menghemat 

waktu. Dilansir dari media online raygun.com, laravel menduduki peringkat 

pertama dari deretan 10 PHP Frameworks terbaik disusul oleh CodeIgniter, 

Symfony, dan lain-lain. Laravel bisa mampu mengelola website yang kompleks 

secara aman dan lebih cepat dibandingkan framework lain. Laravel juga 

menyederhanakan proses dalam pengembangan seperti routing, sessions, caching, 

dan authentication (Njenga, 2018).  

Laravel mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh PHP Framework 

lain. Menurut Zanin & Wernke (2019) dalam artikelnya yang berjudul “A 

Comparative study of PHP frameworks performance”, laravel mempunyai 

keunggulan dibandingkan dengan Symfony dan CodeIgniter. Laravel mempunyai 

permintaan per detik (request per second) tertinggi dibandingkan Symfony dan 

CodeIgniter. Laravel juga mempunyai penggunaan memori (memory usage) 

terendah dibandingkan Symfony dan CodeIgniter. Selain dua hal itu, laravel juga 

unggul pada waktu respon (response time). Laravel mencatat response time 

terendah dibandingkan dengan Symfony dan CodeIgniter. Namun, laravel 

mempunyai kekurangan dibandingkan kedua framework lain, yaitu dalam hal 

jumlah file (numbers of file).  

 

3.4 Job Order (Pengiriman Cargo) 

Job Order dapat didefinisikan “Written instructions to perform a work 

according to specified requirements, within specified time frame and 

costestimates”. Maksud dari penjabaran diatas adalah “Intruksi tertulis untuk 

melakukan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam batas waktu 

dan perkiraan biaya”. 
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Syarat fisik kepengurusan job order adalah barang atau muatan yang 

dikemas dalam sebuah petikemas. Barang atau muatan tersebut disebut cargo. 

“Cargo adalah barang dagangan yang ditransportasikan” (Tumpal, 2010). Cargo 

tersebut dikemas dalam suatu wadah disebut container atau petikemas agar layak 

muat laut (seaworthy packing). “Peti kemas (Container) adalah satu kemasan yang 

dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu, dapat dipakai berulang kali, 

dipergunakan untuk menyimpan dan sekaligus megangkat muatan yang ada di 

dalamnya” (Suyono, 2007). 

Semua jenis Job Order layanan logistik mulai dari perusahaan logistik di 

Indonesia yaitu perusahaan transportasi darat dan Freight Forwading. Penanganan 

Job Order (Pengiriman Cargo) yang ditangani oleh perusahaan transportasi darat 

adalah suatu bentuk usaha jasa, karena perusahaan transportasi darat sendiri adalah 

suatu perusahaan jasa yang mengangkut barang antara satu tujuan ke tujuan lainnya 

sesuai dengan pesanan customer dan juga bertindak sebagai perantara antara 

pengirim dan jasa transportasi. Pembuatan Job Order yang digunakan ini untuk 

melakukan pengelolaan data dan pelaporan yang menghasilkan laporan job order 

sesuai dengan proses bisnisnya.  

Adapun rumus yang digunakan dalam pembuatan job order pada aplikasi 

ini sebagai berikut: 

Rumus : Job Order (Pengiriman Cargo) 

Total Pendapatan = Biaya Satuan Pendapatan x RIT 

Total Biaya = Biaya Satuan Biaya x RIT 

Profit = Total Pendapatan – Total Biaya 
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3.5 Transportasi 

 

3.5.1 Pengertian Transportasi 

Transportasi berasal dari kata latin “transportare”, trans berarti seberang 

atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi 

berarti mengangkat atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke 

tempat lainnya. 

Menurut Jinca dalam Wibowo & Chairuddin (2017) menegaskan bahwa 

transportasi merupakan kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan (barang 

dan penumpang) dari suatu tempat ke tempat lain, yang sangat vital bagi 

perekonomian dan pembangunan serta fasilitas penunjang (supporting facility) 

terhadap pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor lain. 

Menurut Christian (2015), transportasi adalah pemindahan manusia atau 

barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan 

menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, maupun 

mesin. Kata transportasi dapat dilihat dalam dua kategori yaitu : 

a. Pemindahan bahan-bahan dan hasil produksi dikerjakan dengan menggunakan 

alat angkut. 

b. Memindahkan penumpang dari sebuah tempat ke tempat lain. 

 Dengan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transportasi 

adalah usaha dan kegiatan mengangkut atau pemindahan barang dan penumpang 

dari suatu tempat ke tempat lainnya. 
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3.5.2 Project Cargo 

Project cargo dikenal juga dengan nama forwarding project atau proyek 

logistik. Jenis kegiatan logistik satu ini bisa diartikan sebagai proses transportasi 

peralatan yang bergerak pada berbagai media. Baik itu di laut dengan menggunakan 

kapal, darat menggunakan kendaraan, ataupun melalui jalur udara. Mengenai 

perangkat transportasi ini biasanya melibatkan produk yang memiliki nilai tinggi, 

berupa perangkat dengan ukuran yang besar, serta biasanya kompleks. Jenis proyek 

satu ini bisa melibatkan berbagai proses pengiriman, baik itu pengiriman ganda 

maupun tunggal.  

Prosedur Pengiriman dengan Project Cargo yaitu Untuk melakukan 

prosedur proyek kargo ini akan ada beberapa langkah atau fase sebagai berikut:  

a. Proses persiapan  

Fase pertama yang harus dilewati adalah proses Pra-perencanaan. Prosedur ini 

merupakan salah satu fase yang sangat krusial dalam mengawali sebuah proyek 

cargo.  

b. Mempersiapkan Rencana Darurat 

Selain proses persiapan, hal lain yang tidak kalah penting dalam persiapan 

proyek cargo ini adalah penyiapan rencana darurat untuk mempersiapkan 

tindakan terbaik jika terjadi kendala pada saat projek cargo ini dilaksanakan. 

c. Fase Eksekusi 

Setelah kedua fase persiapan di atas selesai dilakukan, langkah selanjutnya 

adalah fase eksekusi. Perlu dipahami untuk melakukan forwarding lintas negara 

diperlukan pemahaman yang matang. 
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3.5.3 Alat Berat 

Alat Berat atau Heavy Equipment adalah alat bantu yang digunakan oleh 

manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berat atau susah untuk dikerjakan 

dengan tenaga manusia atau membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan 

yang berat. misal untuk membuat sebuah danau, manusia menggunakan alat berat 

untuk mengerjakannya. 

Alat-alat berat dalam fungsinya pada suatu proyek memegang peranan 

penting. Dimana dalam setiap pengoperasiannya, alat berat ini membutuhkan 

biaya yang cukup besar, sehingga alat-alat berat harus dimanfaatkan seoptimal 

mungkin. 

 

3.6  System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Prof. Dr. Sri Mulyani System Development Life Cycle, Ak., CA. 

(2016) SDLC adalah sebuah proses logika yang digunakan oleh seorang sistem 

analis untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan 

requirements, validation, training dan pemilik sistem. 

