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ABSTRACT
TIKI'S dig 10 Yogyakarta constitutes one effort carry on business that

moving deep dispatch area packages and document. But, in this effort TIKI'S Dig
10 Yogyakarta stills to struck a snag since its registry is still manuals. So makes
performance getting effective reducing and efficient.

A lot of it goods dispatch and customer bustle zoom can beget TIKI'S Dig
10 Yogyakarta strucks a snag to account and brings off dispatch transactionses.
By use of Dreamweaver's Adobe software, XAMPP, Photoshop's Adobe and
MyAdmin's PHP we make one application for goods and document dispatch that
exist at TIKI'S Dig 10 Yogyakarta.

With marks sense this application is expected gets to help TIKI'S Dig 10
Yogyakarta in dispatch packages and document. So performance can walk rapid
fire, and information that is gotten accurate and beneficent for its effort progress.

Keywords :dispatch, transactions, accurate

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah informasi merupakan kunci utama dalam sebuah perusahaan.
Informasi sangatlah tergantung dari beberapa aspek antara lain aspek
sumber, bagaimana mendapatkannya dan beberapa aspek yang lain.
Informasi memegang peranan yang penting dalam proses pengambilan
keputusan bagi pihak manager. Informasi yang tepat, akurat dan relevan
tentunya akan mendukung dalam pengambilan keputusan tersebut.

Sedangkan untuk mendapatkan informasi yang  cepat, tepat dan
akurat, maka tidak lepas dari sistem yang diterapkan oleh suatu perusahaan.
Sistem Pengiriman Paket Dan Dokumen yang dilakukan secara manual
mempunyai banyak kelemahan terutama dari faktor kecepatan proses
pengolahan datanya, sehingga berakibat informasi yang dibutuhkan akan
terlambat.  Oleh karena itu perusahaan  menjadi semakin sadar bahwa
informasi adalah suatu sumber daya yang penting secara strategis dan
membutuhkan teknologi yang dapat mengolah sumber daya tersebut.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, untuk
mendapatkan informasi yang cepat sudah tidak diragukan lagi. Bahkan
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keakuratan informasi yang diperoleh akan lebih terjamin. Salah satu
teknologi yang dapat memenuhi hal tersebut adalah komputer, dimana dalam
pengolahan data komputer akan lebih cepat, sehingga informasi yang didapat
tepat pada waktunya.

Dengan banyaknya kemudahan yang dapat diperoleh dengan
menggunakan sistem komputerisasi tersebut, maka  banyak perusahaan
yang telah menerapkan sistem tersebut. Tetapi  pada Tiki Gerai 10
Yogyakarta sistem yang diterapkan pada bagian pengiriman paket dan
dokumen masih manual yaitu dengan pencatatan tulis tangan pada kwitansi.

Akibatnya proses pelayanan data pengiriman paket dan dokumen
lambat. Begitu juga  untuk memperoleh informasi dan laporan-laporan yang
diperlukan.

Berdasarkan sistem yang selama ini dilakukan pada Tiki Gerai 10
Yogyakarta, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dan
pembangunan sebuah sistem terkomputerisasi pengiriman paket dan
dokumen. Semoga dengan adanya sistem tersebut dapat membantu Tiki
Gerai 10 Yogyakarta dalam mengurus dan menangani pengolahan data yang
berhubungan dengan kegiatan pengiriman paket dan dokumen.

Dari uraian di atas, maka dengan ini penulis akan mengadakan
penelitian dan pembangunan sistem dengan judul Sistem Informasi
Pengiriman Paket Dan Dokumen Pada Tiki Gerai 10 Yogyakarta.

2. Landasan Teori

2.1 Sistem Informasi
Menurut John F. Nash (1995:8) Sistem Informasi adalah “Kombinasi dari

manusia, alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud
menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi
tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai menyediakan dasar
pengambilan keputusan yang tepat.”1

Sistem informasi oleh Robert A. Leith dan K. Roscoe Davis didefinisikan
sebagai “Suatu system didalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak
luar tentang laporan laporan yang diperlukan.”

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna
bagi yang menerimanya  yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.

Sistem Informasi adalah sekelompok elemen-elemen yang
terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Dapat
disimpulkan bahwa sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara
tak teratur, tetapi terdiri dari unsur yang dikenal saling melengkapi karena
satunya maksud, tujuan atau sasaran.

2.2 Basis Data
2.2.1 Pengertian Basis Data

Basis data berasal dari kata basis dan data, adapun pengertian
dari kedua kata tersebut adalah
Basis adalah markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul.

