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ABSTRAK 

 

 Dalam penelitian ini, ada beberapa tahapan dalam pengerjaan aplikasi 

guna untuk mempermudahkan dalam membangun aplikasi pemesanan travel. 

Tahapan-tahapan tersebut adalah proses dari perancangan perangkat lunak, yaitu 

Metode Extreme Programming, Metode Extreme Programming merupakan salah 

satu pilihan dalam pengembangan sebuah perangkat lunak. Pola arsitektur pada 

perangkat lunak adalah tahapan-tahapan yang ada didalam metode Extreme 

Programming yaitu tahapan perencanaan, perancangan, implementasi dan 

pengujian. tahapan-tahapan tersebut merupakan penanganan dalam membangun 

sistem perangkat lunak yang bertujuan untuk perancangan aplikasi pemesanan 

travel berbasis android. Pemesanan travel berbasis android ini yang memiliki tiga 

aktor yaitu admin, driver dan pelanggan atau penumpang. Sistem aplikasi pada 

pelanggan berisi tentang informasi pencarian kota atau rute keberangkatan dan 

pencarian travel, dan sistem aplikasi pada driver yang terdiri dari fitur data kursi, 

data pemesanan dan profil. Aplikasi pemesanan travel berbasis android ini 

bertujuan untuk mempermudahkan masyarakat dalam melakukan pemesanan 

travel saat melakukan keberangkatan dan untuk mempermudahkan admin  dalam 

pendataan pemesanan pada CV. Ridho Perkasa yang terletak di Desa Pakning 

Kecamatan Bukit Batu. 

 

Kata kunci : Extreme Programming, Travel, Aplikasi Android 
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APPLICATION OF EXTREME PROGRAMMING METHODS 

IN TRAVEL BOOKING APPLICATION DESIGN 

 

    Student Name : Supian 

    NIM   : 6304181105 

    Advisor 1 : Rezki Kurniati, M.Kom 

    Advisor 2  : M. Asep Subandri, M.Kom 

ABSTRACT 

    In this study, there are several stages in working on the application in 

order to make it easier to build a travel booking application. These stages are 

the process of software design, namely the Extreme Programming Method, the 

Extreme Programming Method is one of the options in developing a software. 

The architectural pattern in the software is the stages in the Extreme 

Programming method, namely the planning, design, implementation and 

testing stages. these stages are handling in building a software system that 

aims to design an android-based travel booking application. This android 

based travel booking has three actors, namely admin, driver and customer or 

passenger. The application system for customers contains information on 

searching for cities or departure routes and searching for travel, and the 

application system for drivers consisting of seat data features, booking data 

and profiles. This android-based travel booking application aims to make it 

easier for people to make travel reservations when making departures and to 

make it easier for admins to collect booking data on CV. Ridho Perkasa is 

located in Pakning Village, Bukit Batu District. 

 

Keywords: Extreme Programming, Travel, Android Application  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke 

tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh tenaga 

manusia atau tenaga mesin. Transportasi digunakan untuk mempermudahkan 

manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Alat transportasi merupakan salah satu kemajuan teknologi yang 

membantu manusia dalam berbagai kegiatan sehari-hari dalam menempuh 

perjalanan ke suatu tempat. Transportasi dapat berupa mobil pribadi, taksi, 

angkutan umum, kereta api, kapal laut bahkan pesawat terbang. Dan berbagai alat 

transportasi tersebut merupakan hasil dari pemikiran akal manusia dalam 

mempermudah seseorang mencapai tujuan yang jaraknya jauh dengan waktu yang 

relative lebih singkat atau cepat. 

Sekarang ini kita sudah berada di era yang segala sesuatunya telah 

terkoneksi dengan jaringan tanpa batas. Sekarang ini terlihat tidak hanya sekedar 

berisi media sosial untuk saling menyapa dengan orang-orang yang terpisahkan 

jarak dan waktu, tapi jaringan internet yang telah berkembang begitu luas telah 

merambah hingga ke jasa transportasi. Berdasarkan permasalahan yang terjadi  

maka dibutuhkan sistem  yang dapat membantu dalam pemesanan travel ini. Jadi, 

di dalam penelitian ini akan dibangun teknologi berbasis android, yaitu membuat 

aplikasi pemesanan travel secara online. 

 Transportasi travel pada CV. Ridho Perkasa di Desa Pakning Kecamatan 

Bukit Batu, masih menjadi transportasi umum utama yang digunakan masyarakat, 

tetapi pemasarannya masih bersifat manual atau konvensional. Artinya pelanggan 

harus datang ke pangkalan travel atau travel itu sendiri menjemput penumpang di 

alamat pemesanan, lalu diantarkan sampai alamat tujuan. Pemesanan travel 

merupakan proses yang sering dilakukan orang sebelum melaksanakan suatu 
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keberangkatan, masyarakat setempat masih menggunakan cara umum yang biasa 

dilakukan sebelum melakukan pemesanan travel yaitu dengan cara mengunjungi 

lansung ke perusahaan travel atau dengan menelepon ke driver travel, namun 

proses tersebut kurang efisien baik dari segi waktu, catatan data penumpang dan 

biaya. 

 Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi pemesanan 

travel online berbasis android dengan menerapkan metode pengembangan 

perangkat lunak Extreme Programming. Metode Extreme Programming (XP) 

merupakan suatu model yang termasuk dalam pendekatan Agile dapat digunakan 

sebagai salah satu metode pengembangan suatu aplikasi dan sebuah model 

pengembangan perangkat lunak yang cepat, efisien dan fleksibel, karena jangka 

waktu yang dibutuhkan lebih cepat dengan melalui tahapan-tahapan yang meliputi 

planning, design, coding dan pengujian.  

Aplikasi pemesanan travel online ini diharapkan dapat membantu pihak 

travel, masyarakat atau penumpang lainnya dalam meningkatkan kualitas pada  

pelayanan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional dan harapan 

untuk kedepannya dapat memudahkan penumpang dalam melakukan pemesanan 

travel tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan dilatar belakang dapat 

dirumuskan permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana membuat aplikasi 

pemesanan tiket travel ini berbasis android menggunakan tahapan-tahapan 

pengembangan perangkat lunak yaitu Metode Extreme Programming. 

1.3  Batasan masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Sistem pembayaran melalui via transfer dan COD 

2. Untuk pemesanan dilakukan satu hari sebelum keberangkatan. 
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1.4  Tujuan 

 Adapun tujuan Aplikasi Pemesanan Travel Online Berbasis Android ini 

adalah untuk mempermudah penumpang dalam melakukan pemesanan travel 

secara online dengan cepat dan membantu memberikan informasi pencarian 

travel, lokasi yang dituju dan biaya transportasi. 

1.5      Manfaat 

 Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu menghasilkan sebuah aplikasi 

pemesanan travel secara online dengan menggunakan Metode Extreme 

Progamming adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan kenyamanan kepada pelanggan melalui sistem yang 

dibuat. 

2. Mengurangi keterlambatan pada saat pelanggan ingin melakukan 

keberangkatan pemesanan. 