Menurut Sahil Barjatya dalam International Journal Of Engineering And 

Computer Science (2017). Menjelaskan bahwa “SDLC is the collection of various 

steps which followed for the systematic development, design and maintenance of 

the software projects and ensure that all the user requirement is fulfilled with least 

amount of resource consumption”. Yang artinya “Koleksi dari berbagai langkah 

yang diikuti secara sistematis pengembangan, perancangan dan pemeliharaan 

proyek perangkat lunak dan memastikan bahwa semua kebutuhan pengguna 

terpenuhi dengan sedikit jumlah konsumsi sumber daya”. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa merupakan sebuah proses yang 

diambil untuk mengembangkan suatu perangkat lunak dengan meliputi tahapan-

tahapan, yaitu rencana (planning), analisis, desain, implementasi, uji coba (testing) 

dan pengelolaan (maintenance). Hal ini karena bentuk dari metode ini yang 

bertingkat ke bawah dari satu fase ke fase lain, model ini dikenal dengan model 

waterfall, seperti terlihat pada gambar 3.1 berikut: 

 

 

Gambar 3.1 System Development Life Cycle (SDLC) 

 

1. Communication (Project Initiation & Requirements Gathering) 

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya 

komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek, seperti 

menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang 

diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi software. 

Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan 

internet.  

2. Planning (Scheduling, Estimating, Tracking) 

Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang 

estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat 
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terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang 

ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan tracking 

proses pengerjaan sistem. 

3. Modeling (Analysis & Design) 

Pada tahapan modeling menjelaskan tentang tahap perancangan dan pemodelan 

arsitektur sistem pada perancangan struktur data, interface dan algoritma 

program serta arsitektur software. Tujuannya agar bisa lebih memahami 

gambaran besar apa yang akan dan sedang dikerjakan. 

4. Construction (Code & Test) 

Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain 

menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah 

pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang 

sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi 

untuk nantinya diperbaiki. 

5. Deployment (Delivery, Support, Feedback) 

Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi software ke customer, 

pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, evaluasi software, 

dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar 

sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. 

(Pressman, 2015).
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada deskripsi pekerjaan yang dibahas untuk perancangan sistem yang 

digunakan dalam menyelesaikan penelitian kerja praktik ini digunakan untuk 

pembuatan aplikasi job order pengiriman cargo menggunakan metode System 

Development Life Cycle (SDLC). Dengan tahapan sebagai berikut: 

 

4.1 Communication 

Pada tahap analisis kebutuhan sistem ini merupakan tahap awal untuk 

melakukan penelitian kerja praktik. Tahap communication ini terdiri dari beberapa 

proses yang terkait dengan mengumpulkan semua informasi terkait yang akan 

digunakan oleh pengguna. 

 

4.1.1 Project Initiation 

 

A. Wawancara 

Pada kegiatan Kerja Praktik ini dilakukan dengan melakukan wawancara 

tanya jawab langsung dengan Divisi Trucking dan salah satu anggota bagian yang 

memahami tentang proses job order pengiriman cargo di PT Sunan Inti Perkasa, 

untuk memperoleh informasi dan data-data yang lebih detail tentang proses bisnis 

pada job order pada PT Sunan Inti Perkasa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

informasi apa saja yang diperlukan terkait pembuatan aplikasi yang dibutuhkan 

oleh administrasi yang akan menggunakan aplikasi. 
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B. Observasi 

Pada tahap Observasi kegiatan Kerja Praktik pada pembuatan aplikasi job 

order dengan cara mengamati secara langsung proses bisnis yang berjalan pada PT 

Sunan Inti Perkasa. Kemudian mempelajari proses perancangan job order, sehingga 

mendapatkan informasi untuk kebutuhan pembuatan aplikasi. 

 

C. Studi Literatur 

Studi Literatur adalah langkah dengan mencari sumber referensi yang 

akurat untuk menambahkan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis dan 

merancang sistem informasi sebagai tambahan referensi dalam pembuatan aplikasi 

job order. Informasi yang digunakan sebagai patokan dasar teori yang dipakai 

dalam proses pembuatan aplikasi job order. Teori yang digunakan berisi tentang 

sebuah kajian sesuai dengan topik yang diambil. 

 

D.  Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi masalah berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi yang dilakukan pada PT Sunan Inti Perkasa, kemudian 

identifikasi ini diolah kembali pada proses eksplorasi. Berikut adalah identifikasi 

masalah dan dampak didapatkan alternatif solusi seperti pada tabel 4.1 di bawah 

ini. 
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Tabel 4.1 Identifikasi Masalah 

Masalah Dampak Solusi 

Dalam mengelola data Job Order yang 

dilakukan oleh Administrasi masih 

menggunakan Microsoft Excel yaitu 

sering mendapatkan revisi dari 

Direktur jika ada data yang salah atau 

perubahan data, harus mencetak ulang 

hingga data tersebut benar selanjutnya 

meminta tanda tangan kepada Direktur. 

Hal tersebut hanya terimplementasi 

pada proses pengetikan data dan 

pembuatan tabel Job Order, setelah 

data diketik kemudian dicetak untuk 

menjadi laporan di perusahaan. 

Sehingga proses 

pengelolaan data-

data dan pelaporan 

dalam pembuatan job 

order masih terasa 

lambat memakan 

waktu lama dan perlu 

ketelitian yang tinggi 

mengingat jumlah 

pesanan customer 

banyak.  

Pembuatan 

aplikasi job order, 

sehingga adanya 

aplikasi ini dapat 

memberikan 

kemudahan bagi 

perusahaan dalam 

menjalankan 

proses job order 

lebih tersistem. 

 

 

4.1.2 Requirement Gathering 

 

A. Identifikasi Pengguna 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan identifikasi masalah yang 

dilakukan dengan Divisi Trucking PT Sunan Inti Perkasa, terdapat satu identifikasi 

pengguna yang teridentifikasi terlibat dalam proses pembuatan aplikasi job order 

pengiriman cargo yaitu Administrasi dan Direktur. 
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B. Identifikasi Kebutuhan Pengguna 

Pada proses analisis kebutuhan pengguna ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan kegiatan atau kebutuhan apa saja yang akan dilakukan pengguna 

untuk sistem yang dirancang. Dalam penelitian ini memiliki beberapa pengguna 

sistem seperti pada tabel 4.2 di bawah ini. 

 

Tabel 4.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Pengguna Tugas Kebutuhan Data 

Kebutuhan 

Informasi 

Administrasi - Menerima penyerahan 

tugas job order dari 

kepala operasional. 

- Data customer 

- Data supplier 

- Informasi data 

customer, data 

supplier. 

- Pembuatan job order 

dan melakukan 

penyerahan untuk 

dilakukan crosscheck 

oleh direktur. 

- Menerima 

penyerahan 

tugas job order 

dari kepala 

operasional. 

- Informasi data 

kendaraan, data 

customer, data 

supplier, data 

job order. 

Direktur - Menerima  

order dari  

customer. 

Pembuatan job 

order dan 

melakukan 

penyerahan 

untuk 

dilakukan 

- Informasi data 

customer, data 

supplier. 
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Pengguna Tugas Kebutuhan Data 

Kebutuhan 

Informasi 

crosscheck 

oleh direktur. 