1 Abdul Kadir.2003. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta:Andi Offset
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Data adalah fakta yang mewakili suatu objek seperti manusia,
barang, hewan, peristiwa dan sebagainya yang direkam dalam bentuk
angka, huruf, simbol, teks dan sebagainya.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
basis data adalah “Kumpulan file atau tabel yang saling berelasi
(berhubungan) yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik.”

2.2.2 Hirarki Data
Hirarki data dapat dikelompokkan menjadi 3 buah yaitu file,

record dan elemen data.2

Elemen data (field atau atribut) adalah satuan data terkecil yang
tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Pada data
kota, atribut datanya dapat berupa id_kota, namaKota, dan provinsi
1. Rekaman (record atau baris ) adalah gabungan sejumlah elemen

data yang saling terkait. Contohnya adalah id_kota, namaKota,
dan provinsi dari kota tujuan dapat dihimpun dalam sebuah
record.

2. Berkas ( file atau table) adalah kumpulan record sejenis yang
mempunyai panjang atribut sama namun berbeda isi datanya.

3. Data value ( nilai atau isi data) adalah data aktual atau informasi
yang  disimpan pada setiap field atau atribut.

2.2.3 Objektif Basis Data
Pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah

tujuan (objektif) yaitu :
1. Kecepatan dan Kemudahan (Speed)
2. Efisiensi ruang penyimpanan (Space)
3. Keakuratan (Accuracy)
4. Ketersediaan (Avaibility)
5. Kelengkapan (Completeness)
6. Keamanan (Security)
7. Kebersamaan pemakaian (Sharability)

2.2.4 Diagram Entity-Relationship (Diagram E-R)
Diagram E-R adalah alat pemodelan data dalam suatu proyek ke

dalam entitas-entitas dan menentukan hubungan antar entitas.
Komponen-komponen yang terdapat di dalam Model Entity

Relationship :
1. Entitas

Sebuah objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari semua
objek

2. Relationship

Hubungan antar satu atau lebih entitas. Kumpulan semua relasi
diantara entitas – entitas yang  relasi membentuk himpunan
relasi (Relationship sets).

2 Sutanta Edhi.2004.Sistem Basis Data.Yogyakarta: Graha 50 Ilmu
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3. Atribut

Karakteristik dari relasi yang menjelaskan tentang relasi
tersebut.

2.2.5 Kardinalitas Relasi
Kardinalitas merupakan jumlah maksimum entitas, dimana

entitas tersebut dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas
yang lain.

Tipe – tipe kardinalitas relasi :

1. Satu – satu (One to One)
Suatu entitas di dalam himpunan entitas A dihubungkan dengan
paling banyak satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan
entitas di dalam himpunan entitas B dihubungkan dengan paling
banyak satu entitas dalam himpunan entitas A.

2. Satu – Banyak (One to Many)
Suatu entitas di dalam himpunan entitas A dihubungkan dengan
lebih dari satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan entitas di
dalam himpunan entitas B hanya dapat dihubungkan dengan
paling banyak satu entitas dalam himpunan entitas A.

3. Banyak – Satu (Many to One)
Suatu entitas di dalam himpunan entitas A dihubungkan dengan
paling banyak satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan
entitas di dalam himpunan entitas B dapat dihubungkan dengan
lebih dari satu entitas dalam himpunan entitas A.

4. Banyak – Banyak (Many to Many)
Suatu entitas di dalam himpunan entitas A dapat dihubungkan
dengan lebih dari satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan
entitas di dalam himpunan entitas B dapat dihubungkan dengan
lebih dari satu entitas dalam himpunan entitas A.

2.3 Pemodelan Sistem

2.3.1 Flowchart
Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-

langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart
menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah kedalam
segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis
alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian.

2.3.2 Data Flowchart Diagram (DFD)
Data Flowchart Diagram (DFD) adalah gambaran sistem secara

logika. Keuntungan menggunakan DFD adalah memudahkan user untuk
mengerti alur sistem yang akan dijalankan.
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Tabel 2.1 Simbol Data Flow Diagram

Simbol DFD Keterangan

Source ( Kesatuan Luar )

Proses

Data Flow ( Arus Data )

Data Store ( Simpan Data )

2.4 Software Yang Digunakan

2.4.1 MySQL
MySQL adalah database manajemen sistem untuk relational

database. Database adalah kumpulan data yang berupa text,
bilangan, file, yang disimpan dan diorganisir oleh DBMS.

