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ABSTRAK
ABSTRAK
Antar jemput anak diwilayah perkotaan khususnya dikelurahan Rungkut
Mananggal Surabaya menjadi kegiatan rutin dilakukan oleh orang tua. Namun
karena mayoritas orang tua tersebut adalah pekerja, hanya 40% yang dapat secara
rutin memfasilitasi anak-anak mereka dengan antar jemput pribadi. Untuk itu
tujuan dari pembuatan aplikasi antar jemput anak yang diberi nama AjA Transport
adalah untuk menjadi solusi bagi para orang tua yang mengeluhkan kurang
efektifnya transportasi konvensial dan merasa kawatir dengan keamanan putraputri mereka jika harus menggunkan transportasi online yang ada saat ini.
Aplikasi jasa antar jemput anak sebagai solusi perkembangan transportasi
online ini menggunakan bahasa pemodelan visual yaitu Unified Modelling
Language (UML), bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Selain itu
untuk web server menerapkan konsep object oriented dengan framework
CodeIgniter. Hasil penelitian ini berupa aplikasi jasa antar jemput anak yang
dapat memberi pilihan untuk orang tua untuk memfasilitasi putra-putri mereka.
Kata Kunci: Aplikasi, Antar Jemput Anak, Online.
1.PENDAHULUAN
Antar jemput anak adalah
kegiatan rutin yang dilakukan
masyarakat, khususnya bagi orang
tua yang memiliki anank dibawah
umur dan harus melakukan kegiatan
diluar rumah. Antar jemput tersebut
dapat dilakukan sendiri, namun

untuk orang tua yang memiliki
pekerjaan diluar rumah tentu akan
sangat sulit. Keadaan inilah yang
sering terjadi didaerah perkotaan,
seperti yang terjadi pada para orang
tua yang tinggal di derah Rungkut
Menanggal, Surabaya.

Dari permasalahan tersebut
munculah solusi jasa antar jemput
anak baik jasa antar jemput yang
dikelola oleh perorangan maupun
sebuah badan usaha. Baru-baru ini
transportasi berbasis online (TBO),
yang
secara
pesat
menjadi
alternative pilihan transportasi yang
mudah dan cepat. Namun, meskipun
penggunaannya mudah dan cepat,
TBO yang ada saat ini tidak tepat
bila digunakan sebagai sarana pilihan
untuk antar jemput anak.
Untuk itu perlu adanya sebuah
aplikasi pemesanan jasa antar jemput
anak,
yaitu
sebuah
aplikasi
transportasi berbasis online yang
tidak hanya berfungsi sebagai alat
pemesanan jasa transportasi mudah
dan cepat, namun juga memberikan
pilihan bagi orang tua untuk
menentukan
pengemudi
sesuai
kreteria. Aplikasi tersebut sekaligus
menjadi media pemasaran bagi
pelaku antar jemput anak yang ada di
Kelurahan Rungkut Menanggal.
Penelitian ini dilakukan untuk
mewujudkan
perkembangan
trasportasi online, dibuat khusus
untuk antar jemput anak di kota
Surabaya, khususnya Kelurahan
Rungkut Menanggal, Kec. Gunung
Anyar Kode Pos 60293, Kota
Surabaya.

2.2 Metode Waterfall
Model air terjun (Waterfall)
sering juga disebut model Sekuensial
linier (Sequential Linier) atau alur

hidup klasi (Classic Life Cycle).
Model air terjun menyediakan
pendekatan alur hidup perangkat
lunak secara sekuensial atau terurut
dimulai dari analisis, desain,
pengkodean, pengujian dan tahap
pendukung (support) (Rosa dan
Shalahuddin, 2013).

Gambar 2.1 Tahapan Metode Waterfall
Sumber: Rosa dan Shalahuddin,2013.

2.3.4

UML (Unified Modeling
Language)
UML adalah metode pemodelan
secara visual sebagai sarana untuk
merancang dan atau membuat
software berorientasi objek, karena
UML ini merupakan bahasa visual
untuk pemodelan bahasa berorientasi
objek, maka semua elemen dan
diagram berbasiskan pada paradigma
2.3.7.1 HTML (Hyper Text Markup
Language)
HTML (Hyper Text Markup
Language) adalah adalah format
standar yang digunakan untuk
membuat halaman web. HTML
merupakan subset dari bahasa yang
lebih luas, yaitu SGML (Standard
Generalized Marcup Language).File
HTML berupa file teks yang terdiri
dari 2 bagianyaitu content (isi)
berupa teks yang akan ditampilkan
oleh browser dan markup atau tags
yang menjelaskan bagaimana teks
tersebut diinterpretasi oleh browser.
HTML
dapat

mengkombinasikanPHP yaitudengan
menuliskan script HTML dibagian
luar tag PHP(Mukhamad Masrur,
2016).