- Menyampaikan detail 

cargo dan tujuan 

kepada kepala 

operasional kemudian 

memberikan 

penyerahan tugas 

kepada Administrasi. 

 - Informasi data 

customer, 

supplier, dan 

penyerahan 

tugas. 

- Menerima laporan 

untuk dilakukan 

crosschek. 

 - Laporan data 

kendaraan, data 

customer, data 

supplier, data 

job order. 

 

 

C. Identifikasi Data 

Identifikasi Data dilakukan untuk pemenuhan informasi dalam 

perancangan sistem informasi yang akan dibuat agar mencapai tujuan yang 

diharapkan Dalam pembuatan aplikasi job order, sehingga data untuk sistem 

(perangkat lunak) yang dibutuhkan dalam menjalankan aplikasi ini, antara lain: 

a. Data Master Kendaraan 

b. Data Master Customer 
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c. Data Master Supplier 

d. Data Master User 

e. Data Master Cargo 

f. Data Job Order 

 

D. Kebutuhan Kebutuhan Fungsional 

Berdasarkan hasil analisis pengguna, didapatkan rincian mengenai 

pengguna yang akan menggunakan sistem dan kebutuhan untuk setiap pengguna. 

Dari kebutuhan pengguna tersebut, didapatkan kebutuhan fungsional yang harus 

dipenuhi oleh sistem yang dirancang. 

a. Fungsi pengelolaan data master kendaraan, master customer, master supplier, 

master user, master cargo 

b. Fungsi pembuatan job order 

c. Fungsi laporan rekap job order, laporan per job order, laporan data customer 

 

4.2 Planning 

Tahap Perencanaan (Planning) menjelaskan tahapan menentukan 

penjadwalan kerja untuk melakukan beberapa proses yaitu terkait pengembangan 

aplikasi job order pengiriman cargo. Penjadwalan kerja ini berdasarkan metode 

penelitian yang digunakan yaitu tahap communication hingga tahap deployment.  

 

4.3 Modeling 

Tahap Pemodelan Modeling merupakan proses kebutuhan sistem, yaitu 

melakukan perancangan atau pemodelan sistem yang akan dikembangkan yang 

meliputi perancangan struktur data, system flow diagram, diagram IPO, data flow 

diagram dan perancangan database. 
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4.3.1 Analisis Sistem 

 

A. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses 

apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem 

harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi 

tertentu. Berikut beberapa kebutuhan fungsional, yaitu: 

 

a. Fungsi Pengelolaan Data Master  

Fungsi Pengelola Data Master ini digunakan untuk mengelola data master 

kendaraan, master customer, master supplier, master user mulai dari menambah, 

memperbarui dan menghapus. Dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini. 

 

Tabel 4.3 Fungsi Pengelolaan Data Master 

Nama Fungsi Pengelolaan Data Master  

Pengguna Administrasi 

Kondisi Awal 

Data master kendaraan, master customer, master supplier 

master user, master cargo. 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 

Menambah Data Master 

Pengguna membuka halaman 

login, dengan memasukan 

username dan password, 

kemudian memilih menu 

master sidebar. 

Sistem menampilkan halaman 

login dan halaman menu 

master 
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Nama Fungsi Pengelolaan Data Master  

Pengguna memilih master 

yang ingin dipilih yaitu 

master kendaraan, master 

customer, master supplier, 

master user. Setelah memilih 

pengguna menginputkan data 

master tersebut ke dalam 

form, kemudian menekan 

tombol simpan atau batal. 

Sistem akan menampilkan 

halaman master yang dipilih. 

Setelah menginputkan sistem 

akan melakukan fungsi 

penambahan data dari form 

kedalam tabel data master. 

Jika data berhasil diinputkan, 

maka otomatis sistem akan 

menampilkan data yang telah 

disimpan pada halaman data 

master. 

Mengubah Data Master 

Pengguna memilih data 

master yang ingin dirubah 

dengan menekan tombol edit 

pada kolom aksi. 

Sistem akan menampilkan 

data yang dipilih dalam form 

edit data master. 

Pengguna memasukan data 

yang baru ke dalam form dan 

menekan tombol simpan. 

Sistem akan melakukan 

perubahan data pada master 

yang dipilih. 

Menghapus Data Master 

Pengguna memilih data 

master yang akan dihapus 

Sistem akan menampilkan 

data sesuai yang dipilih dalam 

form hapus data master. 
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Nama Fungsi Pengelolaan Data Master  

dengan menekan tombol 

hapus pada kolom aksi. 

Jika pengguna akan 

menghapus kemudian 

menekan tombol hapus. 

Sistem akan menghapus data 

yang dipilih dalam tabel. 

Kondisi 

Akhir 

Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master yang telah 

ditambahkan, dirubah dan dihapus. 

 

 

b. Fungsi Pembuatan Job Order 

Fungsi Pembuatan Job Order ini digunakan untuk melakukan pembuatan 

data job order dan data detail job order. Dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini. 

  

Tabel 4.4 Fungsi Pembuatan Job Order 

Nama Fungsi Pembuatan Job Order 

Pengguna Administrasi 

Kondisi Awal Data job order, data detail job order 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
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Nama Fungsi Pembuatan Job Order 

 

Pengguna menginputkan data 

job order pada from input, 

setelah data diinputkan 

menekan tombol simpan atau 

kembali. Selanjutnya 

menginputkan data detail job 

order setelah itu menekan 

tombol tambah atau batal. 

Sistem menampilkan 

from inputan data job 

order secara otomatis 

melakukan simpan data 

job order, jika menekan 

tombol kembali akan 

kembali ke halaman 

form input job order. 

Setelah menginputkan 

data detail job order 

akan menyimpan data 

ke dalam tabel. 

Pengguna memilih data job 

order yang telah diinputkan 

dengan menekan tombol PDF 

atau View yang hasilnya akan 

dicetak. 

Sistem akan 

menampilkan PDF 

berupa laporan per job 

order yang dipilih. 

Pengguna juga dapat 

mengubah dan menghapus 

data job order dengan 

menekan tombol update dan 

data detail job order mengklik 

tombol edit pada aksi apabila 

Jika pengguna ingin 

mengubah dan 

menghapus data maka 

sistem akan secara 

otomatis mengubah dan 

menghapus data di tabel 
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Nama Fungsi Pembuatan Job Order 

terdapat revisi atau kesalahan 

data. 

pada data job order dan 

data detail job order. 

Kondisi Akhir 

Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan pembuatan job 

order dengan menginputkan data yang telah 

ditambahkan, dirubah, dan dihapus, dapat menghasilkan 

laporan per job order. 

 

 

c. Fungsi Laporan Rekap Job Order 

Fungsi Laporan Job Order ini digunakan untuk mengeskport laporan rekap 

job order jika ingin melihat laporan. Dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini. 

 

Tabel 4.5 Fungsi Laporan Rekap Job Order 

Nama Fungsi Laporan Rekap Job Order 

Pengguna Administrasi 

Kondisi Awal Data job order, data customer 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 

Pengguna memilih jenis laporan 

rekap dan mengisi tanggal yang 

akan dicetak dengan menekan 

tombol download. 

