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II.        BAB II  

LANDASAN TEORI 

II.1 Tracking 

Arti tracking dalam bahasa inggris adalah pelacakan. Secara signifikan dalam proses 

pengiriman barang tracking merupakan pelacakan jalur yang ditempuh suatu barang hingga 

akhirnya sampai ke tujuan. 

 “Tracking berasal dari kata Track yaitu jalur. Sedangkan pengertian Tracking dalam 
pengiriman barang adalah posisi dimana barang, asal, dan tujuan pengiriman, dan rute yang 
ditempuh.”[2] 

Berikut ini adalah istilah penting yang muncul saat pemesan melakukan tracking situs web 

JNE : 

1. Manifested : barang sudah ada di terima, menunggu untuk di kirim 

2. On transit : barang sedang transit untuk menuju kota tujuan 

3. AU : Antar ulang, krn tidak sempat terantar pada hari sebelumnya 

4. BA / Bad address : kurang RT/RW, kelurahan, nomer rumah, Gg., etc 

5. received on destination : sudah sampai di kota tujuan, belum diantar ke alamat. 

6. MR : miss route 

7. CC (criscross) : Paket tertukar 

8. Redelivery : antar ulang 

9. Closed Once Delivery Attempt : kurir telah datang tetapi alamat penerima tutup / 

Kosong 

10. NTH : sama dengan di atas (alamat penerima kosong / penerima tidak di rumah) 

11. Delivered : Paket sudah sampai/diterima.[2] 

II.2 Use Case 

Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih actor dengan 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa 

saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa yang berhak menggunakan 

fungsi tersebut. Syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan 

sesederhana mungkin sehingga dapat di pahami dengan mudah. Ada 2 hal utama pada 

use case yaitu yang disebut actor dan use case. 



 

II-2 

 

Berikut adalah Komponen Pembentuk Use Case Diagram : 

Tabel 2. 1 Komponen Use Case [4] 

Simbol Deskripsi 

Use Case 

 

Use case adalah gambaran 

fungsionalitas dari suatu sistem, 

sehingga costumer atau pengguna 

sistem paham dan mengerti mengenai 

kegunaan sistem yang akan 

dirancang.  

Aktor/Actor 

 

 

Actor mempresentasikan seseorang 

atau sesuatu (seperti perangkat, 

sistem lain) yang berinteraksi dengan 

sistem. Sebuah actor hanya 

memberikan informasi inputan pada 

sistem, hanya menerima informasi 

dari sistem atau keduanya menerima, 

dan memberi informasi pada sistem. 

Actor hanya berinteraksi dengan use 

case, tetapi tidak memiliki kontrol 

atas use case.  Actor digambarkan 

dengan stick man . Actor dapat 

digambarkan secara secara umum 

atau spesifik, dimana untuk 

membedakannya kita dapat 

menggunakan relationship. 

Asosiasi/association  Komunikasi antar aktor dan usecase 

yang berpartisipasi pada use case 

atau use case yang berinteraksi 

dengan actor 

Menggunakan / include / uses Relasi use case tambahan ke sebuah 

use case dimana use case yang di 
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<<include>> 

                   ------------------------> 

 

 

 

<<uses>> 

 

tambahkan memerlukan use case ini 

untuk menjalankan fungsinya atau 

sebagai syarat di jalankan use case 

ini. 

Ada dua sudut pandang yang cukup 

besar mengenai include di use case : 

1. Include berarti use case yang 

ditambahkan akan selalu di 

panggil saat use case 

tambahan dijalankan, 

misalnya pada kasus berikut : 

 

 

 

 

 

2. Include berarti use case yang 

ditambahkan akan selalu 

melakukan pengecekan 

apakah use case yang 

ditambahkan telah dijalakan 

sebelum use case tambahan 

dijalakan, misalnya kasus 

berikut: 

 

 

 

 

Kedua interpretansi diatas dapat 

dianut salah satu atau keduanya 

Validasi user 

login 

Validasi 

Ubah 
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tergantung pada pertimbangan dan 

interpretansi yang dibutuhkan. 