MySQL adalah salah statu pilihan dalam mengembangkan
website dinamis dengan PHP. Karena MySQL sangat mudah diakses
menggunakan PHP.

2.4.1.1 Keistimewaan MySQL
Adapun keistimewaan MySQL yaitu :
1. Tidak membutuhkan ruang hardisk yang besar untuk aplikasinya
2. Mudah digunakan untuk database server
3. Aplikasi database MySQL dapat ditulis dengan bahasa tertentu,

seperti PHP
4. MySQL lebih cepat tiga tau empat kali dari database komersial

lainnya dan tidak membutuhkan administrator terlatih untuk
menginstal MySQL

5. MySQL merupakan database relasional yang open source

2.4.2 PHP (Perl Hypertext Processor)
PHP (Perl  Hypertext Preprocessor) adalah suatu bahasa

pemrograman yang termasuk kategori server side programming. Server
side programming adalah jenis bahasa pemrograman yang nantinya script
atau program tersebut akan dijalankan oleh server.

Selanjutnya hasil pengolahan script atau program tersebut akan
dikirim ke client sebagai output. PHP adalah bahasa open source yang
dapat digunakan di berbagai mesin (Linux dan Windows).

2.4.3 Adobe Dreamweaver 8
Adobe Dreamweaver 8 merupakan editor HTML yang

professional untuk mendesain, menulis kode program, dan
mengembangkan website, halaman web, dan aplikasi web.
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2.4.4 Adobe Photoshop CS 3
Adobe photoshop CS 3 adalah salah satu pengolah image.

Dalam pembuatan halaman web, adobe potoshob biasanya digunakan
untuk mengolah gambar dan menyimpan kedalam format tertentu yang
sering digunakan dalam pembuatan web, seperti JPG, GIF atau PNG.3

2.4.5 XAMPP 1.7.4
XAMPP merupakan software yang mudah digunakan, gratis dan

mendukung instalasi di Linux dan Windows.
Apache  sudah berkembang sejak versi pertamanya. Apache

bersifat open source artinya setiap orang boleh menggunakannya,
mengambil dan bahkan mengubah kode programnya.Tugas utama
apache adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada peminta,
berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web.

2.4.6 Web Browser
Web browser merupakan kumpulan jaringan berisi dokumen

yang tersambung satu dengan yang lainnya yang dikenal sebagai world
wide web. Contoh mozilla dan google crome.

2.4.7 Web Server
Web server adalah program komputer yang bertanggung jawab

menerima request HTTP dari clients, yang dikenal sebagai web browser
dan bertugas untuk merespon data konten yang diminta seperti web
pages. Contoh apache.4

2.4.8 Database Server
Database server adalah program komputer yang bertugas

melayani permintaan query database dari client, seperti yang
didefinisikan oleh model client – server. Contoh database server adalah
SQL. Database server menggunakan pendekatan client server dimana
semua user yang akan mengakses database terkoneksi dan
berkomunikasi dengan database server.

Semua permintaan dari user diatur dan diolah oleh database
server secara bergantian maupun bersamaan. File – file yang disimpan
dan diatur oleh database server tidak diakses langsung oleh user. Hal ini
merupakan penerapan dari security yang dimiliki oleh database server.

2.4.9 Client Side Cripting
Client Side Cripting adalah jenis sript yang sering dieksekusi

langsung oleh client dan ditampilkan sebagai suatu halaman web. Client
akan meminta kode program yang disimpan diserver kemudian oleh
server akan direspon dengan mengirim kode program yang diminta oleh
client, kemudian kode tersebut diterjemahkan oleh client dan hasilnya
akan ditampilkan web browser. Contoh dari client side scripting adalah
css dan javascript

.

3 Slamet Riyanto.2004.Praktikum Adobe Photoshop CS Hal 115. Jakarta:Datakom
Lintas Buana

4 Andry Shyahputra.2003.Apache Webserver.Yogyakarta:Andi
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2.4.10 Server Side Scripting
Server side scripting adalah jenis bahasa pemrograman yang

nantinya script atau program tersebut akan dijalankan oleh server.
Selanjutnya hasil pengolahan script atau program tersebut akan dikirim
ke client sebagai output. Contoh php.