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Metode Penelitian
Tahap analisis merupakan
tahap yang sangat penting sebelum
tahap desain sistem karena kesalahan
dalam
tahap
analisis
dapat
menyebabkan kesalahan pada tahap
berikutnya. Analisis yang dilakukan
pada sistem yang akan dibangun
mengikuti beberapa tahap pada
model pengembangan waterfall,
yaitu analisa masalah,perancangan
sistem, pelaksanaan, dan pengujian.
Secara garis besar diapat dilihat pada
gambar 3.1 Alur Metodologi
Penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Proses antar jemput
konvensional
Antar
jemput
anak
konvensional adalah jasa antar
jemput
yang
paling
banyak
digunakan
oleh
masyarakat
kelurahan rungkut menanggal. Hal
tersebut dikarenakan kelebihan dari
antar
jemput
konvensional
menggunakan kendaraan roda dua
adalah selain biaya yang lebih
murah, dan efektifitas dalam
berkendara yang paling penting
adalah pengemudinya adalah orang
yang sudah dikenal sebelumnya oleh
konsumen, dan rata-rata pengemudi
tersebut merupakan masyarakat yang
tinggal dekat dengan konsumen atau
kenalan dari konsumen yang dapat
menjamin identitas dari pengemudi
tersebut. Proses berjalannya antar
jemput konvensional mulai dari
pencarian sampai proses antar
jemput berjalan dapat dilihat di
ganbar 4.2.

Gambar 4.1 Proses antar
jemput anak konvensional

Sumber : Hasil penelitian
diolah kembali (2017)

4.1
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian

4.2

Aplikasi yang akan dibuat
Setelah menentukan
hasil
dari wawancara dan observasi pada
kegiatan antar jemput anak . Penulis
menentukan inisiatif pembuatan
aplikasi jasa antar jemput anak yang
di beri nama aplikasi Antar Jemput
Anak.
4.2 Pemesanan aplikasi antar
jemput anak
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1. Menu login (member)

Gambar 4.3 Halaman Login

Login user dibagi 3 level. Level
1 adalah untuk Administrator yang bisa
mengakses semua menu..
Level 2
adalah pengemudi yang hanya bisa
mengakses menu pemesanan baru,
mengelola status perjalanan, dan
mengakses menu lihat saldo dan
konfirmasi pengiriman saldo. Level 3
adalah untuk member, member dapat
mengakses menu pemesanan.
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Gambar 4.2 Pemesanan
aplikasi antar jemput anak
4.3 Implementasi

Implementasi
aplikasi
pemesanan jasa antar jemput anak
berbasis web ini sesuai berdasarkan
analisa dan desain sistem yang telah
dibuat sebelumnya sehingga dapat
mencapai tujuan dari pembiatan
aplikasi tersebut.

Gambar 4.4 Menu pendaftran

Menu pendaftaran dapat diakses
oleh semua pengguna/konsumen, karena
menu pendaftaran ini dikhususkan bagi
semua lapisan masyarakat yang ingin
mendaftar sebagai member dari antar

jemput
anak.
Pendaftaran
juga
merupakan syarat untuk menggunakan
aplikasi baik untuk pemesanan jasa dan
lain lain.
3. Menu utama (member)

Gambar 4.5 Menu utama

Menu
utama
member
merupakan mernu yang digunakan
sebagai pemesanan, dalam menu
tersebut terdapat pilihan-pilihan aksi
mulai dari melakukan pesanan baik
pesanan harian maupun bulanan, dan
terdapat pula menu pesanan untuk
memantau
pesanan
yang
telah
dilakukan.
4. Menu
input
(member)

pesanan

Gambar 4.6 Menu input pesanan
Menu input pesanan merupakan
lanjutan dari menu utama, menu input
data pesanan ini ada dua sesuai jenis
kategori jasa yang dipilih. Jasa pesanan
harian atau pesanan bulanan. Dalam
menu tersebut member harus mengisi

semua kolom pesanan dan memilih
pengemudi. Jika terdapat kolom yang
belum terisi sistem akan menampilkan
peringatan.
5. Menu pesanan (member)

Gambar 4.7 Menu pesanan
Menu pesanan berisi list data
pesanan yang dilakukan oleh member,
baik pesanan yang masih dalam proses
maupun pesnanan yang telah selesai.
Terdapat data-data pesann yang dapat
dikelola oleh member seperti melihat
detail pesanan maupun melihat detail
profil pengemudi.