Arahkan panah include mengarahkan 

pada use case yang dipakai.  

 

II.3 Diagram Aktivitas  

 Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis.  

“Perlu diperhatikan dalam membuat suatu diagram aktifitas adalah bahwa diagram 
aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang 
dapat dilakukan oleh sistem.” [4] 
Diagram aktivitas mendukung perilaku paralel. Diagram aktivitas juga banyak digunakan 

untuk mendefinisikan hal-hal berikut:  

1. rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan merupakan 

proses bisnis sistem yang didefinisikan  

2. urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem / user interface dimana setiap 

aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan  

3. rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah pengujian 

yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas: 

Tabel 2.2 Komponen Diagram Aktivitas [8] 

Simbol Deskripsi 

Status awal 

 

Status awal aktifitas system, sebuah 

diagram aktifitas memiliki sebuah 

status awal 

Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan system, 

aktivitas biasanya diawali dengan 

kata kerja 

Percabangan / decision 

   

Asosiasi percabangan dimana jika 

ada pilihan aktivitas lebih dari satu 
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Penggabungan /join 

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih 

dari satu aktivitas digabungkan 

menjadi satu 

Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan system, 

sebuah diagram aktivitas memiliki 

sebuah status akhir 

 

 

Swimlane 

 

Atau 

 

Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas 

yang terjadi 

II.4 Android 

Android merupakan sistem operasi telepon genggam sama halnya dengan telepon 

pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang 

untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti 

perangkat bergerak yang support dalam sistem operasi android.  

“Android adalah sistem operasi perangkat bergerak menggunakan versi modifikasi dari 
kernel Linux. Pada awalnya dikembangkan oleh Android Inc, sebuah perusahaan yang 
kemudian dibeli oleh Google, dan akhir-akhir ini oleh Open Handset Alliance.”[6] 

“Android merupakan software berbasis kode computer yang bisa didistribusikan secara 
terbuka(open source) sehingga programmer bisa membuat aplikasi baru. Dalam Android 
terdapat Android Market yang menyediakan ribuan aplikasi baik secara gratis maupun 
berbayar, serta memiliki aplikasi native Google yang terintegrasi seperti push email Gmail, 
Google Maps dan Google Calendar.Android menawarkan sebuah lingkungan yang berbeda 
untuk pengembang. Setiap aplikasi memiliki tingkatan yang sama. Android tidak 
membedakan antara aplikasi inti dengan aplikasi pihak ketiga. Bahkan pengguna dapat 
menghapus aplikasi inti dan menggantikannya dengan aplikasi pihak ketiga”[4]  
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Berikut merupakan beberapa versi yang ada pada android :[4] 

1. Android 1.1 

“Versi ini dirilis pada tanggal 9 Maret 2009 oleh Google. Versi ini memiliki 
pembaruan pada aplikasi, jam alarm, pengiriman email melalui Gmail, serta notifikasi 
email.”[10] 

2. Android 1.5 Cupcake 

“Versi Android yang satu ini dirilis pada pertengahan bulan Mei 2009. Pembaruan 
versi ini meliputi merekam video, dukungan bluetooth A2DP, animasi layar, 
mengunggah video ke situs YouTube, serta keyboard pada layar.”[10] 
 

3. Android 1.6 Donut 

“Versi ini dirilis pada bulan September 2009, dengan menambahkan fitur proses 
pencarian yang lebih baik. Selain itu, terdapat juga penambahan fitur galeri, 
kemampuan dial kontak, CDMA/EVDO, 802.1X, Gestures, VPN, serta teknologi text 
to change speech.”[10] 

4. Android 2.0/2.1 Eclair 

“Android 2.0/2.1 Eclair ini dirilis pada tanggal 3 Desember 2009. Yang ditingkatkan 
pada versi ini adalah dari sisi hardware, versi Google Maps yang diperbarui, UI yang 
berubah dengan browser baru, dukungan HTML5, Bluetooth 2.1, flash pada kamera 
3.2MP, serta fitur digital zoom.”[10] 