3. Dengan dibangunnya aplikasi pemesanan travel secara online ini 

dapat membantu driver dalam pengerjaan proses pemesanan travel. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Terdahulu 

Pada jurnal yang disusun oleh Rahmawati (2017) dalam artikel yang 

berjudul “Rancangan Bangun Aplikasi Travel Online Berbasis Android” yaitu 

pada jurnal tersebut membahas permasalahan transportasi di kota-kota besar dan 

sedang di Negara berkembang, hal umum yang sering terjadi adalah terlambatnya 

kesadaran akan penanganan sistem transportasi. Metode penelitiannya dengan 

observasi, observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung pada objek penelitian. Transportasi online yang dibangun ini awalnya 

hanya menjangkau dalam kota, dan pada penelitian ini penulis memberikan 

pilihan dengan jangkauan antar kota dengan menggunakan smartphone android. 

Dan kemudahan memasukkan alamat penjemputan dan alamat tujuan yang 

menggunakan Google Maps API yang memudahkan dalam penjemputan. 

Pada jurnal yang disusun oleh Kristiana, dkk (2018) dalam artikel yang 

berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Travel Booking Berbasis Android Pada 

Transwisata Travelindo Tour And Travel Malang” .Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pembuatan dan perancangan aplikasi pemesanan travel berbasis 

android. Dengan metode pemesanan travel berbasis android ini bertujuan untuk 

memudahkan pelanggan dari transwisata tour and travel dalam hal boking travel. 

Untuk ruang lingkup penelitian hanya pada transwisata travelindo tour and travel 

dan sistem aplikasi tersebut berisi tentang informasi jadwal keberangkatan, rute 

keberangkatan travel, serta tarif atau harga travel. 

Pada jurnal yang disusun oleh Putri, dkk (2020) dalam artikel yang 

berjudul “Perancangan Aplikasi Pemesanan Travel Antar Kota Di Sumatera Barat 

Berbasis Android” penelitian ini bertujuan untuk memudahkan para penumpang 

travel dalam melakukan pencarian atau pemesanan tiket Travel di Daerah 

Sumatera Barat dengan merancang sebuah aplikasi android mobile. Selain dari itu 

dalam memberikan informasi lokasi kepada para supir armada travel untuk 
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menjemput para penumpang di lokasi tertentu dengan memanfaatkan Google 

Maps, dan beberapa fitur aplikasi seperti jadwal travel, cek tiket, melakukan 

pemesanan tiket dan registrasi akun. 

Pada jurnal yang disusun oleh Ciksadan, dkk (2019) dalam artikel yang 

berjudul “Rancang Bangun Aplikasi E-Ticketing Travel Antar Kota Berbasis 

Android” Penulis tertarik untuk membuat suatu aplikasi sistem reservasi tiket 

travel yang bisa berjalan dalam sebuah smartphone. Aplikasi ini hanya akan 

dikhususkan pada smartphone berplatform Android saja. Pembuatan aplikasi ini 

mengunakan Android Studio dan Java sebagai bahasa pemrograman utamanya. 

Aplikasi ini juga menggunakan framework PHP dan database MySQL dengan 

Server yang bersifat online. Dengan adanya aplikasi ini, calon penumpang bisa 

mendapatkan informasi yang akurat terkait travel mulai dari jadwal, rute, tarif 

hingga melakukan pemesanan dan pembayaran yang dapat dilakukan dalam 

gengaman kapan saja dan dimana saja. 

Pada jurnal yang disusun oleh Surahman dan Setiawan (2017) judul 

“Aplikasi Mobile Driver Online Berbasis Android Untuk Perusahaan Rental 

Kendaraan” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui running sistem 

diperusahaan, merancang, dan menginplementasikan sistem pengembangan baru 

dari ponsel driver online aplikasi berbasis android di PT.XYZ. dan penelitian ini 

juga bertujuan untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan sebagai 

implementasi teori ke dalam perusahaan. Pengembangan sistem ini diharapkan 

dapat membantu staf administrator untuk melakukan tugas dan membuat laporan 

lebih mudah dari sebelumnya. 

Pada jurnal yang disusun oleh Prasetya, dkk (2019) dalam artikel yang 

berjudul “Implementasi Aplikasi Pemesanan Tiket Bus Berbasis Web dan 

Android Menggunakan Algoritma Bubble Sort” yaitu pada jurnal tersebut 

membahas pembuatan aplikasi menggunakan algoritma Bubble Sort sebagai 

untuk mengatur tempat duduk penumpang pada sebuah perjalanan dan metode 

prototype dibuat terlebih dahulu sebelum melakukan pengembangan system 
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secara keseluruhan. Aplikasi pemesanan tiket ini dibuat untuk memudahkan 

sistem transaksi jual beli tiket tanpa harus membuang banyak waktu dan tenaga 

dan juga aplikasi yang dibuat untuk memanfaatkan teknologi digital untuk 

mengurangi penggunaan kertas yang berbahan dasar tumbuhan. 

Berdasarkan penelitian dari sumber referensi yang didapatkan, maka 

perbedaan dalam penelitian ini adalah sistemnya lebih menerapkan tahapan 

pengembangan metode extreme programming. Selain itu juga, memudahkan pada 

pelanggan dalam melakukan pemesanan tanpa harus menegosiasi harga dan tidak 

perlu datang ketempat pangkalan travel lagi. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Kajian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil Perbedaan 

1 Rahmawati(2017) Rancangan Bangun 

Aplikasi Travel 

Online Berbasis 

Android 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

pembangunan aplikasi transportasi online 

yang hanya menjangkau dalam kota dengan 

kapasitas yang terbatas 

Pada penelitian ini penulis 

menunjukkan pembangunan 

aplikasi transportasi online yang 

menjangkau antar kota, 

2 Kristiana, 

dkk(2018) 

Rancang Bangun 

Aplikasi Travel 

Booking Berbasis 

Android Pada 

Transwisata 

Travelindo Tour And 

Travel Malang 

Hasil penelitian ini menghasilkan ruang 

lingkup  yang penelitian hanya pada 

transwisata travelindo tour and travel dan 

sistem aplikasi tersebut berisi tentang 

informasi jadwal keberangkatan, rute 

keberangkatan travel, serta tarif atau harga 

travel. 

Pada penelitian ini penulis 

menambahkan fitur profil, 

menambahkan fitur pembayaran 

melalui via transfer dan Cod. 

3 Putri, dkk(2020) Perancangan Aplikasi 

Pemesanan Travel 

Antar Kota Di 

Hasil penelitian ini memberikan informasi 

lokasi kepada para supir armada travel untuk 

menjemput para penumpang di lokasi tertentu 

Pada penelitian ini penulis 

menginformsikan pesanan travel 

pada halaman driver, driver dapat  
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No Nama Judul Hasil Perbedaan 

Sumatera Barat 

Berbasis Android 

dengan memanfaatkan Google Maps, melihat nya  pada  aplikasi 

tersebut. Dan dapat 

mengkonfirmasikan penumpang 

yang pembayaran nya Cod. 