Sistem menampilkan 

laporan rekap per job order 

yang dicetak. 

Kondisi 

Akhir 

Fungsi ini dapat mencetak laporan rekap per job order  
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B. Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Analisis kebutuhan non fungsional juga sering disebut sebagai batasan 

layanan atau fungsi yang ada pada sistem seperti batasan waktu dan batasan 

pengembangan proses aplikasi job order pengiriman cargo pada PT Sunan Inti 

Perkasa. Dapat dilihat dari tabel 4.6 di bawah ini. 

 

Tabel 4.6 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Kriteria Kebutuhan Non Fungsional 

Hak Akses dan Keamanan 1. Pengguna login menggunakan username 

dan password yang sudah tersimpan 

dalam database. 

2. Terdapat pembatasan akses dilakukan 

antara pengguna yang masuk ke website. 

Bentuk Aplikasi Aplikasi berbasis website yang dapat diakes 

melalui browser pengguna. 

Usability 

 

Pengguna sistem ini yaitu Administrasi dan 

Direktur, agar memudahkan pengguna dalam 

mengakses aplikasi job order. 

 

 

C. Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk mengetahui spesifik kebutuhan 

sistem dalam membangun salah satu sistem pada perankat lunak Job Order. 
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1. Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak atau software adalah suatu program yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Adapun perangkat lunak 

yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

a. Sistem Operasi Menggunakan Windows 7 (Minimal) 

b. Aplikasi XAMPP Untuk Membuat Web Server Localhost 

c. Bahasa Pemrograman yang digunakan yaitu Laravel 8 

d. Google Chrome/Mozilla 

e. Database MySql 

f. Visual Studio Code 

 

2. Perangkat Keras 

Kebutuhan perangkat keras atau hardware adalah suatu komponen 

peralatan fisik yang membentuk sebuah sistem komputer terstruktur, serta 

perangkat keras lain yang mendukung komputer dalam menjalankan aplikasi. 

Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

a. Processor Ryzen 3 atau Intel Core I3 (Minimal). 

b. VGA Kapasitas 1 GB (Minimal) 

c. Memori RAM 4 GB (Minimal) 

d. Hardisk Kapasitas 500 GB (Minimal) 

e. Mouse dan Keyboard 

f. Printer 
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4.3.2 Perancangan Sistem 

 

A. System Flow Diagram 

System Flow (Sysflow) merupakan seluruh dari aliran sebagai acuan dalam 

pekerjaan aplikasi, yang dilakukan untuk menggambarkan urutan-urutan prosedur 

yang ada di dalam sistem. Sistem tersebut nantinya akan terkomputerisasi. System 

Flow merupakan aliran data dan informasi yang terkomputerisasi didalam suatu 

bagian dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Pembuatan System Flow bisa 

dipecah menjadi gambaran setiap proses bisnis tersebut. System Flow memuat hasil 

analisis yang dibutuhkan oleh pengguna dalam pembuatan aplikasi job order pada 

PT Sunan Inti Perkasa sebagai berikut: 

 

a. System Flow Login 

System Flow ini merupakan alur proses login yang dapat dilakukan oleh 

admin. Pada gambar 4.1 dibawah ini menggambarkan sysflow login untuk 

pengguna. Pengguna harus mengisi username dan password, kemudian sistem akan 

mengecek data username dan password dengan data yang berada di database. 

Apabila username dan password yang dimasukan berhasil maka sistem akan masuk 

ke halaman utama sesuai dengan username dan password tersebut. 
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Gambar 4.1 System Flow Login 

 

b. System Flow Kendaraan 

System flow ini menjelaskan alur input dari data kendaraan, hal ini dapat 

dilakukan oleh admin. Pada gambar 4.2 dibawah ini menggambarkan sysflow 

kendaraan. Pengguna menginputkan data kendaraan, kemudian sistem akan 

menampilkan data kendaraan, proses ini dapat dilakukan pengguna untuk membuat, 

merubah dan menghapus data master kendaraan. 
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Gambar 4.2 System Flow Kendaraan 

 

c. System Flow Customer 

System flow ini menjelaskan alur input dari data customer, hal ini dapat 

dilakukan oleh admin. Pada gambar 4.3 dibawah ini menggambarkan sysflow 

customer. Pengguna menginputkan data customer, kemudian sistem akan 

menampilkan data customer, proses ini dapat dilakukan pengguna untuk membuat, 

merubah dan menghapus data master customer. 

 



34 

 

 

 

 

Gambar 4.3 System Flow Customer 

 

d. System Flow Supplier 

System flow ini menjelaskan alur input data supplier, hal ini dapat 

dilakukan oleh admin. Pada gambar 4.4 dibawah ini menggambarkan sysflow 

supplier. Pengguna menginputkan data supplier, kemudian sistem akan 

menampilkan data supplier, proses ini dapat dilakukan pengguna untuk membuat, 

merubah dan menghapus data master supplier. 
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Gambar 4.4 System Flow Supplier  

 

e. System Flow User 

System flow ini menjelaskan alur input dari data user, hal ini dapat 

dilakukan oleh admin. Pada gambar 4.5 dibawah ini menggambarkan sysflow user. 

Pengguna menginputkan data user, kemudian sistem akan menampilkan data user, 

proses ini dapat dilakukan pengguna untuk membuat, merubah dan menghapus data 

master user. 
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Gambar 4.5 System Flow User 

 

f. System Flow Cargo 

System flow ini menjelaskan alur input dari data cargo, hal ini dapat 

dilakukan oleh admin. Pada gambar 4.6 dibawah ini menggambarkan sysflow 

cargo. Pengguna menginputkan data cargo, kemudian sistem akan menampilkan 

data cargo, proses ini dapat dilakukan pengguna untuk membuat, merubah dan 

menghapus data master cargo. 

 

 



37 

 

 

 

 

Gambar 4.6 System Flow Cargo 

 

g. System Flow Pembuatan Job Order 

System flow ini menjelaskan alur input proses pembuatan job order dan 

dapat melihat data job order yang telah dicetak, hal ini dapat dilakukan oleh admin. 

Di lihat pada gambar 4.7 di bawah ini. 
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Gambar 4.7 System Flow Pembuatan Job Order 

 

h. System Flow Laporan Rekap Job Order 

System flow ini menjelaskan alur untuk memilih jenis laporan rekap data 

yang akan dicetak dilaporan, hal ini dapat dilakukan oleh admin. Dilihat pada 

gambar 4.8 di bawah ini. 
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Gambar 4.8 System Flow Laporan Rekap Job Order 

 

B. Diagram IPO 

Pada tahap Diagram IPO ini digunakan untuk menggambarkan  

keseluruhan sistem secara garis besar yang meliputi input, process, dan output. 

Dapat dilihat pada gambar 4.9 di bawah ini. 
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Gambar 4.9 Diagram IPO 

 

Pada gambar 4.9 di atas menunjukan Diagram IPO yang digunakan 

sebagai acuan dalam pembuatan aplikasi job order pengiriman cargo. Komponen-
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komponen yang terdapat pada diagram adalah input, process, dan output. Berikut 

dibawah ini penjelasan untuk masing-masing bagian. 