5. Android 2.2 Froyo (Frozen Yoghurt) 

“Versi ini diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2010. Pada versi ini, yang ditambahkan 
adalah dukungan Adobe Flash 10.1, kinerja yang dipercepat 2 sampai 5 kali lipat, 
integrasi V8 JavaScript engine untuk mempercepat rendering pada browser, terutama 
google Chrome, aplikasi yang bisa dipasang ke SD Card, Wi-Fi hotspot, serta fitur 
auto update pada Android Market.”[10] 

6. Android versi 2.3 (1 Desember 2010) 

“Versi ini dikenal dengan Gingerbread. Pada versi ini terdapat peningkatan 
manajemen daya, control melalui aplikasi, penggunaan multiple kamera, peningkatan 
performa serta penambahan sensor seperti gyroscope.”[10] 

 
7. Android 3.0 Honeycomb 

“Android versi ini dibuat khusus untuk tablet, karena pada versi ini dukungan 
terhadap layar yang lebih besar mulai diterapkan. Selain itu, untuk tampilan antar-
mukanya juga dibuat berbeda untuk menyesuaikan dengan tablet. Tablet pertama 
yang ‘mencicipi’ versi ini adalah Motorola Xoom.”[10] 

8. Android 4.0 Ice Cream Sandwich 

“Versi ini dirilis pada tanggal 12 September 2011. Versi ini dibuat sebagai solusi 
untuk mengatasi masalah fragmentasi akibat banyaknya gadget Android yang 
mengusung tema Holo sebagai tema standar atau default pada berbagai aplikasi.”[10] 
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9.  Android 4.1 Jelly Bean 

“Android versi terbaru dan banyak digunakan oleh ponsel atau tablet masa kini ini 
diluncurkan pada bulan Juli 2012. Versi ini mengalami perbaikan pada fitur voice 
search serta aplikasi kameranya. Versi ini juga sudah mendukung perangkat audio 
tambahan melalui USB.”[10] 

10. Android versi 5 Key Lime Pie 

“Android versi ini Google lebih berencana untuk mengefisiensikan penggunaan daya 
baterai yang notabennya sangat boros. Android Key Lime Pie ini mnggunakan istilah 
Rodrunner yang lebih menitik beratkan perbaikan pada penggunaan daya tahan 
baterai. Mungkin dengan adanya Roadrunner ini menjadi titik balik smartphone yang 
notabennya boros menjadi optimal. Selain Roadrunner pada Android 4.2 terdapat 
beberapa perubahan dan perbaikan akan dilakukan pada User interface, customization 
center, update Google Now, Update Google Play.”[10] 

II.5 SQLite  

 SQLite adalah salah satu fasilitas untuk membuat database pada android. Berikut 

sedikit uraian mengenai SQLite : 

“Android juga memiliki fasilitas untuk membuat database yang dikenal sebagai SQLite. 
SQLite adalah salah satu software yang embedded yang sangan popular,kombinasi SQL 
interface dan penggunaan memory yang sangat sedikit dengan kecepatan yang sangat 
tepat. SQLite di android termasuk dalam Android Runtime, sehingga setiap versi dari 
android dapat membuat database dengan SQLite.” [6] 
Dalam system android memiliki beberapa teknik untuk melakukan penyimpanan data. 

Teknik yang umum digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Shared preferences yaitu menyimpan data beberapa nilai (value) dalam bentuk 

gropus key yang dikenal sebagai preferences. 

2. Files yaitu menyimpan data dalam file, dapat berupa menulis ke file atau 

membaca dari file. 