4 Ciksadan, 

dkk(2019) 

Rancang Bangun 

Aplikasi E-Ticketing 

Travel Antar Kota 

Berbasis Android 

Hasil penelitian, Pembuatan aplikasi ini 

mengunakan Android Studio dan Java 

sebagai bahasa pemrograman utamanya. 

Aplikasi ini juga menggunakan framework 

PHP dan database MySQL dengan Server 

yang bersifat online. 

Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan bahasa 

pemograman php, dan forntend 

menggunakan flutter dan database 

MySQL  

5 Surahman S. Dan 

Setiawan B(2017) 

Aplikasi Mobile 

Driver Online 

Berbasis Android 

Untuk Perusahaan 

Rental Kendaraan 

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui 

running sistem diperusahaan, merancang, dan 

menginplementasikan sistem pengembangan 

baru dari ponsel driver online aplikasi 

berbasis android di PT.XYZ. dan penelitian 

Pada penelitian ini penulis 

melakukan pengembangan 

dengan mengnggunakan metode 

extreme programming. 
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No Nama Judul Hasil Perbedaan 

ini juga bertujuan untuk menambah wawasan 

dan juga pengetahuan sebagai implementasi 

teori ke dalam perusahaan. 

6 Prasetya, 

dkk(2019) 

Implementasi 

Aplikasi Pemesanan 

Tiket Bus Berbasis 

Web dan Android 

Menggunakan 

Algoritma Bubble 

Sort 

Hasil penelitian ini adalah berbasis web Pada Penelitian ini penulis 

mengajukan aplikasi berbasis 

android. 
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2.2   Landasan Teori 

2.2.1 Transportasi 

Pengertian transportasi menurut SteenBrink (1974), transportasi adalah 

perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari 

ketempat-tempat yang terpisah secara geografis. 

Sedangkan menurut Bowersox (1981), transportasi adalah perpindahan 

barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dimana produk 

dipindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan. Dan secara umum transportasi adalah 

suatu kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan 

menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi 

digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Transportasi sendiri terbagi menjadi 3 bagian yaitu: transportasi darat, transportasi 

laut dan transportasi udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang 

membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi 

yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat 

dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. 

2.2.2 Travel 

 Travel (Point to Point) adalah sebuah layanan angkutan penumpang dari 

terminal kota asal ke terminal kota tujuan sesuai jurusan yang dilayani travel 

tersebut. Layanan travel memiliki beberapa keuntungan bagi konsumen antara lain 

lokasi cabang berada pada lokasi yang strategis, cabang yang memiliki standar 

kenyamanan, keberangkatan yang terjadwal dan on time, seat penumpang yang 

terbatas, driver yang santun dengan melalui seleksi penerimaan yang ketat dan 

training yang berkelanjutan serta dengan perlindungan asuransi kepada 

penumpang. 

2.2.3  Android 

Menurut Teguh Arifianto (2011) Android merupakan perangkat bergerak 

pada sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis linux. Sistem operasi 
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untuk perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, 

middleware, dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang untuk dapat menciptakan aplikasi mereka sendiri yang digunakan 

untuk perangkat lunak mobile seperti handphone, smartphone, dan tablet.  

2.2.4 MySQL  

MySQL dikembangkan oleh sebuah perusahaaan Swedia bernama MySQL 

AB yang pada saat itu bernama TcX DataKonsult AB sekitar tahun 1994-1995, 

namun cikal bakal kodenya sudah ada sejak 1979. Awalnya TcX membuat 

MySQL  dengan  tujuan  mengembangkan  aplikasi  web  untuk  klien.  TcX 

merupakan perusahaan pengembang software dan konsultan database. Saat ini 

MySQL sudah diakusisi oleh Oracle Crop. 

 

Gambar 2.1 Logo MySQL  

(Sumber: Suhartono,2017) 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal 

dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang database sebagai 

sumber dan pengelolaan pada setiap datanya. Kepopuleran MySQL antara lain 

karena MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses 

database-nya sehingga mudah untuk digunakan. MySQL juga bersifat open 

source dan free pada berbagai platform kecuali pada windows yang bersifat 

shareware. MySQl didistribusikan dengan lisensi open source GPL (General 

Public License) mulai versi 3.23, pada bulan Juni 2000. (Suhartanto, 2017). 

2.2.5 Flutter 

 Flutter merupakan sebuah framework aplikasi mobile open source yang di 

ciptakan oleh google. Flutter digunakan dalam pengembangan aplikasi sistem 
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operasi Android, iOS, Windows, Linux, MacOS, serta menjadi metode utama 

untuk membuat aplikasi Google Fuchsia. Flutter juga mendukung untuk 

pengembangan aplikasi berbasis web. 

2.2.6 PHP (Hypertext Prepocessor) 

 PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML 

untuk mebuat halaman web yang dinamis. Karna PHP merupakan server-side 

scripting maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server 

kemudian hasilnya akan dikirimkan browser dengan format HTML. Dengan 

demikian kode program yang ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh user 

sehingga keamanan halaman web lebih terjamin (Arif, 2011). 

2.2.7 Metode Extreme programming 

Extreme Programming (XP) adalah bagian dari Agile Development dan 

merupakan pengembangan dari metode Rapid Application Development (RAD) 

yang berfokus pada koding sebagai aktivitas utama di semua tahap pada siklus 

pengembangan perangkat lunak. Metode ini diterapkan atau mengedepankan 

proses pengembangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna 

(”agile”) dibandingkan dengan metode-metode tradisional sambil membangun 

suatu perangkat lunak dengan kualitas yang lebih baik (Pressman, 2010).  
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Adapun tahap-tahap pada pembangunan pada metode ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.2 Tahap Extreme Programming 

 (Sumber : Pressman,2010) 

1. Tahap Planning (Perencanaan) 

  Pada tahap ini yang dilakukan adalah planning, yaitu dimulai dengan 

membuat perencanaan untuk menggambarkan kumpulan kebutuhan aktifitas suatu 

sistem yang memungkinkan pengguna memahami  proses  bisnis  untuk  sistem 

dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fitur utama, fungsionalitas dan 

keluaran yang diinginkan. Dalam pembangunan aplikasi pemesanan travel pada 

tahapan ini dimulai dari mengidentifikasi permasalahan di sistem yang sedang 

berjalan, kemudian dilakukan analisa kebutuhan pengguna terhadap sistem yang 

akan dibangun. 

2. Tahap Design (Perancangan) 

 Pada tahapan perancangan dilakukan pembuatan pemodelan sistem 

berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang didapatkan. Selain itu dibuatkan juga 

pemodelan basis data untuk menggambarkan hubungan antar data. Pemodelan 

sistem yang digunakan yaitu Unified Modelling Language (UML) yang terdiri dari 

beberapa diagram antara lain UseCase Diagram, Class Diagram, dan Activity  

Diagram. 
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3. Tahap Coding (Implementasi)  

 Setelah dilakukan perancangan maka selanjutnya adalah implementasi 

dari perancangan model sistem yang telah dibuat kedalam kode program. Tahap 

ini akan dilakukan serangkaian unit pengujian terlebih dahulu dengan 

menjalankan setiap cerita yang akan disertakan pada rilis yang ada. Setelah 

pengujian unit selesai lanjut menuliskan kode-kode program. 