2.5 Perangkat Yang Digunakan
2.5.1 Perangkat keras meliputi :

1. Processor : Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU T5750 @ 2.0 Ghz
2. Memory : 1,00 GB
3. VGA : Mobile Intel (R) 965 Express Chipset Family
4. Hardisk : 26 GB Free (39GB Total)
5. Sistem Operasi : Windows 7 Ultimate
6. Keyboard dan mouse

2.5.2 Perangkat lunak meliputi :
1. Adobe Dreamweaver 8
2. Adobe Photoshop CS 3
3. XAMPP 1.7.4
4. Notepad
5. Mozilla Firefox atau Google Chrome

3. Gambaran Umum

3.1 Profil Perusahaan
Sebagai perintis usaha dan pionir yang sangat berpengalaman di

bidangnya, TIKI selalu berupaya mengerti dan melayani sepenuh hati
dengan mewujudkan harapan pelanggan akan keamanan, fasilitas,
efektifitas, efisiensi dan tanggung jawab dalam menangani setiap
pengiriman.

3.2 Sejarah Perusahaan
Memahami potensi dan kebutuhan tinggi masyarakat akan

layanan penyampaian barang titipan dan dokumen usaha para pebisnis
dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi, telah menginspirasi
berdirinya sebuah usaha jasa penitipan barang yang dikenal masyarakat
dengan nama TIKI (Titipan Kilat).

Dengan keinginan mulia PT. Citra Van Titipan Kilat resmi
didirikan pada 1 September 1970. Berkat tangan dingin dan keuletan
Bpk.Soeprapto dan Ny. Nuraini Soeprapto sebagai perintis usaha dan
pemegang saham, TIKI mulai menapak dengan kokoh ditengah
persaingan bisnis jasa pengiriman barang yang terus menggeliat seiring
perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.5

5 www.tiki-online.com
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3.3 Visi Misi
“Kepercayaan pelanggan berarti optimalisasi pelayanan untuk

seluruh lapisan masyarakat demi pengiriman paket tepat waktu, aman
dan nyaman” merupakan visi TIKI.
Bekerja giat secara profesional dengan penuh keyakinan dan dedikasi
tinggi untuk selalu menjadi yang terbaik merupakan misi TIKI yang akan
selalu dipertahankan.
Sebagai perintis usaha yang sangat berpengalaman di bidangnya, TIKI
selalu berupaya mengerti dan melayani sepenuh hati dengan
mewujudkan harapan pelanggan akan keamanan, efisiensi, fasilitas dan
tanggung jawab dalam menangani setiap kepercayaan yang
disampaikan bersama TIKI.

3.4 Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan
Sistem informasi yang sedang berjalan pada Tiki Gerai 10

Yogyakarta masih menggunakan  pencatatan manual yaitu
menggunakan kwitansi. Oleh karena itu, penulis membuat sistem yang
berjudul  “ Sistem Informasi Pengiriman Paket Dan Dokumen Pada Tiki
Gerai 10 Yogyakarta”  diharapkan dengan sistem ini, dapat
mempermudah kinerja pada Tiki Gerai 10 Yogyakarta.

Gambar 3.1 Bukti Kwitansi

4. Pembahasan

4.1 Identifikasi Masalah
Masalah adalah faktor utama yang menyebabkan tujuan tidak

dapat dicapai dengan baik. Oleh karena itu, pada tahapan analisis harus
dilakukan proses identifikasi mengenai masalah – masalah yang terjadi.

Adapun permasalahan – permasalahan yang terjadi pada Tiki
Gerai 10 Yogyakarta adalah sistem pencatatannya masih manual yaitu
dengan menggunakan kwitansi tulis tangan sebagai bukti
pembayarannya. Diharapkan dengan sistem informasi yang sudah
terkomputerisasi ini dapat mempercepat kinerja pada Tiki Gerai 10
Yogyakarta.

4.2 Analisa Kebutuhan Sistem
Berdasarkan  identifikasi masalah yang ada, maka terdapat

beberapa spesifikasi kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi
pengiriman paket dan dokumen pada Tiki Gerai 10 Yogyakarta, yaitu :
1. Sistem dapat berjalan secara terkomputerisasi
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4.3 Perancangan Sistem

Perancangan yang akan digunakan dalam  membuat sistem ini
ada 6 macam perancangan, yaitu perancangan proses, flowchart, DFD,
ERD, relasi tabel, dan struktur tabel.

4.3.1 Perancangan Proses
1. Sistem dapat melakukan pendataan  user, paket, kota, dan

transaksi.
2. Sistem dapat menampilkan laporan data paket, kota dan

transaksi. Pada laporan transaksi dibagi menjadi laporan
parameter kota, laporan parameter jenis barang dan  cetak
kwitansi untuk pengirim dan penerima.