3. SQLite Database, yaitu menyimpan data dalam bentuk content providers service. 

Tidak ada database khusus yang disediakan oleh android, jika menggunakan SQLite, 

kita harus meng-create database sendiri, mendefinisikan tabel, index serta data. Untuk 

membuat dan membuka database yang paling baik adalah menggunakan libraries import 

android.database.sqliteSQLiteOpenHelper yang menyediakan 3 metode, sebagai berikut. 

1. Constructor, menyediakan representasi versi dari database dan skema database 

yang kita gunakan. 
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2. onCreate (), menyediakan SQLite database object yang kita gunakan dalam 

definisi tabel dan inisialisasi data. 

3. onUpgrade (), menyediakan fasilitas konversi database dari database versi yang 

lama ke database versi yang baru atau sebaliknya. [6] 

II.6 System Development Life Cycle 

System Development Life Cycle (SDLC) merupakan proses mengembangkan atau 

mengubah suatu system perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi 

yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya.[3] 

II.7 Entity Relationship Diagram 

Pemodelan basis data yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Entity 

Relationship Diagram (ERD). ERD digunakan untuk pemodelan basis data relational. [8] 

Tabel 2. 3 Simbol Entity Relasionship Diagram 

Simbol Deskripsi 

Entitas / entity 

 

 

 

Entitas merupakan data inti yang 

akan disimpan; bakal tabel pada basis 

data 

 

 

Atribut 

 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas 

Atribut kunci primer 

 

 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas dan 

digunakan sebagai kunci akses record 

yang di inginkan; biasanya berupa id 

Atribut multi nilai / multivalue 

 

 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas yang 

dapat memiliki nilai lebih dari satu 

Nama_entitas 

Nama_atribut 

Nama_kunci_primer 

 
Nama_atribut 
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II.8Diagram Kelas 

Diagram kelas mengambarkan struktur sistem dari segi pendefenisisan kelas-kelas yang 

akan dibuat untuk membangun system. 

Tabel 2. 4 Diagram Kelas [8] 

Simbol Deskripsi 

Kelas 

 

Kelas pada struktur sistem 

Anatar muka atau interface 

 

Sama dengan konsep interface dalam 

program beriorientasi objek 

Asosiasi / association 

 

Relasi antar kelas dengna makna 

umum, assosiasi biasanya juga 

disertain dengan multiplicity 

Asosiasi berarah / direct association 

 

Relasi anatar kelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh kelas 

yang lain, assosiasi biasanya juga di 

sertai dengan multiplicity 

Relasi 

 

 

Relasi yang menghubungkan antar 

entitas; biasanya diawali dengan kata 

kerja 

Asosiasi/association 

1                                    0..* 

Penghubung antar relasi dan entitas 

dimana kedua ujungnya memiliki 

multiplicity kemungkinan jumlah 

pemakaian 

nama_relasi 
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Generalisasi 

 

Relasi kelas  denagn makna 

generalisasi-spesialisasi (umum - 

khusus) 

 

Kebergantungan / dependency 

…………………………………….. 

Relasi anatar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas 

Agrerasi / aggregation 

 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

semua bagian (whole-part) 

 

II.9 Sequence Diagram 

Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar 

objek. Banyaknya diagram sequence yang harus digambarkan adalah sebanyak 

pendefinisian use case, semakin banyak use case yang didefinisikan maka diagram 

sequence yang harus dibuat juga semakin banyak. Berikut adalah simbol-simbol yang 

ada pada diagram sekuen. [8] 

Tabel 2. 5 simbol sekuen diagram [8] 

No. Gambar Nama Keterangan 

1 

 

LifeLine 

Objek entity, antarmuka yang 

saling berinteraksi. 

 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktifitas yang 

terjadi 
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3 

 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktifitas yang 

terjadi. 

Tabel 2. 5 simbol sekuen diagram 

II.10 Jasa Pengiriman Barang  

Perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau 

jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan  manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan 

harus melewati sebuah  proses  di suatu tempat, sehingga inti dari perusahaan ialah tempat 

melakukan proses sampai bisa langsung digunakan oleh manusia. 