4. Tahap Testing (Pengujian) 

 Setelah dilakukan implementasi maka selanjutnya adalah pengujian 

terhadap aplikasi yang sudah dibangun, pada tahap ini ditentukan oleh pengguna 

sistem dan berfokus pada fitur dan fungsionalitas dari keseluruhan sistem 

kemudian ditinjaun oleh pengguna sistem. Metode yang digunakan dalam 

melakukan pengujian terhadap aplikasi pemesanan travel online adalah Black-Box 

Testing dengan melakukan pengujian terhadap masukkan dan keluaran yang 

dihasilkan system. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Sistem 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dan alat penelitian untuk 

sebagai pendukung dalam pengerjaan penelitian ini. Adapun data dan alat 

penelitian  adalah sebagai berikut 

3.1.1  Data dan Alat Penelitian 

a.  Data Penelitian 

 Dalam proses pembangunan aplikasi pemesanan travel ini di perlukan 

beberapa data untuk mendukung proses yang digunakan untuk analisis serta 

perancangan aplikasi. 

a. Data Pelanggan 

b. Data Driver 

c. Data Armada 

d. Data Jadwal Keberangkatan 

e. Data Alamat Tujuan 

b. Alat Penelitian 

1. Perangkat keras (Hardware) 

a. Laptop   : Intel Core i3-6006U, 2.0GHz  

b. Memori   : 4GB 

c. Hardisk   : HDD 500GB 

d. Smartphone  : OPPO A53 

e. Flashdisk  : Sandisk 8G 

 

2. Perangkat Lunak (Software) 

a. Sistem Operasi     : Windows 10 

b. Bahasa pemrograman : PHP, Flutter 

c. Text editor   :Visual Studio Code, Ms.Word 

d. Pengolahan gambar : Ms.Visio, Figma 
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e. Server    : Apache (XAMPP) 

f. Database    : MySQLi 

g. Browser                : Google Chrome/Mozila Firefox 

3.2 Alur Metode Extreme Programming 

 Pada pembuatan “Aplikasi Sistem Pemesanan Travel” metode 

pengembangan aplikasi ini menggunakan metode Extreme Programming, dimana 

tahap ini terdapat 4 tahapan utama. Tahapan tersebut sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 Metode Extream Programming 

Sumber: Pressman, 2012 

3.2.1 Tahap Planning (Perencanaan) 

3.2.1.1 Pengumpulan data 

Pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui 

permasalahan yang dialami saat melakukan pemesanan travel dan untuk 

mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian ini : 
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Tabel 3.1 Pertanyaan Wawanacara 

No Pertanyaan 

   1 Bagaimana terkait dengan pengel olaan pemesanan travel? 

   2 Apa saja keluhan yang terjadi ketika masyarakat melakukan pemesanan? 

   3 Jika dijadikan sistem, apa yang diiginkan untuk mempermudahkan 

sebagai petugas? 

   4 Data apa yang dipastikan masuk untuk pengelolaan ini? 

 

Tabel 3.2 Hasil Uraian Wawancara 

No Jawaban 

   1 Pengelolaan pemesanan masih menggunakan cara manual untuk 

pemrosesannya. Dengan menulis atau mencatat dibuku data-data 

penumpang yang memesan, data driver ataupun data travel yang 

berangkat. 

   2 Dalam melakukan pemeseanan travel, keluhan yang sering terjadi pada 

masyarakat adalah kesulitan pada saat pencarian pangkalan travel dan 

kesulitan pada menguhubungi secara lansung pada pihak travel. 

   3 Jadi sebagai saya, yang saya harapkan disaat masyarakat melakukan 

pemesanan tersedia travel yang berangkat disetiap kota, dan disertakan 

drivernya. Kemudian disertakan fitur pembayaran secara via transfer dan 

cod, dimana cod dilakukan pembayaran lansung pada driver dan driver 

dapat mengkonfirmasi melalui sistem 

   4 Untuk data yang jelas itu membutuhkan data Admin, data Driver, Data 

Travel dan data bagi setiap penumpang. 
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1. User Stories, Acceptance Criteria, dan  Value 

User Stories merupakan gambaran untuk output, fitur, dan fungsi-fungsi dari 

software yang akan di buat. Sedangkan Acceptance Criteria merupakan kondisi 

dimana tim pengembang harus  membuat sebuah product sesuai dengan 

kebutuhan pengguna yang telah didapat saat  melakukan wawancara. Dan untuk 

Value yaitu untuk mengukur seperapa penting kebutuhan ini dikerjakan. Berikut 

output dari User Stories yang merupakan tabel yang akan mendefinisikan 

beberapa pengguna yang terkait. 

Tabel 3.3 User Stories, Acceptance Criteria, dan  Value 

No. User Stories Acceptance Criteria Value 

 

 

 1 

Sebagai admin travel, saya 

ingin memasukkan data driver 

di setiap travel sehingga 

pelanggan mudah untuk 

memesan travel 

Terdapat form ntuk 

memasukkan data travel 

sekaligus data driver 

 

 

   9 

 

 

 2 

Sebagai admin travel dan 

driver, saya ingin sistem 

pembayaran melalui transfer 

dan cod, dan pada saat 

pembayaran cod dilakukan 

proses pembayaran lansung 

pada driver travel. 

Terdapat fitur pembayaran 
melalui dua pilihan yaitu 

transfer dan cod 

 
 

 

    9 

 
 

 3 

Sebagai admin travel, saya 

ingin bisa mengedit dan 

menghapus data travel dan 

driver sehingga travel dan 

driver yang tidak bisa 

melakukan keberangkatan 

tidak tertera di jadwal atau di 

list travel keberangkatan 

Terdapat fitur edit, hapus, dan 
tambah data 

 
 

    9 

 4 Sebagai admin travel saya 

ingin melihat pesanan 
pelanggan 

Terdapat fitur pesanan untuk 

melihat dan menghapus data 
pesanan pelanggan 

   8 

 5 Sebagai driver saya ingin 
dapat mengelola data profil 

Tersedia fitur edit profil    8 



19 
  

saya 

  6 Sebagai driver saya bisa 

mengkonfirmasi pembayaran 

cod 

Tersedia fitur tampilan 

konfirmasi pembayaran Cod 

   6 

  7 Sebagai pelanggan saya ingin 

tersedianya bokingan kursi 

Terdapat fitur pilihan boking 

kursi beserta harga 

   6 

  8 Sebagai pelanggan saya ingin 

melihat riwayat pemesanan 

Terdapat fitur riwayat 

pemesanan atau daftar 
pemesanan 

   6 

 

2. Prioritas 

Tabel 3.4 iteration planning 

Iteration User Story Value Priority 

 

 

 
 

1 

Sebagai admin travel, saya ingin bisa 

mengedit dan menghapus data travel dan 

driver sehingga travel dan driver yang tidak 

bisa melakukan keberangkatan tidak tertera di 

jadwal atau di list travel keberangkatan 

10 High 

Sebagai admin travel, saya ingin 

memasukkan data driver di setiap travel 

sehingga pelanggan mudah untuk memesan 

travel 

10 High 

Sebagai admin travel dan driver, saya ingin 

sistem pembayaran melalui transfer dan cod, 

dan pada saat pembayaran cod dilakukan 

proses pembayaran langsung pada driver 

travel. 

