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ABSTRAK  

 

Kantor POS Banjarmasin merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang bergerak dibidang jasa pengiriman 

barang. Yang mana dalam pendataan pengiriman barang yang ada masih bersifat kurang efektif dalam 

penyimpanan datanya. Serta disaat ingih mengetahui stok barang masih tergolong kesusahan dalam informasi 

stok barang. Dengan permintaan barang yang makin meningkat. Sehingga dalam proses pengiriman barang 

maka perlu untuk meningkatkan pelayanan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang. Maka 

perlu adanya sistem yang dapat memudahkan serta efektif dalam pencarian barang serta dalam pengelolaan data 

barang agar dapat mengatasi permasalahan yang ada.  
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ABSTRACT 

 

Banjarmasin POS Office is a State-Owned Enterprise, which is engaged in goods delivery services. Which in the 

data collection of existing goods delivery is still less effective in data storage. And when you find out that the 

stock of goods is still classified as stock information. With the increasing demand for goods. So that in the 

process of delivering goods, it is necessary to improve services so that there are no delays in the delivery of 

goods. So it is necessary to have a system that can facilitate and be effective in finding goods and in managing 

goods data in order to overcome existing problems. 
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PENDAHULUAN  

 

Kantor Pos adalah bagian dari lembaga pemerintah yang memfasilitasi sarana komunikasi bagi 

masyarakat. Bahkan lembaga ini sudah eksis sejak zaman Belanda. Pada awal berdiriya kartor pos, lembaga ini 

telah melayani pengiriman pesan berupa surat serta pengiriman uang. Dengan perkembangan teknologi yang 

sekarang, kantor pos mengembangkan fungsi menjadi lebih luas lagi, seperti menerima western union, 

pembayaran listrik, telepon dan lain-lain. Begitu pula dengan Kantor Pos Banjarmasin yang beralamat di Jalan 

Jl. Lambung Mangkurat No. 19, Kertak Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, merupakan kantor 

yang ruang lingkup kerjanya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengirim paket atau barang 

mereka. 

Di kantor pos Banjarmasin sekarang ini selain memiliki jasa pengiriman barang, juga memiliki 

warehouse yang bekerja sama dengan perusahaan Telkomsel sebagai tempat penitipan dan penyimpanan 

sementara dari kartu dan voucher Telkomsel, karena nanti nya kartu dan voucher tersebut akan dikirimkan ke 

daerah daerah lain. 
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Aplikasi pengiriman paket dan penyimpanan barang atau warehouse merupakan fungsi penting yang 

menjadi tanggung jawab kantor pos. Pengelolaan data pengiriman dan penyimpanan barang merupakan hal yang 

penting untuk Kantor pos banjarmasin. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu aplikasi yang dapat 

menjalankan fungsi pengelolaan data khususnya data pelanggan, data kurir, data kategori barang, data 

user/admin, data stok barang, data barang masuk dan data barang keluar. Pada saat ini pengelolaan data 

pengiriman dan penyimpanan barang yang diterapkan di Kantor Pos memang sudah terkomputerisasi, namun 

sebagian penggunaannya masih standar umum yaitu menggunakan Microsoft Word dan Execl sehingga kurang 

efektif dan efisien. Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian dalam penbuatan laporan proposal 

dengan judul “SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PENGIRIMAN BARANG PADA KANTOR 

POS BANJARMASIN BERBASIS WEB”. 

 

METODE  

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Dengan metode ini bisa langsung mengamati sistem alur pengeloaan, pendaftaran, Pengiriman Kantor 

POS Banjarmasin. 

2. Wawancara 

Dengan metode ini bisa berdialog secara Tanya langsung pimpinan bagian pengiriman kantor POS 

Banjarmasin. 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan resmi yang ada hubungan 

nya dengan pokok permasalahan seperti laporan,arsip surat menyurat dan lainna yang ada hubungannya 

dengan penelitian yang dilakukan. 