 “Secara umum Pengiriman Barang adalah segala upaya yang di selenggarakan secara 
sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan jasa berupa 
pengiriman barang,baik antar kota,antar pulau dan antar negara.”[5] 

Berikut adalah hal-hal terkait jasa pengiriman barang : 

1. Masalah yang Biasa Terjadi  

a. Barang Tidak Sampai Tepat Waktu. 

b. Barang Sampai Dalam Kondisi Rusak. 

c.  Barang Hilang. 

2. Syarat Standar Pengiriman Barang(SSP) 

a. Prosedur Pengiriman  

b.  Pemeriksaan Kiriman 

c. Larangan Kiriman 

Untuk menjaga keamanan kurir dan nama baik perusahaan pengiriman 

barang, bisanya perusahaan menetapkan larangan untuk pengiriman 

barang yang berbahaya atau melanggar hukum. 

3. Jaminan Kepemilikan Kiriman  

4. Ganti Rugi  

a. Kerusakan tersebut semata-mata di sebabkan karena kelalaian karyawan atau agen 

perusahaan pengiriman barang. 

b. Pengriman barang atau kerugian atas kerusakan akibat bencana alam atau force 

majeure. 
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c. Bentuuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan dokumen atau barang yang 

nilainya tidak melebihi 10 kali biaya kirim. 

5. Tata Cara Klaim 

a. Setiap klaim dari sipper sehubungan denagan kewajiban dan tanggung jawab 

Perusahaan pengriman barang harus di sampaikan secara tertulis dan telah di 

terima oleh kantor Perusahaan pengriman barang paling lambat 14 hari stelah 

tanggal dokumen atu barang tersebut seharusnya telah di terima di tempat tujuan. 

b. Jumlah klaim tidak dapat di perhitungkan dengan jumlah tagihan dari Perusahaan 

pengriman barang. 

1) Barang tidak sampai tepat waktu. 

2) Barang sampai dalam kondisi rusak 

3) Barang hilang 

Pihak perusahaan akan mengganti rugi sesuai kesepakatan yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak pada awalnya dan sesuai aturan yang tertera.[5] 

II.11  Black-Box Testing (Pengujian kotak hitam) 

Black-box testing yaitu pengujian perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional 

tanpa menguji desain dan kode program. 

“Pengujian yang dimaksudkan untuk mengatahui apakah fungsi-fungsi, masukan dan 

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Pengujian kotak 

hitam dilakukan dengan membuat kasus uji yang bersifat mencoba semua fungsi dengan 

memakai perangkat lunak apakah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.”[2] 
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 II.12 SDLC (Sistem Development Life Cycle) 

Pembangunan perangkat lunak pada skripsi ini dengan tahapan-tahapan waterfall 

meliputi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 alur Waterfall [7] 

1. Analisis 

Pada tahap awal pembuatan aplikasi ini dilakukan analisis kebutuhan data-data 

yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi dan wawancara langsung melalui permasalahan yang tampak pada objek 

penelitian yaitu JNE dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh JNE serta konsumen 

JNE. 

2. Desain 

Setelah mengumpulkan data-data, lalu melakukan desain agar mempermudah 

dalam merancang alur program dari setiap proses. 

3. Pembuatan kode  

Setelah itu melakukan pengkodingan sesuai dengan permasalahan yang telah 

dianalisis dan desain sistem yang telah dilakukan. 

 

Analisis 

Desain 

Pembuatan 

Kode 

Pengujian 

Implementasi 
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4. Pengujian   

Setelah program selesai baru dilakukan pengujian program yang mana pada tahap 

ini memastikan bahwa program-program tersebut telah selesai dan dipastikan tidak adanya 

error atau kesalahan aplikasi pada saat dijalankan. 

5. Implementasi 

Apabila semua tahap telah dilaksanakan dengan baik dan benar maka aplikasi 

tersebut  telah lolos uji dan dapat diimplementasikan atau  dapat digunakan oleh para 

pengguna jasa JNE. 

 