3. Admin dapat mengakses data user, paket, kota, dan transaksi.
4. Operator dapat mengakses data transaksi.
5. Hak akses admin dan operator meliputi tambah, edit, hapus, cari

data dan lihat laporan.

Dari gambaran proses diatas dapat diketahui kesatuan luar, data
masukan dan data keluaran dari sistem informasi pengiriman paket dan
dokumen pada Tiki Gerai 10 Yogyakarta antara lain:

1. Kesatuan Luar
a. Admin adalah pemilik Tiki Gerai 10 Yogyakarta yang memiliki

hak akses paling luas. Meliputi hak akses user, paket, kota
dan transaksi.

b. Operator adalah operator Tiki Gerai 10 Yogyakarta yang
memiliki hak akses untuk mengelola data transaksi.

2. Data Masukan
Data masukan meliputi data user, paket, kota, dan transaksi.

3. Data Keluaran
Data keluaran meliputi  laporan paket, kota dan transaksi.
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4.3.2 Flowchart System

Data
User

Data
Paket

Data
Kota

Data
Transaksi

Input Data
User

Input Data
Paket

Input Data
Kota

Input Data
Transaksi

Olah Data
User

Olah Data
Transaksi

Olah Data
Kota

Olah Data
Paket

User Paket Kota Transaksi

Pengolahan
Laporan

Data Paket

Pengolahan
Laporan
Data Kota

Pengolahan
Laporan

Data Transaksi

Laporan
Data Paket

Laporan
Data
Kota

Laporan
Data

Transaksi

Gambar 4.1 Flowchart System
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4.3.3 Perancangan Basis Data
Perancangan basis data bertujuan untuk mengatur penyimpanan

data sehingga pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan
mudah. Karena itu, perancangan basis data yang baik sangat diperlukan
dalam membuat sistem informasi.

4.3.2.1 Diagram Level 0 Sistem Informasi Pengiriman Paket dan Dokumen
Diagram level 0 ini mempunyai 2 entitas luar dan satu proses

yang mencakup seluruh proses dari sistem. Diagram level 0 yang
dihasilkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.2 Diagram Level 0 Sistem

4.3.2.2 DFD Level 1 Sistem Informasi Pengiriman Paket dan Dokumen
Dari diagram level 0 tersebut, selanjutnya dibuat DFD level 1 yang

mempunyai 2 proses, yaitu :
1. Olah Data, yaitu proses yang menggambarkan seluruh proses

penyimpanan data. Proses ini menyimpan data user, paket, kota
dan transaksi.

2. Lihat Data, yaitu proses melihat informasi yang hanya dapat
diakses oleh admin dan operator.

Gambar 4.3 DFD level 1 Sistem
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4.3.2.3 DFD Level 2 Sistem Informasi Pengiriman Paket dan Dokumen
DFD level 2 merupakan hasi penguraian DFD level 1
a. DFD level 2 Proses 1 Olah Data Sistem

DFD level 2 proses 1 olah data sistem menggambarkan
proses pengolahan data dari tiap data yang masuk dan
keluar pada DFD level 1.

b. DFD level 2 Proses 2 Lihat Data Sistem
DFD level 2 proses 2 lihat data sistem menggambarkan
proses lihat laporan data dari tiap data yang masuk dan
keluar pada DFD level 1.

Gambar 4.4 DFD Level 2 Proses 1 Olah Data Sistem
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Gambar 4.5 DFD Level 2 Proses 2 Lihat Data Sistem

4.3.4 ERD (Entity Relationship Diagram)

Gambar 4.6 (Entity Relationship Diagram)
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4.3.5 Relasi Tabel
Sedangkan relasi tabel yang telah dibuat dapat dilihat pada

gambar berikut:

Gambar 4.7 Relasi Tabel

4.4 Rancangan Form

4.4.1 Form Login
Form Login adalah tampilan awal yang akan muncul jika kita

menjalankan program. Disini ada 2 pengguna. Yaitu admin dan
operator. Admin adalah pemilik Gerai Tiki 10 Yogyakarta. Sedangkan
operator adalah pegawai Tiki Gerai 10 Yogyakarta. Jika admin
memasukkan login maka akan masuk data yang bisa diakses admin.
Sedangkan jika operator login maka akan masuk data yang akan
diakses operator.