 

1. Input 

a. Data Kendaraan 

Berisikan data kendaraan antara lain id_kendaraan, no polisi, jenis kendaraan, 

masa pajak, masa stnk, keur head, keur gandengan. 

b. Data Customer 

Berisikan data customer antara lain id_customer, nama customer, alamat 

customer, npwp customer, contact person customer. 

c. Data Supplier 

Berisikan data supplier antara lain id_supplier, nama supplier, alamat supplier, 

npwp supplier, contact person supplier. 

d. Data User 

Berisikan data user antara lain id_user, nama, username, password, level 

superadmin dan admin. 

e. Data Cargo 

Berisikan data cargo antara lain id_cargo, nama cargo, jumlah tersedia. 

f. Data Job Order 

Berisikan data job order antara lain id_job order, no job, asal tujuan, tanggal 

kegiatan, satuan, tonnase, cargo. 

2. Process 

a. Pengelolaan Data Kendaraan 

Proses pengelolaan data kendaraan, berfungsi untuk penyimpanan dan 

mengelola data master kendaraan. 
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b. Pengelolaan Data Customer 

Proses pengelolaan data customer, berfungsi penyimpanan dan mengelola data 

master customer. 

c. Pengelolaan Data Supplier 

Proses pengelolaan data supplier, berfungsi penyimpanan dan mengelola data 

master supplier. 

d. Pengelolaan Data User 

Proses pengelolaan data user, berfungsi penyimpanan dan mengelola data 

master user untuk menambakan user yang dapat dikelola oleh direktur. 

e. Pengelolaan Data Cargo 

Proses pengelolaan data cargo, berfungsi penyimpanan dan mengelola data 

master cargo. 

f. Pengelolaan Data Job Order 

Proses penyimpanan dan mengelola data job order ini untuk pembuatan data 

job order dan data detail job order yang dibuat oleh admin. 

g. Laporan Job Order 

Proses pembuatan laporan ini untuk menampilkan dan mencetak hasil data job 

order yang telah dibuat. 

3. Output 

a. Daftar data kendaraan 

Menampilkan list data dari tabel master kendaraan yang masuk 

b. Daftar data customer 

Menampilkan list data dari tabel master customer yang masuk 

c. Daftar data supplier 
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Menampilkan list data dari tabel master supplier yang masuk 

d. Daftar data user 

Menampilkan list data dari tabel master user yang masuk sesuai penambahan 

user. 

e. Daftar data cargo 

Menampilkan list data dari tabel master cargo yang masuk. 

f. Daftar data job order 

Menampilkan list data dari tabel master job order yang masuk sesuai dengan 

penambahan data job order dan detail data job order, 

g. Laporan per job order 

Laporan yang digunakan data per job order ini dapat menampilkan laporan data 

per job order yang telah dibuat. 

h. Laporan rekap job order 

Laporan yang digunakan rekap job order dapat mengeksport dan mencetak 

laporan rekap job order berdasarkan jenis lapooran yaitu range (tanggal) dan 

bulanan. 

i. Laporan data customer 

Laporan yang digunakan data customer ini akan menampilkan data customer 

berdasarkan pesanan order customer. 

 

C. Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah salah satu diagram yang digunakan 

untuk mengembangkan suatu sistem. DFD digunakan sebagai gambaran seluruh 

proses bisnis dari awal hingga akhir, mulai dari Context Diagram, Data Flow 

Diagram Level 0, Data Flow Diagram Level 1 Pengelolaan Data master, Data Flow 
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Diagram Level 1 Pembuatan Job Order, Data Flow Diagram Level 1 Laporan Job 

Order. 

1. Context Diagram 

Context Diagram merupakan proses gambaran umum dari sebuah aplikasi 

yang menunjukan bagaimana aliran data dari mana asal data dan tujuan data 

tersebut. Berikut ini gambaran umum mengenai context diagram aplikasi job order 

pengiriman cargo, dapat dilihat pada gambar 4.10 di bawah ini.  

 

 

Gambar 4.10 Context Diagram 
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2. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 merupakan proses untuk 

menggambrarkan aliran data dan proses yang terjadi dalam sebuah sistem serta 

entitas yang terlibat didalamnya. Pada aplikasi job order pengiriman cargo terdapat 

3 proses dan terdapat data store yang digunakan dalam sistem. Berikut DFD level 

0 dapat di lihat pada gambar 4.11. 

 

 

Gambar 4.11 DFD Level 0 

 

3. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Pengelolaan Data Master 

Berikut ini merupakan Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Pengelolaan 

Data Master pada aplikasi job order pengiriman cargo. DFD level 1 Pengelolaan 

Data Master ini mempunyai 5 proses yaitu, Data master kendaraan, Data master 

customer, Data master supplier, Data master user, dan Data master cargo yang dapat 

di lihat pada gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 DFD Level 1 Pengelolaan Data Master 

 

4. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Pembuatan Job Order 

Berikut ini merupakan Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Pembuatan Job 

Order pada aplikasi job order pengiriman cargo. DFD level 1 Pembuatan Job Order 

ini mempunyai 2 proses yaitu, Pembuatan data job order dan Pembuatan laporan 

per job order yang dapat di lihat pada gambar 4.13. 

 

 

Gambar 4.13 DFD Level 1 Pembuatan Job Order 
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5. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Laporan Job Order 

Berikut ini merupakan Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Laporan Job 

Order pada aplikasi job order pengiriman cargo. DFD level 1 Laporan Job Order 

ini mempunyai 2 proses yaitu, Laporan rekap job order, Laporan data customer 

yang dapat di lihat pada gambar 4.14. 

 

 

Gambar 4.14 DFD Level 1 Laporan Job Order 

 

D. Perancangan Database 

Pada perancangan database, hal yang akan dilakukan adalah 

merencanakan dan menyusun database dan struktur yang akan digunakan dalam 

sistem. Susunan database yang akan di buat menjadi Entity Relational Diagram 

(ERD), yaitu struktur database pada aplikasi job order pengiriman cargo yang 

digunakan sebagai alat untuk memvisualisasikan database pada sistem yang 

terdapat entity dan relationship. 
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1. Conceptual Data Model (CDM)  

Conceptual Data Model (CDM) pada aplikasi job order pengiriman cargo 

yang digunakan untuk merancang kebutuhan tabel pada database. CDM ini terdapat 

7 tabel yaitu tabel users, tabel suppliers, tabel customers, tabel kendaraans, tabel 

cargos, tabel job_orders, dan tabel detail_job_orders. Dapat dilihat pada gambar 

4.15 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.15 Conceptual Data Model (CDM) 

 

2. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) ini merupakan hasil dari Conseptual Data 

Model yang sudah di generate yang akan digunakan sebagai database aplikasi. 

