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ABSTRAK 

 
CV. Amexpress merupakan perusahaan pengiriman barang yang bisa disebut expedisi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini mempunyai peranan yang sangat 

penting, salah satunya adalah di bidang komputer, banyak instansi pemerintahan ataupun 

perusahaan swasta yang sudah menggunakan sistem komputerisasi untuk proses pengolahan data. 

CV. Amexpress belum memilik aplikasi untuk memantau pengiriman expedisi barang. Tujuan 

dalam pembahasan ini adalah untuk membuat sebuah aplikasi berbasis web yang mana dapat di 

akses oleh kantor cabang CV. Amexpress. 

Dengan menggunakan fasilitas komputerisasi dalam mengolah data pengiriman barang 

dan lain sebagainya akan berdampak baik bagi pihak perusahaan maupun karyawan dan pemilik 

usaha. Dengan system pengelolaan data expedisi berbasis web. User dapat mengetahui secara 

detail data penjualan yang bisa di akses secara online, serta dapat membuat berbagai laporan 

secara tepat dan akurat. Aplikasi ini akan dirancang menggunakan basic PHP dan MySQL serta 

Framework Laravel 5.4 untuk mempermudah dalam proses pembuatan aplikasi. 
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ABSTRACT 

 
CV. Amexpress is a shipping company that can be called an expedition. The development 

of science and technology at this time has a very important role, one of which is in the 

field of computers, many government or private agencies have used computerized 

systems for data processing. CV. Amexpress does not yet have an application for 

expedition delivery of goods. The purpose of this discussion is to create a web-based 

application which can be accessed by the branch office of CV. Amexpress. 

By using computerized facilities in processing data on delivery of goods and so on, it will 

have an impact on both the company and the business owner. With a web-based 

expedition data management system. Users can see detailed sales data that can be 

accessed online, and can make various reports precisely and accurately. This application 

will be designed using basic PHP and MySQL and the Laravel 5.4 Framework to simplify 

the application creation process. 
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PENDAHULUAN 

 

CV.AMEXPRESS yang bergerak dibidang jasa pengiriman atau sering dikenal 

dengan sebutan ekspedisi ini menyediakan jasa bagi masyarakat umum yang akan 

mengirimkan barang terhadap pengirim dalam mengirimkan barang meliputi daerah 

lintas Jawa maka sangat membutuhkan pelayanan ini, yang bertujuan untuk 

meminimalkan pendanaan kirim barang antar pulau dan dapat mengefisien waktu. 

CV.AMEXPRESS  telah memanfaatkan sistem terkomputerisasi namun dalam 

beberapa aksi pendataan dan pemberian bukti nota masih bersifat manual berupa 

pengisian formulir serta pengetikan data pada Microsoft Word  dan menyimpannya 

berupa berkas nota sehingga banyak memakan waktu dan tempat sehingga kurang efisien 

dalam pendataan dan pencarian data. Hasil dari penelitian ini memberikan keuntungan 

bagi perusahaan secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga dan biaya. 

 

METODE 

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu : 

Wawancara; pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan 

sumber data atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan 

dengan pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dan dianggap kompeten 

dalam informasi yang diberikan, seperti pegawai dibagian kesekretariatan dan 

departemen aset yang tugasnya berkaitan dengan sistem pencatatan, pengarsipan dan 

pendataan aset dan inventaris kantor. 

Observasi; Penulis mengumpulkan data dengan cara terjun langsung kelapangan dan 

melakukan pencatatan secara sistematik. Saat melakukan observasi penulis mengamati 

secara langsung cara pengelolaan dan penyimpanan data-data inventaris aset kantor yang 

sudah ada dan mengamatinya. Observasi memiliki dengan dua cara, yaitu observasi 

partisipasi dan non-partisipasi. Observasi partisipasi apabila peneliti ikut terlibat secara 

langsung, sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Observasi non partisipan 

adalah yang dilakukan peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar 

sebagai pengamat. 

Studi Kepustakaan; Pengumpulan data dari buku-buku inventaris dan catatan terkait 

yang sesuai dengan judul permasalahan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis yang sedang berjalan saat ini di CV.AMEXPRESS  masih 

menggunakan pendataan manual berupa nota tulis tangan dan pengiriman barang belum 

memiliki kategori khusus sehingga banyak memakan waktu dan tempat sehingga kurang 

efisien dalam pendataan dan pencarian data. 



