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Abstrak- Sistem Informasi merupakan suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan
operasi sistem fisik perusahaan [10]. Program aplikasi merupakan salah satu sistem informasi yang pada saat
ini banyak sekali digunakan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan bisnisnya agar prosesnya menjadi lebih
cepat dan mudah. Aplikasi program yang digunakan bisa digunakan dalam berbagai bidang mulai dari sistem
informasi akademik sampai administrasi. Aplikasi program yang digunakan bisa digunakan dalam berbagai
bidang mulai dari sistem informasi akademik sampai administrasi. Jasa pengiriman adalah suatu jasa yang
membantu customer dalam hal pengiriman barang. Dalam pengolahan data pengiriman barang sudah banyak
yang menggunakan aplikasi, tapi ada bagian yang belum digunakan aplikasi komputernya yaitu bagian
penolakan barang kirim, penolakan barang kirim adalah penolakan customer akan barang yang dikirim
dikarenakan masalah tertentu yaitu barang tidak sesuai pesanan seperti cacat atau rusak. Ketepatan waktu
dalam pengiriman dan jaminan keamanan terhadap barang pesanan yang dikirim bisa sampai tujuan dengan
selamat merupakan tujuan dari jasa pengiriman.
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I.

PENDAHULUAN

Usaha jasa pengiriman saat ini banyak
sekali kita temukan, rata-rata jasa pengiriman
barang sudah menggunakan sistem yang
terkomputerisasi. Sistem tersebut digunakan untuk
mempermudah data pengiriman barang yang terjadi
setiap harinya. Dalam pengiriman barang tersebut
seringkali kita mendapatkan berbagai kendala,
seperti pengiriman barang yang datangnya
terlambat, serta barang yang dikirim cacat/ rusak.
Biasanya customer akan melakukan klaim kepada
jasa pengiriman tersebut, dan proses tersebut
dinamakan penolakan barang yang dikirim.
Pada jasa pengiriman barang hendaknya
selain adanya sistem pengiriman barang yang sudah
terkomputerisasi, juga adanya sistem penolakan
barang kirim.
Aplikasi sistem penolakan barang kirim
tersebut dibuat untuk memudahkan jasa pengiriman
dalam hal pengolahan data penolakan barang kirim
sampai membuat klaim dan laporan barang tolak
kirim.
II.

LANDASAN TEORI

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau
kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Jasa lebih
ditekankan kepada pemenuhan kepuasan dari
aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain [11].
Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan
yang dapat di tawarkan oleh pihak lain yang pada
dasarnya bersifat intangible (tidak dinyatakan
secara jelas) dan tidak menghasilkan kepemilikan
atas produk tersebut [8]
Pengiriman barang adalah transaksi yang
digunakan untuk menginput dan menjurnal barang/
jasa yang dikirim atau yang dijual kepada
pelanggan berdasarkan sales order (SO) yang
sudah dikirim sebelumnya [4].
Dari definisi diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa jasa pengiriman barang adalah
aktivitas yang dilakukan oleh pemilik jasa kepada
customernya untuk memberikan kepuasan terhadap
barang yang ditawarkan.
Definisi Perancangan Sistem Informasi
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari
prosedur-prosedur yang saling berhubungan,
berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu
kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran
yang tertentu [5]

Definisi Jasa Pengiriman Barang
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Sistem terdiri dari unsur - unsur seperti
masukan (input), pengolahan (processing), serta
keluaran (output) [2].
Informasi adalah faktor terpenting dalam
sistem untuk pengambilan suatu keputusan.
Definisi dari informasi adalah Data yang diolah
menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih
berarti bagi yang menerimanya [9]
Informasi adalah data yang sudah dibentuk
kedalam sebuah formulir bentuk yang bermanfaat
dan dapat digunakan untuk manusia [3].
Sistem informasi adalah suatu sistem
virtual
yang
memungkinkan
manajemen
mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan
[10].
Sistem informasi menerima masukan dari
data atau instruksi yang diinput, mengolah data
tersebut
sesuai
dengan
prosesnya,
dan
mengeluarkan hasilnya yang merupakan sebuat
output.