Dapat dilihat pada gambar 4.16 di bawah ini. 
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Gambar 4.16 Physical Data Model (PDM) 

 

3. Struktur Tabel 

Berikut merupakan struktur tabel dari hasil CDM dan PDM yang 

digunakan untuk menyimpan data pada database aplikasi job order pengiriman 

cargo terdiri dari beberapa tabel yaitu: 

 

a. Tabel Users 

Nama Tabel : users 

Primary Key : id_user 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data user admin dan direktur 
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Tabel 4.7 Struktur Tabel Users 

No Field Type Length Constraint 

1. id_user integer 11 Primary Key 

2. name varchar 255  

3. username varchar 255  

4. email varchar 255  

5. email_venfied_at tmestamp   

6. password varchar 255  

7. level varchar 255  

8. remember_token varchar 100  

 

 

b. Tabel Suppliers 

Nama Tabel : suppliers 

Primary Key : id_supplier 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data supplier 

 

Tabel 4.8 Struktur Tabel Suppliers 

No Field Type Length Constraint 

1. id_supplier varchar 5 Primary Key 

2. nama_supplier varchar 100  

3. alamat_supplier text   

4. npwp_supplier varchar 255  

5. contact_person_supplier varchar 255  
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c. Tabel Customers 

Nama Tabel : customers 

Primary Key : id_customer 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data customer 

 

Tabel 4.9 Struktur Tabel Customers 

No Field Type Length Constraint 

1. id_customer varchar 5 Primary Key 

2. nama_customer varchar 100  

3. alamat_customer text   

4. npwp_customer varchar 255  

5. contact_person_customer varchar 255  

 

 

d. Tabel Kendaraans 

Nama Tabel : kendaraans 

Primary Key : id_kendaraan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data kendaraan 
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Tabel 4.10 Struktur Tabel Kendaraans 

No Field Type Length Constraint 

1. id_kendaraan varchar 5 Primary Key 

2. no_polisi varchar 255  

3. jenis_kendaraan varchar 255  

4. no_mesin varchar 255  

5. no_rangka varchar 255  

6. masa_pajak varchar 255  

7. masa_stnk varchar 255  

8. keur_head varchar 255  

9. keur_gandengan varchar 255  

 

 

e. Tabel Cargos 

Nama Tabel : cargos 

Primary Key : id_cargo 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data cargo 

 

Tabel 4.11 Struktur Tabel Cargos 

No Field Type Length Constraint 

1. id_cargo char 5 Primary Key 

2. nama_cargo varchar 50  

3. Jumlah_tersedia integer   

 

 



53 

 

 

 

f. Tabel Job Orders 

Nama Tabel : job_orders 

Primary Key : id_job_order 

Foreign Key : id_customer 

Fungsi  : Menyimpan data job order  

 

Tabel 4.12 Struktur Tabel Job Orders 

No Field Type Length Constraint 

1. id_job_order integer 11 Primary Key 

2. id_customer varchar 5  

3. no_job varchar 255  

4. asal_tujuan text   

5. tgl_kegiatan date   

6. satuan varchar 255  

7. tonnase varchar 255  

8. cargo varchar 255  

9. user varchar 100  

 

 

g. Tabel Detail Job Orders 

Nama Tabel : detail_job_orders 

Primary Key : id_detail_job_order 

Foreign Key : id_job_order, id_kendaraan 

Fungsi  : Menyimpan data detail job order 
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Tabel 4.13 Struktur Tabel Detail Job Orders 

No Field Type Length Constraint 

1. id_detail_job_order integer 11 Primary Key 

2. id_job_order integer 11 Foreign Key 

3. id_kendaraan varchar 5 Foreign Key 

4. uraian text   

5. RIT varchar 255  

6. pendapatan_satuan float   

7. biaya_satuan float   

8. biaya_operasional float   

9. surat_jalan varchar 255  

 

 

4.4 Construction 

 

4.4.1 Implementasi Sistem 

 

A. Halaman Login 

Pada gambar 4.18 merupakan tampilan halaman login yang dilakukan 

pengguna untuk masuk kedalam aplikasi dengan mengisi username dan password 

kemudian menekan tombol login. Apabila username dan password jika diisi 

berhasil, maka sistem akan menampilkan halam dashboard. 
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 Gambar 4.17 Halaman Login 

 

B. Halaman Dashboard 

Pada gambar 4.19 merupakan tampilan halaman dashboard yang 

menampilkan view fitur job order berdasarkan jumlah data per kategori. Adapun 

kategori seperti, Kendaraan, Customer, Supplier dan Job Order. Ketika pengguna 

menekan salah satu kategori, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke tampilan 

data master sesuai kategori yang telah dipilih. 

 

 

Gambar 4.18 Halaman Dashboard 
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C. Tampilan Tabel Kendaraan  

Pada gambar 4.20 merupakan tampilan untuk tabel kendaraan. Pada 

halaman ini, sistem akan menampilkan seluruh data yang telah diinput dan disimpan 

pada database. Terdapat fungsi menambah data, fungsi edit untuk mengubah data, 

dan fungsi delete untuk menghapus data dari tabel. 

 

 

Gambar 4.19 Tampil Tabel Kendaraan 

 

D. Input Data Kendaraan 

Pada gambar 4.21 merupakan tampilan input ketika admin menekan 

halaman data master kendaraan. Sistem akan menampilkan form menambah data 

kendaraan. Apabila telah mengisi data inputan, admin dapat menekan tombol 

“Save” untuk menyimpan data, dan terdapat tombol “Batal” untuk membatalkan 

proses menambah data. 
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Gambar 4.20 Input Data Kendaran 

 

E. Edit Kendaraan 

Pada gambar 4.22 Merupakan tampilan edit data kendaraan. Halaman ini, 

sistem akan menampilkan form edit di halaman tabel data kendaraan yang telah 

dipilih sebelumnya. Apabila data selesai di edit, pengguna dapat menekan tombol 

“Save” untuk merubah data atau tombol “Batal” untuk membatalkan proses 

perubahan data. 

 

 

Gambar 4.21 Edit Data Kendaran 
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F. Hapus Data Kendaraan 

Pada gambar 4.23 Merupakan tampilan hapus data kendaraan. Halaman 

ini, sistem akan menampilkan verifikasi Delete Data di halaman tabel data 

kendaraan yang telah dipilih sebelumnya. Apabila pengguna menekan tombol 

“Hapus” data akan terhapus dalam database, dan jika menekan tombol “Batal” 

untuk membatalkan proses Delete Data. 

 

 

Gambar 4.22 Hapus Data Kendaran 

 

G. Tampilan Tabel Customer 

Pada gambar 4.24 merupakan tampilan untuk tabel customer. Halaman ini  

sistem akan menampilkan seluruh data yang telah diinput dan disimpan pada 

database. Terdapat fungsi menambah data, fungsi edit untuk mengubah data, dan 

fungsi delete untuk menghapus data dari tabel. 
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Gambar 4.23 Tampilan Tabel Customer 

 

H. Input Data Customer 

Pada gambar 4.25 merupakan tampilan input ketika admin menekan 

halaman data master customer. Sistem akan menampilkan form menambah data 

customer. Apabila telah mengisi data inputan, admin dapat menekan tombol “Save” 

untuk menyimpan data, atau tombol “Batal” untuk membatalkan proses menambah 

data, dan tombol “Pdf” untuk mencetak laporan data customer. 