Gambar 4.8 Form Halaman Login
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4.4.2 Form Halaman Home
Form Halaman Home adalah halaman yang akan muncul saat

kita sudah melakukan login. Ketika yang login admin maka akan masuk
data yang bisa diakses admin. Sedangkan jika yang login operator
maka akan masuk data yang diakses operator. Perbedaan admin dan
operator disini admin bisa mengakses data user, paket, kota dan
transaksi. Sedangkan jika operator login maka langsung mengakses
data transaksi.

Gambar 4.9 Form Halaman Home Admin

4.5 Implementasi Sistem
Implementasi sistem informasi pengiriman paket dan

dokumen ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis
data MySQL.

4.5.1 Tampilan Halaman Login
Halaman login digunakan untuk login pengguna. Jika  yang

login admin maka akan masuk data yang diakses admin. Yaitu data
user, paket, kota dan transaksi. Tetapi jika yang login operator maka
akan masuk data transaksi.

Gambar 4.10 Tampilan Halaman Login

Home Admin Paket LogoutTransaksiKota

Data User Data Paket
Laporan Paket

Data Kota Data Transaksi

Laporan Transaksi

Laporan Parameter Kota

Laporan Parameter Jenis Barang

Cetak Kwitansi Pengirim

Copyright @2012 TIKI

Selamat Datang
Hai admin, silahkan klik menu pilihan yang berada di sebelah atas untuk mengelola content aplikasi

Laporan Kota

Cetak Kwitansi Penerima
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Dibawah ini adalah source kode untuk menampilkan halaman login.

4.5.2 Tampilan Halaman Home Admin
Halaman home adalah halaman awal setelah melakukan

login. Jika login admin maka data yang masuk adalah data yang
diolah admin. Jika operator maka data yang masuk adalah data
transaksi. Perbedaan antara admin dan operator disini adalah admin
bisa mengakses data user, paket, kota dan transaksi. Sedangkan
operator hanya bisa mengakses data transaksi.

Gambar 4.11 Tampilan Halaman Home Admin

Dibawah ini adalah source kode untuk menampilkan hari pada saat
login

login.

5. Penutup
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya dan hasil rancangan serta implementasi
sistem informasi pengiriman paket dan dokumen pada Tiki Gerai 10
Yogyakarta, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut:

$login=mysql_query("SELECT * FROM user WHERE
id_user='$_POST[username]' AND
password='$pass'");
$ketemu=mysql_num_rows($login);
$r=mysql_fetch_array($login);

$seminggu =
array("Minggu","Senin","Selasa","Rabu","Kamis",
"Jumat","Sabtu");
$hari = date("w");
$hari_ini = $seminggu[$hari];
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1. Adanya sistem pengiriman paket dan dokumen ini dapat
memberikan kemudahan kepada instansi yang terkait untuk
melakukan pengolahan data pengiriman paket dan dokumen.

2. Sistem baru ini memungkinkan sistem yang lebih baik dari
sistem yang sebelumnya karena segala hal pencatatan data
user, data paket, data kota dan transaksi pengiriman paket
dan dokumen digantikan dengan memasukkan datanya pada
program sistem ini.

3. Pengolahan data yang cepat, berkualitas dan lancar ini sangat
diperlukan oleh semua setiap tipe organisasi guna membantu
dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

4. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya komputerisasi
pengolahan data ini jika digunakan di Tiki Gerai 10
Yogyakarta antara lain:

a. Menghemat waktu untuk pencarian data dan pencatatan data.
b. Dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat dan akurat.
c. Tata letak dari program dan bentuk output diatur sedemikian

rupa sehingga mudah dimengerti, mudah dibaca dan dapat
dilihat isinya dengan cepat.

5.2 Saran
Penelitian terhadap obyek nyata merupakan hal yang

sewajarnya dilakukan untuk mendapatkan data-data akurat sebagai
bahan kajian dan analisa. Analisa suatu sistem dilakukan untuk
mengidentifikasi permasalahan dengan maksud menghasilkan solusi.
Oleh sebab itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebuah
analisa solusi, antara lain:

1. Memahami dan mengerti tujuan dan sasaran yang diinginkan
oleh objek penelitian.

2. Mendata, mencatat dan memberikan klasifikasi terhadap
permasalahan yang ada.

3. Memilih satu permasalahan utama diantara banyak
permasalahan yang ada.

4. Merumuskan apa yang seharusnya dilakukan.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis
sampaikan. Penulis berharap sistem yang diusulkan ini dapat
membantu dalam proses pengolahan data serta pembuatan laporan
yang berkualitas. Sehingga dapat menghasilkan informasi yang cepat
dan akurat.
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