. Gambar 1. Model Dasar Sistem Informasi [1]

. Gambar 2. Model Pengembanga Sistem
Informasi Sumber [1]
Perancangan sistem [1] adalah proses
pengembangan spesifikasi sistem baru berdasarkan
hasil rekomendasi analisis sistem yang terdiri dari
tahapan-tahapan seperti :
1. Tahap
setelah
analisis
dari
siklus
pengembangan sistem
2. Pendefinisian
atas
kebutuhan-kebutuhan
fungsional
3. Persiapan untuk rancang bangun implementasi
4. Menggambarkan bagaimana suatu sistem
dibentuk, berupa penggambaran perencanaan,
pembuatan sketsa, pengaturan dari beberapa
elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang
utuh dan berfungsi
5. Konfigurasi
komponen
software
dan
hardware sistem.
Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem
Informasi:

Prosiding SNIT 2014: Hal.A- 64

Menurut Pressman [15] model waterfall adalah
“model klasik yang bersifat sistematis,berurutan
dalam membangun software”.
Fase fase dalam model waterfall :

Gambar 3. Fase atau tahapan model waterfaal
[15]
Berdasarkan gambar diatas dijelaskan fase dari
model waterfall mulai dari :
a) Analisa dan definisi persyaratan pelayanan,
batasan dan tujuan sistem.
b) Perancangan sistem dan perangkat lunak
c) Implementasi dan pengujian unit.
d) Integrasi dan pengujian sistem unit program.
e) Operasi dan pemeliharaan dari sitem error.
Dari definisi diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa perancangan sistem informasi
merupakan tahapan dalam pengembangan sistem
yang terdiri dari masukan (input), pengolahan
(processing), serta keluaran (output).
III. PEMBAHASAN
Penolakan barang kirim merupakan suatu
proses pengiriman barang dimana customer tidak
mau menerima barang yang telah di request
olehnya ,disebabkan karena berbagai hal. Salah
satunya disebabkan pengiriman barang tidak tepat
pada waktunya atau barang dikondisikan rusak, hal
inilah yang menyebabkan barang kirim di
kembalikan lagi ke gudang.
Langkah-langkah dalam perancangan
sistem informasi penolakan barang kirim berbasis
komputer pada jasa pengiriman ini adalah sebagai
berikut :
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1. Data Flow Diagram
Data flow diagram merupakan salah satu alat
untuk mengetahui aliran data yang mengalir
dalam sistem [12].

Spesifikasi file yang digunakan dalam dalam
perancangan sistem informasi penolakan barang
kirim berbasis komputer pada jasa pengiriman
ini adalah sebagai berikut :

Data barang

File Data barang Kirim

Tabel 1. Tabel Barang
Data Barang Kirim

Kasir
Pengiriman

1.0
Pengecekan
barang kirim

Data Barang Kirim

Data Barang
kirim _cek

Bagian cek
barang

Data barang_cek
Data barang tolak kirim

Data barang tolak kirim

Staff
Pengiriman

2.0
Penginputan bukti
tolak barang kirim

Tabel 2. Tabel User
Data barang tolak kirim

4.0
Laporan Klaim
Penolakan Barang
kirim

File Penolakan
barang Kirim

Data barang tolak kirim

Laporan Klaim Penolakan Barang Kirim

Laporan Klaim Penolakan Barang Kirim

Pimpinan
Bagian
Pengiriman

Gambar 3. Diagram Nol Sistem Informasi
Penolakan Barang Kirim
2. Normalisasi File
Normalisasi merupakan cara pendekatan dalam
membangun desain logika basis data relasional
yang tidak secara langsung berkaitan dengan
model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah
aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan
struktur table yang normal [1]

Tabel 3. Tabel Customer

Tabel 4. Tabel Transaksi

Gambar 4. Normalisasi Sistem Informasi
Penolakan Barang Kirim

Tabel 5. Tabel Detail Transaksi

3. Spesifikasi File
Prosiding SNIT 2014: Hal. A-65

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014

Memasukkan User

Mengubah User

Mencari User

Melihat User

Mengelola User

Memasukkan Barang

Melihat Barang

Mengubah Barang

Mencari Barang
Mengelola User

4. Use Case Diagram
Use Case merupakan “ Pemodelan Untuk
Kelakuan sistem informasi yang akan dibuat”.
Use case menggambarkan interaksi antara satu
aktir atau lebih dengan sistem informasi yang
akan dibuat [13]

Login

Memeriksa Status Login

Tabel 6. Tabel Simbol Use Case
Simbol
Nama Use Case

Nama
Use
Case

Aktor

Asosia
si

Extend
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Keterangan
Fungsionalitas
yang disediakan
oleh sistem
Informasi
sebagai unit
atau bagian
yang saling
bertukar pesan
antar unit atau
actor.