10 High 

 

 

2 

Sebagai admin travel saya ingin melihat 

pesanan pelanggan 
9 High 

Sebagai driver saya ingin dapat mengelola 

data profil saya 
8 Medium 

Sebagai driver saya bisa mengkonfirmasi 

pembayaran cod 
8 Medium  

 

3 

Sebagai pelanggan saya ingin tersedianya 

bokingan kursi 
8 Medium 

Sebagai pelanggan saya ingin melihat riwayat 

pemesanan 
6 Low  
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3.2.1.2 Analisis Kebutuhan 

Pada tahap analisis kebutuhan Untuk mendapatkan kebutuhan sistem 

yang akan diterapkan dalam pembangunan aplikasi pemesanan Travel secara 

online dengan menerapkan metode pengembangan Extreme Programming. Maka 

sebelum itu untuk mendapatkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional 

diperlukan sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan diusulkan. 

1. Sistem Yang Sedang Berjalan 

 Sistem saat ini yang sedang berjalan pada sistem pemesanan Travel 

Dimana pada sistem ini pelanggan harus pergi ke pangkalan travel untuk 

memesan travel  karna belum ada informasi mengenai  pemesanan melalui online. 

 

Gambar 3.2 Sistem  yang  sedang berjalan 

2. Sistem Yang Diusulkan 

Pada sistem yang diusulkan ada tiga aktor yang terlibat yaitu aktor admin, 

pelanggan dan driver. Beberapa penjelasan dari aktor tersebut diantaranya : untuk 

aktor pelanggan memiliki hak akses melakukan registrasi untuk mendapatkan 

akun dan login masuk ke aplikasi, setelah melakukan registrasi dan login 

pelanggan dapat melakukan pemesanan. Untuk aktor admin memiliki hak akses 

untuk mengelola data pelanggan, mengelola data travel, mengelola riwayat 

pemesanan. Sedangkan untuk aktor driver menerima pesanan, mengkonfirmasi 

pembayaran cod dan mengedit profil. 
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Gambar 3.3 Sistem yang diusulkan 

Dari hasil analisa sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan 

diusulkan didapatkan permasalahan dari sistem yang sedang berjalan. Maka dari 

itu peneliti akan membuat website berbasis android untuk pemesanan travel dari 

hasil sistem yang akan diusulkan. Dapat dilihat dari sistem yang sedang berjalan 

saat ini banyak faktor menghambat proses pengelolaan dari pelanggan untuk 

melakukan pemesanan travel. Dari situ peneliti berinisiatif untuk mempermudah 

operator pemilik travel lebih cepat kerja dengan adanya sistem aplikasi 

pemesanan travel ini. Hasil analisis tersebut didapatkan kebutuhan fungsional dan 

kebutuhan non-fungsional. 

3. Kebutuhan Fungsional 

a. Admin 

Tabel 3.5 Kebutuhan Fungsional 

No Kebutuhan Fungsional Keterangan 

1 
Login admin dapat login secara langsung 
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2 

Mengelola data Pelanggan, 

driver dan travel 

admin dapat mengelola data seperti 

menghapus, mengedit, dan menambahkan 

data  

3 
Mengelola pemesanan travel Admin dapat mengelola data pemesanan 

4 Logout Admin dapat logout 

 
5 

Mengelola data akses akun 

travel pada driver 

Admin dapat mengelola data akses akun 

travel 

 

 

b. User atau Pelanggan 

Tabel 3.6 User atau Pelanggan 

 

c. Driver 

Tabel 3.7 Driver 

No Kebutuhan Fungsional Keterangan 

1 
Login pelanggan harus login untuk membuka 

aplikasi secara menyeluruh 

2 
Registrasi Pelanggan dapat meregistrasikan diri 

Sendiri saat belum memiliki akun 

3 
Melihat dan melakukan 

pemesanan pada form 

pemesanan 

Pelanggan dapat melakukan pemesanan 

dengan mengisi data-data yang diminta 

atau perintah-perintah yang sudah 

ditentukan 

4 
Logout Pelanggan bisa logout 

No Kebutuhan Fungsional Keterangan 

1 
Login Driver harus login untuk membuka 

aplikasi secara menyeluruh 
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4. Kebutuhan Non-Fungsional 

Tabel 3.8 Kebutuhan Non Fungsional 

No Kebutuhan Non Fungsional Keterangan 

 

1 

Portability Sistem dibangun berbasi Android yang 

dapat  diakses dimana saja selagi ada 

koneksi internet 

2 
Responsive Aplikasi website yang dibangun dapat 

menyesuaikan perangkat yang dibukanya 

3 
Maintanaibility Sistem ini dapat dipantau dari jarak jauh 

dengan koneksi internet 

4 
Bahasa Sistem Sistem menggunakan Bahasa Indonesia 

mempermudahkan pengguna 

 

3.2.2  Tahap Design (Perancangan) 

1. Usecase Diagram  

 Usecase Diagram merupakan salah satu gambaran untuk fungsionalitas 

dari sistem yang diharapkan. Fungsi utama dari usecase ini adalah untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang terdapat didalam sistem yang akan dibangun 

dan siapa saja yang berhak untuk menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Berikut 

ini adalah tampilan Usecase Diagram yang terdiri dari tiga aktor yaitu admin, 

user (pelanggan) dan Driver pada Aplikasi Pemesanan Travel. 

2 
Melihat Form Pemesanan 

Driver  dapat melakukan konfirmasi 

pemesanan pembayaran cod yang telah 

dilakukan oleh pelanggan. 

3 
Penginputan data travel  Driver melakukan edit profil, penginputan 

no kursi beserta harga 

4 
Logout Driver bisa logout 
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Gambar 3.4 UseCase Diagram 

2. Activity Diagram 

Bagian perancangan ditahap pembuatan activity diagram menggambarkan 

alur dari setiap aktivitas yang ada pada sistem yang telah dirancang. Berikut ini 

merupakan perancangan activity diagram pada pengembangan aplikasi 

pemesanan travel, adalah sebagai berikut : 
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a. Activity diagram Login 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Login 

Gambar 3.5 Menggambarkan aktivitas yang dilalui oleh sistem pada saat 

admin melakukan login, dengan penginputan email dan password yang sudah 

didaftarkan. 
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b. Activity Diagram mengelola data kota, data travel dan data penumpang 

 

 Gambar 3.6 mengelola data kota, data travel dan data penumpang 

 

Gambar 3.6 Menggambarkan aktivitas yang dilalui oleh sistem pada saat 

admin melakukan pengelolaan data kota, data travel dan data penumpang. 