 

 

Gambar 4.24 Input Data Customer 
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I. Edit Data Customer 

Pada gambar 4.26 Merupakan tampilan edit data customer. Dalam 

halaman ini, sistem akan menampilkan form edit di halaman tabel data customer 

yang telah dipilih sebelumnya. Jika data selesai diedit, kemudian pengguna dapat 

menekan tombol “Save” untuk merubah data atau tombol “Batal” untuk 

membatalkan proses perubahan data. 

 

 

Gambar 4.25 Edit Data Customer 

 

J. Hapus Data Customer 

Pada gambar 4.27 Merupakan tampilan hapus data customer. Halaman ini, 

sistem akan menampilkan verifikasi Delete Data dihalaman tabel data customer 

yang telah dipilih sebelumnya. Apabila pengguna menekan tombol “Hapus” data 

akan terhapus dalam database, dan jika menekan tombol “Batal” untuk 

membatalkan proses Delete Data. 
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Gambar 4.26 Hapus Data Customer 

 

K. Tampilan Tabel Supplier 

Pada gambar 4.28 merupakan tampilan untuk tabel supplier. Halaman ini  

sistem akan menampilkan seluruh data yang telah diinput dan disimpan pada 

database. Terdapat fungsi menambah data, fungsi edit untuk mengubah data, dan 

fungsi delete untuk menghapus data dari tabel. 

 

 

Gambar 4.27 Tampil Tabel Supplier 
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L. Input Data Supplier 

Pada gambar 4.29 merupakan tampilan input ketika admin menekan 

halaman data master supplier. Sistem akan menampilkan form menambah data 

supplier. Apabila telah mengisi data inputan, admin dapat menekan tombol “Save” 

untuk menyimpan data, atau tombol “Batal” untuk membatalkan proses menambah 

data. 

 

 

Gambar 4.28 Input Data Supplier  

 

M. Edit Data Supplier 

Pada gambar 4.30 Merupakan tampilan edit data supplier. Halaman ini, 

sistem akan menampilkan form edit di halaman tabel data supplier yang telah dipilih 

sebelumnya. Jika data selesai diedit, kemudian pengguna dapat menekan tombol 

“Save” untuk merubah data atau tombol “Batal” untuk membatalkan proses 

perubahan data. 
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Gambar 4.29 Edit Data Supplier 

 

N. Hapus Data Supplier 

Pada gambar 4.31 Merupakan tampilan hapus data supplier. Halaman ini, 

sistem akan menampilkan verifikasi Delete Data dihalaman tabel data supplier yang 

telah dipilih sebelumnya. Apabila pengguna menekan tombol “Hapus” data akan 

terhapus dalam database, dan jika menekan tombol “Batal” untuk membatalkan 

proses Delete Data. 

 

 

Gambar 4.30 Hapus Data Supplier 
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O. Input Data User 

Pada gambar 4.32 merupakan tampilan input data user untuk 

menambahkan user baru pada admin dihalaman data master user. Sistem akan 

menampilkan form menambah data user. Apabila telah mengisi data inputan, 

pengguna dapat menekan tombol “Save” untuk menyimpan data, atau tombol 

“Batal” untuk membatalkan proses menambah data. 

 

 

Gambar 4.31 Input Data User 

 

P. Edit Data User 

Pada gambar 4.33 Merupakan tampilan edit data user. Halaman ini, sistem 

akan menampilkan form edit di halaman tabel data user yang telah dipilih 

sebelumnya. Jika data selesai diedit, kemudian pengguna dapat menekan tombol 

“Save” untuk merubah data atau tombol “Batal” untuk membatalkan proses 

perubahan data. 
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 Gambar 4.32 Edit Data User  

 

Q. Hapus Data User 

Pada gambar 4.34 Merupakan tampilan hapus data user. Halaman ini, 

sistem akan menampilkan verifikasi Delete Data dihalaman tabel data user yang 

telah dipilih sebelumnya. Apabila pengguna menekan tombol “Hapus” data akan 

terhapus dalam database, dan jika menekan tombol “Batal” untuk membatalkan 

proses Delete Data. 

 

 

Gambar 4.33 Hapus Data User 
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R. Tampilan Cargo 

Pada gambar 4.35 merupakan tampilan data master cargo. Halaman ini  

sistem akan menampilkan seluruh data yang telah diinput dan disimpan pada 

database. Terdapat fungsi menambah data, fungsi edit untuk mengubah data, dan 

fungsi delete untuk menghapus data dari tabel. 

 

 

Gambar 4.34 Tampilan Cargo 

 

S. Tampilan Data Job Order 

Pada gambar 4.36 merupakan tampilan data job order. Halaman ini, sistem 

akan menampilkan seluruh data yang telah diinput dan disimpan pada database. 

Terdapat fungsi edit untuk mengubah data, fungsi delete untuk menghapus data, 

fungsi PDF untuk mencetak. 
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Gambar 4.35  Tampilan Data Job Order 

 

T. Input Data Job Order 

Pada gambar 4.37 merupakan tampilan input ketika pengguna menekan 

halaman data master job order. Sistem akan menampilkan form data yang di input 

untuk menambah data. Apabila telah mengisi data inputan, pengguna dapat 

menekan tombol “Save” untuk menyimpan data, atau tombol “Kembali” untuk ke 

halaman sebelumnya, dan tombol “Batal” untuk membatalkan proses menambah 

data. 

 

 

Gambar 4.36 Input Data Job Order 
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U. Edit Data Job Order 

Pada gambar 4.38 Merupakan tampilan edit data job order. Halaman ini, 

sistem akan menampilkan form edit dihalaman tabel data job order yang telah 

dipilih sebelumnya. Jika data selesai diedit, pengguna dapat menekan tombol 

“Update” untuk merubah data atau tombol “Kembali” ke halaman sebelumnya, dan 

tombol “View” untuk menampilkan laporan per job order. 

 

 

Gambar 4.37 Edit Data Job Order 

 

V. Hapus Data Job Order 

Pada gambar 4.39 Merupakan tampilan hapus data job order. Halaman ini, 

sistem akan menampilkan verifikasi Delete Data dihalaman tabel data job order 

yang telah dipilih sebelumnya. Apabila pengguna menekan tombol “Hapus” data 

akan terhapus dalam database, dan jika menekan tombol “Batal” untuk 

membatalkan proses Delete Data. 
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Gambar 3.38 Hapus Data Job Order 

 

W. Laporan Per Job Order 

Pada gambar 4.40 Merupakan tampilan pembuatan job order yang telah 

dibuat sebelumnya dan dapat menghasilkan laporan per job order.  

 

 

Gambar 4.39 Laporan Per Job Order 
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X. Laporan Rekap Job Order 

Pada gambar 4.41 Merupakan tampilan laporan rekap job order 

berdasarkan jenis Filter yaitu Range (Tanggal) dan Bulanan. Ketika pengguna 

memilih salah satu jenis Filter, kemudian menekan tombol “Download”, maka 

sistem akan mencetak laporan sesuai dengan filter yang dipilih. 