Validasi

Mencari Customer

Mengelola Customer
Staff Pengiriman
Mengubah Customer

Memasukkan Customer

merupakan
orang , proses,
atau sistem lain
yang
berinteraksi
dengan sistem
informasi yang
akan dibuat.
Komunikasi
(menghubungka
n) antar actor
dan use case.
relasi Use Case
tambahan ke
sebuah use case
dimana use case
yang
ditambahkan
dapat berdiri
sendiri.

Login

Melihat Customer

Mengelola Transaksi Klaim
Penolakan Barang

Memasukkan Klaim Tolak
Barang

Mencetak Klaim Tolak
Barang

Menghapus Klaim Barang

Customer

Gambar 5. Use Case Diagram Klaim
Penolakan Barang Kirim
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5. Activity Diagram
Activity Diagram menggambarkan workflows
atau aktivitas dalam sebuah sistem [13].
Staff Pengiriman

Gambar 7. Tampilan Login Sistem Informasi
Penolakan Barang kirim
b.

Customer

Tampilan Menu Utama Sistem Informasi
Penolakan Barang kirim
Dalam suatu program aplikasi memerlukan
sistem keamanan berupa login untuk
keamanan data.

Memasukkan Klaim
Tolak Barang Kirim

Login

Menampilkan
Menu

Gambar 8. Tampilan Menu Utama Sistem
Informasi Penolakan Barang kirim
Mengelola User

Mengelola Barang

Mengelola
Customer

Mengelola Transaksi
Klaim Tolak Barang Kirim

c.

Tampilan
Master
Barang
Sistem
Informasi Penolakan Barang Kirim
Menampilkan data menu yang akan diolah
mulai dari data master sampai data transaksi.

Logout

Gambar 6. Activity Diagram Sistem Informasi
Penolakan Barang Kirim
6.

Tampilan Program
a. Tampilan Login
Sistem Informasi
Penolakan Barang kirim
Dalam suatu program aplikasi memerlukan
sistem keamanan berupa login untuk
keamanan data.

Gambar 9. Tampilan Master Barang Sistem
Informasi Penolakan Barang kirim

d.

Tampilan Data
Barang Kirim

Transaksi

Penolak
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[3]

[4]
[5]
[6]

[7]

[8]
Gambar 10. Tampilan Data Transaksi Sistem
Informasi Penolakan Barang kirim

IV. KESIMPULAN
Pengiriman barang merupakan upaya yang
dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan
pelayanan yang lebih kepada customer nya.
Kadangkala proses pengiriman barang mengalami
berbagai macam kendala, misalnya hujan, macet,
atau pun bencana lainnya yang dapat
mengakibatkan terlambatnya barang sampai ke
customer, serta barang yang rusak. Karena hal yang
demikian mengakibatkan customer tidak puas
terhadap pelayanan nya, yang mengakibatkan
customer
melakukan
pembatalan
terhadap
barangnya.
Proses penolakan barang kirim terjadi
dikarenakan customer tidak mau menerima barang
yang telah di request olehnya yang dikarenakan
berbagai hal, seperti pengiriman barang tidak tepat
pada waktunya atau barang dikondisikan rusak.
Kasir pengiriman barang mengecek kembali barang
yang telah dikirim kemudian ditolak oleh customer
berdasarkan data barang yang dikirim, yang
kemudian data tersebut di input sebagai data untuk
membuat laporan klaim penolakan barang kirim.
Perancangan sistem informasi penolakan
barang kirim berbasis komputer dibuat dengan
maksud untuk mempermudah perusahaan jasa
pengiriman barang untuk melakukan proses klaim
penolakan barang kirim yang dilakukan oleh
customer.
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