Penginputan yang dilakukan adalah dengan menambah data di masing-masing 

menu data. 
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c. Activity Diagram kelola data Akses akun 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram kelola data Akses akun 

 

Gambar 3.7 Menggambarkan aktivitas yang dilalui oleh sistem pada saat 

admin melakukan pengelolaan data akses akun, Penginputan data akses akun 

untuk seorang driver yang dilakukan adalah dengan menambah dan 

mengahapus data driver pada akses akun yang dibuat. 
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d. Activity Diagram kelola data Pemesanan 

 

Gambar 3.8 Activity Diagram kelola data Pemesanan  

 

Gambar 3.8 Menggambarkan aktivitas yang dilalui oleh sistem pada saat 

admin melakukan pengelolaan data pemesanan dari penumpang, Pengelolaan 

data di akses untuk melihat detail pemesanan dan mengkonfirmasi pembayaran 

via transfer dan juga bisa menghapus data pemesanan.  
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e. Activity Diagram Driver 

 

Gambar 3.9 Activity Diagram Driver 

Gambar 3.9 Menggambarkan aktivitas yang dilalui oleh sistem pada saat 

Driver melakukan login, dengan penginputan email dan password. 

f. Activity Diagram Penumpang 

 

         Gambar 3.10 Activity Diagram Penumpang 
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Gambar 3.10 Menggambarkan aktivitas yang dilalui oleh sistem pada saat 

penumpang melakukan login, dengan penginputan email dan password bagi 

yang sudah memiliki akun, bagi yang belum memiliki akun diarahkan untuk 

registrasi terlebih dahulu. 

 

3. Class Diagram 

 Struktur class-class pada pembuatan sistem aplikasi pemesanan travel 

digambarkan menggunakan class diagram. Berikut gambaran struktur dari class 

diagram : 

 

Gambar 3.11 Class Diagram 

4. Collaboration Responsibilitas class (CRC Card) 

 CRC Card diperoleh dari penjabaran hubungan antara responsibility antar 

class di sistem sesuai dengan yang digambarkan dalam class diagram, pada 

pembuatan aplikasi pemesanan travel sebagai berikut: 
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5. Spike Solution Prototype 

Prototype atau rancangan dari tahapan Metode Extreame Programming (XP) 

ini merupakan tampilan interface. Rancangan untuk tampilan awal dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

1. Iterasi Pertama 

 
Gambar 3.12  Halaman Login 

 

 Pada gambar diatas merupakan gambaran hasil untuk iterasi pertama, yaitu 

form login halaman awal untuk admin sebelum mengakses aplikasi pemesanan 

travel. 

 
Gambar 3.13 Halaman Dashboard Admin 

 

Pada gambar diatas merupakan gambaran hasil untuk iterasi pertama, yaitu 

halaman Dashboard untuk admin pada aplikasi pemesanan Travel. 
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2.  Iterasi kedua 

 

Gambar 3.14 Halaman Data kota 

 Pada gambar diatas merupakan gambaran hasil untuk iterasi pertama, yaitu 

halaman untuk mengelola data kota, data travel, data penumpang. 

 

Gambar 3. 15 Halaman Pemesanan 

 Pada gambar diatas merupakan gambaran hasil untuk iterasi selanjutnya, 

yaitu halaman riwayat pemesanan travel. 
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3. Iterasi ketiga 

 

Gambar 3.16 Halaman Akses akun 

 Pada gambar diatas merupakan gambaran hasil untuk iterasi selanjutnya, 

yaitu halaman riwayat akses akun driver. 

3.2.3 Tahap Coding (Penulisan Kode Program) 

 Pada tahapan ini adalah pembuatan kode program sesuai dengan 

rancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Untuk pengembangan 

Aplikasi ini kode program yang digunakan nantinya yaitu Bahasa 

pemrograman PHP, HTML, Flutter dan menggunakan database MYSQL.  

Untuk framework yang digunakan yaitu framework Laravel. 

a. Pair Programming 

Pada tahap ini merupakan dimana adanya kerjasama tim dalam 

penulisan program agar program yang dibuat nantinya bisa lebih bagus. Dalam 

tahap ini penulis bekerjasama dengan salah satu teman untuk memeriksa kode 

program yang telah dibuat, agar hasil program bisa lebih maksimal.  

b. Refactoring 

Pada proses refactoring ini yaitu membersihkan atau menghapus kode-

kode yang terdapat pengulangan atau kode yang tidak digunakan lagi, agar 

kode program terlihat rapi dan mudah dibaca, selain itu juga tidak 

menimbulkan error atau bug.  
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Source Code : authLogin Refactoring Keterangan 
login() async { 

    String token = await Candidate().getToken(); 

    final response = await http.post( 

        Uri.parse("https://travel.kanalapps.web.id/api/logindriver"), 

        headers: { 

          'Accept': 'application/json', 

          'Authorization': 'Bearer $token', 

  }, 

public function index() 

{ 

$this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 'required 

|trim|valid_email', [ 

'required' => 'Email wajib diisi!!!' 

$this->form_validation->set_rules('password', 'Password', 're- 

quired|trim', [ 

'required' => 'Password wajib diisi!!!' 

if ($this->form_validation->run() == FALSE) { 

 

$data = array( 

'auth' => 'v_login' 

); 

$this->load->view('auth/v_auth_user', $data, FALSE); 

} else { 

$this->_login(); 

} 

} 

 

Melakukan perubahan pada  

sourcode index() login dan 

menghapus sourcode yang 

tidak      digunakan seperti 

terjadinya eror saat login 

 

Source Code : authRegister Refactoring Keterangan 
public function register() 

{ 

$this->form_validation->set_rules('nama', 'Nama Lengkap', 'required|trim| 

min_length[1]', [ 

'required' => '%s wajib di isi !!!' 

$this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 'required|trim|valid_email 

|is_unique[tbl_user_regis.email]', [ 

'required' => 'Email wajib di isi !!!', 

'valid_email' => 'Email tidak valid masukkan email yang benar ', 

'is_unique' => 'Email sudah terdaftar', 

$this->form_validation->set_rules('password1', 'Password', 'required|trim| 

min_length[6]|matches[password2]', [ 

'matches' => 'Password tidak sama', 

$this->form_validation->set_rules('password2', 'Password2', 'required|trim| 

matches[password1]', [ 

'matches' => 'Password tidak sama' 

 

if ($this->form_validation->run() == false) { 

public function register() 

{ 

$this->form_validation->set_rules('nama', 'Nama Lengkap', 

'required|trim|min_length[1]', [ 

'required' => '%s wajib di isi !!!' 