6. Detail data pesanan
(member)

Gambar 4.8 Halaman Form Detail data
pesanan

Halaman form detail data
pesanan berisi detail pesanan yang telah
atau sudah di pesan sebelumnya.

7. Form status perjalanan
(member)

Gambar 4.9 Halaman Form status
perjalanan

Form
status
perjalanan
berfungsi sebagai pemantau member
tantang status perjalanan yang telah
dilakukan oleh pengemudi. Dari hal
tersebut member sebagai orang tua dapat
terus memantau perjalanan anak-anak
mereka meskipun dalam keadaan
bekerja.

9. Menu kelola data member
(admin)

Gambar 4.11 Halaman kelola data
member
Menu data member merupakan
menu yang tergabung dari seluruh
member yang ada. Admin dapat dengan
mudah mengakses dan mengelola data
tersebut. Namun hanya saja admin tidak
dapat mengedit password dan username
data member.

10. Data pesanan (admin)

8. Kelola data pengemudi
(admin)

Gambar 4.12 Halaman kelola data
member

Gambar 4.10 Halaman
Kelola data pengemudi
(admin)
Halaman kelola data pengemudi
merupakan halaman akses dari admin,
menu tersebut dapat dikelola oleh admin
untuk menambahkan data pengemudi,
menghapus maupun mengedit data
tersebut.

Menu data pesanan merupakan
kumpulan dari pesanan-pesanan yang
dilakukan oleh member. Admin hanya
dapat memantau dan menyesuaikan
dengan pengemuaran dan pemasukan
pendapatan
pengemudi.
Serta
menghapus data pesanan tersebut jika
diperlukan

11. Melihat saldo pengemudi
(admin)

Gambar 4.13 Halaman melihat saldo
pengemudi

Gambar 4.15 Halaman kelola data
member

Menu melihat saldo pengemudi
adalah untuk mengetahui pesanan yang
talah diterima oleh pengemudi.

Menu
konfirmasi
transfer
merupakan respon dari konfirmasi
pengisisan saldo yang telah
dilakukan oleh pengemudi. Setelah
melihat dan menyesuaikan jumlah
transfer.

12. Konfirmasi transfer
(admin)

5. Kesimpulan dan saran
5.1 Kesimpulan

Gambar 4.14 Halaman kelola data
member

1.

Menu konfirmasi transfer
merupakan respon dari konfirmasi
pengisisan
saldo
yang
telah
dilakukan oleh pengemudi. Setelah
melihat dan menyesuaikan jumlah
transfer pengemudi. Maka admin
akan mengubah status transfer yang
semula pending menjadi sukses.
13. Melihatdaftarsekolah/kurs
us
2.

Dari hasil pembahasan
pada pada bab-bab sebelumnya,
maka
dapat
disimpulkan
bahwa:
Dari permaslahan yang timbul
ditengah tengah masyarakat
perkotaan
khususnya
di
kelurahan Rungkut Mananggal
adalah keluhan dari para orang
tua yang ingin memberikan
fasilitas antar jemput yang
tepat
bagi
putra-putrinya.
Sementara keberadaan aplikasi
online yang ada saat ini hanya
dapat digunakan terbatas ketika
anak-anak didampingi oleh
orang tua.
Aplikasi menjadi solusi bagi
para
orang
tua
yang
mengeluhkan
kurang
efektifnya
transportasi

3.

konvensial dan merasa kawatir
dengan keamanan putra-putri
mereka jika harus menggunkan
transportasi online yang ada
saat ini.
Aplikasi
memberikan
informasi kemudahan dalam
melakukan pemesanan dan
pembayaran jasa antar jemput
dengan layanan keamanan
anak seperti memiliki sopir
antar jemput anak pribadi.

5.2 Saran
Berdasarkan
hasil
pembahasan dan kesimpulan
yang telah diuraikan, maka
saran dalam penelitian ini
adalah aplikasi jasa antar
jemput ini dapat diaplikasikan
dalam sistem mobile android
sehingga akan lebih mudah
diakses oleh pengguna, dan
fitur-fitur yang masih memiliki
kekurangan dapat diperbaiki
sehingga
menjadi
sebuah
sistem
yang
dapat
dimanfaatkan
oleh
para
pengguna secara efisien.
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