4. Studi Pustaka 

Dengan cara mengumpulkan referensi baik dari buku, jurnal atau internet yang berkaitan dengan objek 

penelitian yang dilakukan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Analisis Kebutuhan Sistem 

a. Sistem harus mampu melakukan pengelolahan data dengan cepat, aman dan tingkat kemudahan 

yang baik 

b. Sistem dapat memberikan informasi dengan cepat dan tepat. 

c. Administrator dapat mengakses system secara penuh. 

d. System harus terdapat proses yang mampu memperbaharui semua data yang disimpan pada basis 

data 

 

2. Use Case Diagram 

Use Case Diagram Dari Aplikasi Pengiriman Barang pada kantor POS Banjarmasin sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Use Case Diagram 

 

3. Activity Diagram Admin 
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 Gambar 3.2 Activity Diagram Admin 

 

4. Sequence Diagram 

 
Gambar 3.3 Sequence Diagram  



 

5. Relasi Tabel 

Data Kategori Barang

id kategori

+ tampil ()

nama
kategori

+ tambah ()
+ edit ()

LOGIN

username

password

+ login ()

Menu

data karyawan
data pelanggan

data stok 
data barang
data kurir

data kategori

data surat jalan
data return

data laporan

data rusak
data barang masuk
data barang keluar
data wesel pos

Data Pelanggan

NIK

+ edit ()

nama

jenis kelamin
tanggal lahir
tempat lahir

no_telpon
alamat
foto

+ tampil ()
+ tambah ()

+ hapus ()

Data Kurir

NIK

+ edit ()

nama
jenis kelamin
no_telpon

alamat
foto

+ tampil ()
+ tambah ()

+ hapus ()

id kurir

email

Data Return

no return

+ edit ()

tanggal return

tanggal pengiriman
no pengiriman
keterangan

nama pengirim
tujuan
biaya

+ tampil ()
+ tambah ()

+ hapus ()

Data Barang

no pengiriman
tanggal pengiriman

no telpon
tujuan
tarif

nama pengirim

estimasi
berat
status
bukti pengiriman

+ edit ()
+ tampil ()

+ tambah ()

+ hapus ()

Data Wesel

no wesel
pin

nama pengirim
nama penerima
no telpon

tanggal pengiriman

rek penerima
layanan wesel
biaya kirim
jumlah uang

+ edit ()
+ tampil ()

+ tambah ()

+ hapus ()

biaya

Data Stok

kd barang

+ edit ()

nama barang

harga
nama kategori
kd kategori

stock
foto

+ tampil ()
+ tambah ()

+ hapus ()

Data Surat Jalan

no surat

+ edit ()

tanggal pengiriman

nama barang
kode barang
nama kurir

jumlah
tujuan
status

+ tampil ()
+ tambah ()

+ hapus ()

 
Gambar 3.4 Relasi Tabel  

 

6. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

a. Halaman Login 

 
Gambar 4.1 Halaman Login  



 

 

b. Halaman Menu Utama 

 
Gambar 4.2 Halaman Kategori 

 

 

c. Halaman Stok Barang 

 
Gambar 4.3 Halaman Stok Barang 

 

 

d. Halaman Data Karyawan 

 
Gambar 4.4 Halaman Data Karyawan 

 

 

 



 

 

 

e. Halaman Data Kurir 

 
Gambar 4.5 Halaman Data Kurir 

 

 

f. Halaman Data Surat Jalan 

Gambar 4.6 Halaman Data Surat Jalan 

 

 

g. Halaman Data Barang Masuk 

 
Gambar 4.7 Halaman Data Barang Masuk 

 



 

 

 

h. Halaman Data Pengiriman Barang 

 
Gambar 4.8 Halaman Data Pengiriman Barang 

 

 

i. Halaman Data Return Barang 

 
Gambar 4.9 Halaman Data Return Barang 

 

 

 

7. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Berikut Salah Satu Hasil Laporan Barang Masuk. 

 

Gambar 4.10 Laporan Barang Masuk 

 



 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan diterapkannya sistem ini dapat mempermudah dalam pencarian data barang 

atau data pengiriman barang. 

2. Aplikasi ini juga dapat mempermudah admin dalam proses pengolahan data barang 

yang ada warehouse telkomsel. 

3. Dengan adanya sistem informasi ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada kantor pos 

Banjarmasin seperti proses pengolahan data, pencarian data, serta penyimpanan data yang ada pada 

kantor pos Banjarmasin. 
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