 

$this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 

'required|trim|valid_email|is_unique[tbl_user_regis.email]', [ 

'required' => 'Email wajib di isi !!!', 

'valid_email' => 'Email tidak valid masukkan email yang 

benar ', 

'is_unique' => 'Email sudah terdaftar', 

$this->form_validation->set_rules('password1', 'Password', 

'required|trim|min_length[6]|matches[password2]', [ 

'matches' => 'Password tidak sama', 

$this->form_validation->set_rules('password2', 'Password2', 

'required|trim|matches[password1]', [ 

'matches' => 'Password tidak sama' 

 
Melakukan perubahan pada 

sourcode Registrasi dan 

menghapus sourcode yang 

tidak digunakan seperti 

terjadinya eror pada saat 

melakukan registrasi. 
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$data = array( 

'auth' => 'v_register' 

); 

$this->load->view('auth/v_auth_user', $data, FALSE); 

// $this->load->view('auth/v_head'); 

// $this->load->view('auth/v_register'); 

// $this->load->view('auth/v_script'); 

} else { 

$data = [ 

'nama' => htmlspecialchars($this->input->post('nama', true)), 

'email' => htmlspecialchars( 

$this->input->post('email', true) 

), 

'password' => password_hash($this->input->post('password1'), PASS- 

WORD_DEFAULT), 

'foto' => 'default.jpg', 

'role_id' => 2, 

'user_aktif' => 1, 

'date_created' => time(), 

]; 

 

$this->m_auth->add_register($data); 

$this->session->set_flashdata('message', '<div class="alert alert-success" 

role="alert">Anda Berhasil Mendaftar!</div>'); 

redirect('auth'); 

} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 

 

if ($this->form_validation->run() == false) { 

 

$data = array( 

'auth' => 'v_register' 

); 

$this->load->view('auth/v_auth_user', $data, FALSE); 

} else { 

$data = [ 

'nama' => htmlspecialchars($this->input->post('nama', 

true)), 

'email' => htmlspecialchars( 

$this->input->post('email', true) 

), 

'password' => password_hash($this->input->post('pass- 

word1'), PASSWORD_DEFAULT), 

'foto' => 'default.jpg', 

'role_id' => 2, 

'user_aktif' => 1, 

'date_created' => time(), 

]; 

 

$this->m_auth->add_register($data); 

$this->session->set_flashdata('message', '<div class="alert 

alert-success" role="alert">Anda Berhasil Mendaftar!</div>'); 

redirect('auth'); 

} 

} 

Tabel 3.9 Refactoring 
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Source Code : List Datakursi Refactoring Keterangan 

class _ListDatakursi extends State<ListDataKursi> { 

  @override 

  void initState() { 

    // TODO: implement initState 

    super.initState(); 

    getpref(); 

  } 

  getpref() async { 

    var token = await Candidate().getToken(); 

    var Id = await Candidate().getPref(); 

    var url = "https://travel.kanalapps.web.id/api/getdatakursi"; 

    Map<String, dynamic> body = {'id_travel': id}; 

    var d = await Candidate().AllModulde(url, body, token); 

    setState(() { 

      data = d['data']; 

      print(data); 

    }); 

 } 

hapuskursi() async { 

    var url = "https://travel.kanalapps.web.id/api/hapuskursi"; 

    var token = await Candidate().getToken(); 

    Map<String, dynamic> body = { 

      'id': widget.idkursi, 

    }; 

    var data = await Candidate().AllModulde(url, body, token); 

    if (data['api_message'] == 'success') { 

      ScaffoldMessenger.of(context) 

          .showSnackBar(const SnackBar(content: Text('Data Berhasil dihapus'))); 

      Navigator.pushReplacement( 

          context, MaterialPageRoute(builder: (context) => ListDataKursi())); 

    } 

  } 
 

Melakukan perubahan 

sourcode pada list kursi 

saat menginput data kursi. 

Dan Menghapus kode 

yang terjadi kesahalahan 

eror saat menyimpan data 

kursi.  

Source Code : ListDataPemesanan Refactoring Keterangan 

class _ListDataPemesanan extends State<ListDataPemesanan> { 

  @override 

  void initState() { 

    // TODO: implement initState 

    super.initState(); 

    getDataPemesanan(); 

  } 

 

  getDataPemesanan() async { 

    var token = await Candidate().getToken(); 

    var url = "https://travel.kanalapps.web.id/api/listdatapemesananbyidtravel"; 

    Map<String, dynamic> body = {"id_travel": id}; 

    var datas = await Candidate().AllModulde(url, body, token); 

    setState(() { 

      data = datas['data']; 

    }); 

  } 

 

class DetailPemesanan extends StatefulWidget { 

  final nama; 

  final tujuan; 

  final status; 

  final total; 

  final nokursi; 

  final tgl_pesan; 

  final id_pesanan; 

  const DetailPemesanan( 

      {Key? key, 

      required String this.nama, 

      required String this.tujuan, 

      required String this.status, 

      required String this.total, 

      required String this.nokursi, 

      required String this.tgl_pesan, 

      required String this.id_pesanan}) 

      : super(key: key); 

  @override 

 

 

Sourcode pada saat 

Pemesanan travel dengan 

list detail pesanan 
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  State<DetailPemesanan> createState() => _DetailPemesanan(); 

} 

 

Source Code : Pembayaran via transfer Refactoring Keterangan 

jenisbutton(status, BuildContext context, idpesanan) { 

  if (status == "PEMBAYARAN VALID") { 

    return Card( 

      child: ListTile( 

        title: Text("Status Pembayaran"), 

        subtitle: Text("Pembayaran Valid"), 

      ), 

    ); 

  } else if (status == 'TRANSFER ATM') { 

    return Card( 

      child: ListTile( 

        title: Text("Status Pembayaran"), 

        subtitle: Text("Pesanan ini menunggu konfirmasi dari ADMIN"), 

      ), 

    ); 

 

oid sudahbayar(idpesanan, BuildContext context) async { 

  var token = await Candidate().getToken(); 

  var url = "https://travel.kanalapps.web.id/api/sudahbayar"; 

  Map<String, dynamic> body = {'id': idpesanan, 'status': 'PEMBAYARAN 

VALID'}; 

  var act = await Candidate().AllModulde(url, body, token); 

  if (act['api_message'] == 'success') { 

    ScaffoldMessenger.of(context) 

        .showSnackBar(const SnackBar(content: Text('Data berhasil diupdate'))); 

    Navigator.pushReplacement( 

        context, MaterialPageRoute(builder: (context) => ListDataPemesanan())); 

  } else { 

    ScaffoldMessenger.of(context) 

        .showSnackBar(const SnackBar(content: Text('update gagal'))); 

  } 

} 

 

 

Sourcode  proses 

pembayaran melalui via 

transfer 
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c. Continuous Iteration 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana pada saat adanya perubahan sistem 

selama pembuatan, disini penulis menggunakan Github untuk menyimpan source 

code dari setiap kode yang telah dibuat akan dipush ke dalam Github, agar 

mempermudah penulis dalam mengidentifikasi bug dan langsung bisa diperbaiki 

selama proses pengembangan. 