 

 

Gambaran sistem usulan yang diusulkan dalam perancangan sistem ini bisa di 

lihat pada gambarr di bawah ini 

 

 

 



Berikut merupakan gambar use case dari metode UML ( Unified modeling Languange) 

yang digunakan 

 
 Penjelasan : 

1. Actor Admin memiliki semua akses menu, seperti menambah jenis barang, 

transaksi dan laporan 

2. Actor Kantor cabang, hanya mempunyai akses ke transaksi dan login 

Berikut merupakan gambaran Class Diagram dari Apilkasi : 

 
 



Tampilan Antar Muka Masukan Sistem : 

Form login adalah form pertama untuk masuk ke menu utama sistem Aplikasi Monitoring 

Tracking Expedisi Pada CV. AMEXPRESS. Terdapat dua buah textbox yaitu username 

dan password, Adapun tampilan dapat di lihat pada gambar di bawah ini: 

 

Form Home adalah Form selamat dating setelah login ke aplikasi yang menampilkan 

semua menu utama pada sistem Aplikasi Monitoring Tracking Expedisi Pada CV. 

AMEXPRESS, tampilan aplikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

  



Form Jenis Barang adalah Form yang menampilkan form inputan jenis barang pada 

sistem Aplikasi Monitoring Tracking Expedisi Pada CV. AMEXPRESS, Adapun 

tampilan aplikasi dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

Form Kantor adalah form yang menampilkan form inputan untuk menambah data 

kantor  di Aplikasi Monitoring Tracking Expedisi Pada CV. AMEXPRESS, Adapun 

tampilan aplikasi dapat dilihat di bawah ini : 

 

  



Form Petugas Adalah form untuk menginput data petugas pada Aplikasi Monitoring 

Tracking Expedisi Pada CV. AMEXPRESS, Adapun tampilan aplikasi dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

 

Form Pengiriman Barang adalah form untuk menginput data transaksi pengiriman barang 

pada Aplikasi Monitoring Tracking Expedisi Pada CV. AMEXPRESS, Tampilan form 

pada aplikasi ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

  



Daftar Pengiriman Adalah form yang menampilkan daftar pengiriman setelah menginput 

form pengiriman pada Aplikasi Monitoring Tracking Expedisi Pada CV. AMEXPRESS, 

tampilan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Detail Pengiriman Adalah form yang menampilkan detail pengiriman barang yang 

menampilkan informasi secara lengkap, tampilan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 



Halaman Fronted Pengunjung Adalah Halaman utama yang menampilkan tampilan 

utama website expedeisi CV AMEXPREE, menampilkan kolom untuk mengisi no resi, 

tampilan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Tracking Expedisi Adalah Halaman yang menampilkan informasi data pengiriman dan 

status pengiriman setelah mengisi no resi di web utama, tampilan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

  



Tampilan Antarmuka Keluaran  Sistem 

Pada Tampilan antarmuka keluaran sistem akan menampilkan laporan hasil atau ouput 

sistem dari hasil pengolahan data yang telah dinput ke dalam sistem. 

Laporan Adalah laporan yang menampilkan daftar transaksi pengiriman barang pada 

Aplikasi Monitoring Tracking Expedisi Pada CV. AMEXPRESS, Adapun tampilan 

laporan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Setelah melalui tahap analisa sistem, perancangan dan implementasi pada di 

Aplikasi Monitoring Tracking Expedisi Pada CV. AMEXPRESS menggunakan PHP dan 

MySQL, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun dalam bentuk berbasis web ini dapat membantu pihak 

perusahaan dalam pengelolaan data transaksi pengiriman expedisi barang yang ada 

pada CV. AMEXPRESS. 

2. Memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan secara keseluruhan dengan 

penghematan waktu, tenaga dan biaya. 

3. Pembuatan Laporan dengan sangat mudah. 

  

2. Saran-Saran 

Sistem Aplikasi Monitoring Tracking Expedisi Pada CV. AMEXPRESS 

menggunakan PHP dan MySQL ini masih mempunyai kekurangan sehingga perlu 

penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. Hal-hal yang dirasa perlu untuk 

disempurnakan dan dikembangkan kedepan nanti adalah sebagai berikut: 

1. Menambahkan system security pada aplikasi ini. Masih bisa mengakses halaman 

super admin jika mengetahui URL admin. 

2. Mengembangkan sistem informasi yang bisa menyajikan laporan  pengolahan data 

transaksi dalam bentuk grafik, sehingga akan lebih artistik dan mudah dibaca. 



3. Harus selalu diadakan perubahan secara kontinyu untuk menyesuaikan dengan 

keadaan lingkungan yang terus berubah agar sistem tersebut selalu up to date 
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