 

 

Gambar 4.40 Laporan Rekap Data Job Order 

 

Pada gambar 4.42 Merupakan output dari tampilan laporan rekap job 

order dalam bentuk “Excel” yang telah didownload. 

 

 

Gambar 4.41 Laporan Rekap Data Job Order 
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4.4.2 Hasil Uji Coba Sistem 

Pada Tahap Testing dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat 

dengan pengujian sistem yang telah diterapkan. Pengujian yang telah dilakukan 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua fungsi yang ada dalam aplikasi telah 

berjalan dengan baik atau sesuai dengan fungsi utamanya. 

 

A. Uji Coba Form Login 

Pada halaman login merupakan halaman pertama yang diakses oleh 

pengguna untuk dapat menggunakan aplikasi dan menjalankan aplikasi. 

 

Tabel 4.14 Uji Coba Form Login 

No Tampilan Prosedur 

Pengujian 

Input Hasil yang 

diharapkan 

1 Pengujian 

form login 

Check username 

dan password 

benar 

Inputan username 

dan password lalu 

tekan tombol login 

Tampilan form 

login berhasil 

2 Pengujian 

form login  

Check username 

dan password 

salah 

Masukan username 

dan password lalu 

tekan tombol login 

Muncul 

notifikasi bahwa 

username dan 

password salah 

 

 

B. Uji Coba Dasboard 

Pada halaman Dasboard merupakan halaman yang diakses oleh pengguna 

untuk dapat menampilkan kategori meliputi data kendaraan, data customer, data 

supplier, dan data user. 
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Tabel 4.15 Uji Coba Dasboard 

No Tampilan Prosedur Pengujian Input Hasil yang 

diharapkan 

1 Pengujian 

form 

dashboard 

Check kategori data 

kendaraan, data customer, 

data supplier, dan data 

user.  

Melihat 

tampilan 

dashboard 

Tampilan form 

dashborad 

berhasil 

 

 

C. Desain Uji Coba Data Master 

Halaman uji coba aplikasi perancangan job order pengiriman cargo ini 

pada halaman pengelolaan data master yang meliputi master kendaraan, master 

cutomer, master supplier, dan master user.  

 

Tabel 4.16 Uji Coba Pengelolaan Data Master 

Uji Coba Data Master Kendaraan 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

1 Mengetahui respon 

halaman kendaraan 

apabila mengisi data 

kendaraan 

Inputan id_kendaraan, 

no_polisi, 

jenis_kendaraan, 

no_mesin, no_rangka, 

masa_stnk, 

masa_pajak, 

Berhasil, sistem dapat 

menyimpan data 

kendaraan dalam 

database 
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keur_gandengan, keur 

head 

2 Mengetahui respon 

halaman master 

kendaraan setelah 

tersimpan dalam 

database 

 Berhasil, sistem dapat 

menampilkan data 

kendaraan 

Uji Coba Data Master Customer 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

1 Mengetahui respon 

halaman data 

customer apabila 

mengisi data 

customer 

Inputan id_customer, 

nama_customer, 

alamat_customer, 

npwp_customer, 

contact_person_custo

mer 

Berhasil, sistem dapat 

menyimpan data 

customer dalam 

database 

2 Mengetahui respon 

halaman master 

customer setelah 

tersimpan dalam 

database 

 Berhasil, sistem dapat 

menampilkan data 

customer 

Uji Coba Data Master Supplier 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 
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1 Mengetahui respon 

halaman data supplier 

apabila mengisi data 

customer 

Inputan id_supplier, 

nama_supplier, 

alamat_supplier 

npwp_supplier, 

contact_person_suppli

er 

Berhasil, sistem dapat 

menyimpan data 

supplier dalam database 

2 Mengetahui respon 

halaman master 

supplier setelah 

tersimpan dalam 

database 

 Berhasil, sistem dapat 

menampilkan data 

supplier 

Uji Coba Data Master User 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

1 Mengetahui respon 

halaman data user 

apabila mengisi data 

customer 

Inputan id_user, 

username, password, 

level 

Berhasil, sistem dapat 

menyimpan data 

customer dalam 

database 

2 Mengetahui respon 

halaman master user 

setelah tersimpan 

dalam database 

 Berhasil, sistem dapat 

menyampilkan data 

customer 

Uji Coba Data Master Cargo 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 
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1 Mengetahui respon 

halaman data cargo 

apabila mengisi data 

cargo 

Inputan id_cargo, 

nama_cargo, 

jumlah_tersedia 

Berhasil, sistem dapat 

menyimpan data cargo 

dalam database 

2 Mengetahui respon 

halaman master cargo 

setelah tersimpan 

dalam database 

 Berhasil, sistem dapat 

menyampilkan data 

cargo 

 

 

D. Uji Coba Data Job Order 

Halaman uji coba aplikasi perancangan job order pengiriman cargo pada 

halaman data job order ini untuk mengelola data job order dan detail data job order.  

 

Tabel 4.17 Uji Coba Job Order 

Uji Coba Data Job Order 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

1 Mengetahui respon 

halaman data job order 

apabila mengisi data 

Inputan id_job_order, 

no_job, asal_tujuan, 

tgl_kegiatan, satuan, 

tonase, cargo 

Berhasi, sistem 

menyimpan data job 

order 

2 Mengetahui respon 

halaman data job order 

setelah tersimpan di 

database 

 Berhasil, sistem 

menampilkan data job 

order 
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E. Uji Coba Mencetak Laporan 

Halaman uji coba aplikasi perancangan job order pengiriman cargo pada 

halaman mencetak laporan dibawah ini. 

 

Tabel 4.18 Uji Coba Mencetak Laporan 

Uji Coba Mencetak Laporan 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

1 Mengetahui respon 

halaman apabila 

menekan tombol 

download 

Hasil dari data yang telah 

di inputkan 

Berhasil, sistem dapat 

mencetak laporan 

2 Mengetahui respon 

halaman cetak data 

 Berhasil, sistem 

menampilkan data yang 

dicetak 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil dari Kerja Praktik yang telah dilaksanakan dengan judul Rancang 

Bangun Aplikasi Job Order Pengiriman Cargo Berbasis Website Pada PT Sunan Inti 

Perkasa dapat diambil beberapa kesimpulan yang diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat menampilkan informasi job order dan pengelolaan terhadap 

data master meliputi: data kendaraan, data customer, data supplier, data job order 

dan detail data job order. 

2. Aplikasi job order ini dapat berfungsi untuk membantu memudahkan 

Administrasi dalam mengelola data pembuatan job order dan pelaporan kepada 

Direktur. 

3. Aplikasi ini menghasilkan tiga output laporan diantaranya adalah laporan per job 

order, laporan rekap job order, dan laporan data customer. 

 

5.2 Saran 

Dalam menyelesaikan Kerja Praktik penulis memiliki saran untuk 

pengembangan aplikasi job order pengiriman cargo di PT Sunan Inti Perkasa untuk 

kedepannya agar lebih optimal, yaitu penambahan fitur data master uang jalan yang 

mendukung proses pengiriman cargo berdasarkan tujuan, dengan hal tersebut uang 

jalan yang diberikan kepada pengirim nantinya lebih akurat. 
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