 

Gambar 3.17 Github 

3.2.4 Tahap Testing (Pengujian) 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan blackbox testing. Blackbox testing 

merupakan pengujian perangkat lunak dari segi desain atau kode program apakah 

mampu menghasilkan fungsi-fungsi, masukan dan keluaran yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

a. Acceptance Testing 

  Pada tahapan acceptance testing menguji fitur yang telah diceritakan oleh 

pengguna pada pencarian data. Kemudian pada tahapan ini diuji fungsionalitasnya 

sesuai dengan yang diceritakan oleh pengguna kepada tim pengerjaan perangkat 

lunak selama fase implementasi. Pengujian ini dilakukan agar tidak ada terjadi 

kesalahan . Berikut hasil pengujian acceptance testing. 
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No Test Case Accaptance Testing Status Hasil 

1 Login admin dengan 

data yang                                       terdapat di 

database 

Dapat mengambil data yang 

terdaftar didatabase 

kemudian masukk ke 

dashboard 

pass 

 

 

Tabel 3.10 Pengujian Acceptance Testing 
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2 Keluar dari sistem Dapat keluar dari sistem 

dengan fitur logout, dan 

menampilkan pesan berhasil 

logout 

pass 

 
 

 

3 Menambah, mengedit dan 

mengahapus pada data 

travel 

Dapat menampilkan 

halaman data travel 

pass 
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4 Menambah, mengedit dan 

mengahapus pada data 

kota 

Dapat menampilkan form 

tambah data kota 

pass 
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5 Menambah, mengedit dan 

mengahapus pada data 

pemesanan 

Dapat menampilkan 

halaman data pemesanan 

pass 

 

 
6 Lihat data detail  halaman 

akses akun 

Menampilkan halaman 

akses akun 

pass 
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3.2.5  Relase (Peluncuran) 

Pada tahapan perilisan ini, dilakukan peluncuran website aplikasi 

pemesanan travel bagian admin yang telah diuji dari fungsionalitasnya. 

Peluncuran atau perilisan sistem akan dilakukan hosting ke web server agar dapat 

di akses secara online yang telah diuji keseluruhannya. Berikut link url dari 

website pemetaan desa yang telah dihosting. 

Link : https://travel.kanalapps.web.id/admin/statistic_builder/dashboard 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

Adapun hasil dari sistem Pemesanan Travel adalah sebuah aplikasi yang dapat 

dilakukan untuk pemesanan travel, dan mudahnya admin atau operator travel untk 

menginput data travel, data driver, dan mengelola data lainnya. Aplikasi Pemesanan 

Travel dengan menerapkan pengembangan Perangkat Lunak Extreme Programming. 

4.1.1 Tampilan pada Admin   

a. Tampilan Login 

 

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Login 

Pada tampilan website pemesanan travel diatas akan menampilkan form login 

untuk admin berdasarkan level yang sudah ditentukan. Untuk source code dari tampilan 

form login dapat dilihat seperti dibawah ini. 
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b. Halaman dashboard 

 

Gambar 4.2 Tampilan Halaman Dashboard 

c. Halaman tambah data kota, data travel, dan data penumpang 

 

          Gambar 4.3 Tampilan tambah data kota, data travel, dan data penumpang 
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d. Halaman akses akun Driver 

 

Gambar 4.4 Tampilan Halaman Akses Akun 

e. Halaman Pemesanan 

 

Gambar 4.5 Tampilan Halaman Pemesanan 
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4.1.2 Tampilan pada Driver 

a. Tampilan Login 

 

             Gambar 4.6 Halaman Login  

 Pada tampilan aplikasi pemesanan travel diatas akan menampilkan form 

login untuk hak akses bagi driver berdasarkan level yang sudah ditentukan. Untuk 

source code dari tampilan form login dapat dilihat seperti dibawah ini. 

  login() async { 

    String token = await Candidate().getToken(); 

    final response = await http.post( 

        Uri.parse("https://travel.kanalapps.web.id/api/logindriver"), 

        headers: { 

          'Accept': 'application/json', 

          'Authorization': 'Bearer $token', 

        }, 

        body: { 

          "email": email, 

          "password": password 

        }); 

    final data = jsonDecode(response.body); 

    String msg = data['api_message']; 

    if (msg == 'success') { 
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      setState(() { 

        String iduser = data['data']['id_travel'].toString(); 

        savePref(iduser); 

        ScaffoldMessenger.of(context) 

            .showSnackBar(const SnackBar(content: Text('Login 

Berhasil'))); 

      }); 

    } else if (msg == 

        'Invalid credentials. Check your username and password.') { 

      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(const SnackBar( 

          content: Text('Mohon Check Email dan Password yang benar 

!!!'))); 

    } else { 

      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar( 

          const SnackBar(content: Text('Akun tidak tersedia !!!'))); 

    } 

  } 

 

b. Tampilan Halaman Utama 

 

            Gambar 4.7 Halaman Utama 

Pada tampilan aplikasi pemesanan travel diatas akan menampilkan halaman 

utama  untuk hak akses bagi driver. Untuk source code dari tampilan halaman 

utama dapat dilihat seperti dibawah ini. 
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      body: Column( 

        children: [ 

          Card( 

              child: ListTile( 

            title: Text("Data Kursi"), 

            subtitle: Text("Daftar data kursi anda"), 

            leading: Icon(Icons.car_crash), 

            onTap: () 

          )), 

          Card( 

              child: ListTile( 

            title: Text("Data Pemesanan"), 

            subtitle: Text("Daftar Pemesanan Travel"), 

            leading: Icon(Icons.car_crash), 

            onTap: ()  

          Card( 

              child: ListTile( 

            title: Text("Profil"), 

            subtitle: Text("Pengaturan Profil"), 

            leading: Icon(Icons.account_box), 

            onTap: ()  

 

c. Tampilan halaman data Kursi 

 

                 Gambar 4.8 Halaman Tambah Data Kursi              
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Pada tampilan aplikasi pemesanan travel diatas akan menampilkan halaman 

tambah data kursi untuk hak akses bagi driver. Untuk source code dari tampilan 

halaman tambah data kursi dapat dilihat seperti dibawah ini. 

class _ListDatakursi extends State<ListDataKursi> { 

  @override 

  void initState() { 

    // TODO: implement initState 

    super.initState(); 

    getpref(); 

  } 

  getpref() async { 

    var token = await Candidate().getToken(); 

    var Id = await Candidate().getPref(); 

    var url = "https://travel.kanalapps.web.id/api/getdatakursi"; 

    Map<String, dynamic> body = {'id_travel': id}; 

    var d = await Candidate().AllModulde(url, body, token); 

    setState(() { 

      data = d['data']; 

      print(data); 

    }); 

  } 

  @override 

  Widget build(BuildContext context) { 

    // TODO: implement build 

    return Scaffold( 

      appBar: AppBar(title: Text("Data Kursi")), 

      floatingActionButton: FloatingActionButton( 

        child: Icon(Icons.add), 

        onPressed: ()  

Widget getCard(item, BuildContext context) { 

  var kursi = item['kursi']; 

  var harga = item['harga']; 

              builder: (context) => DetailKursi( 

                    idkursi: item['id'].toString(), 

                    kursi: item['kursi'], 

                    harga: item['harga'].toString(), 

                    idtravel: item['id'].toString(), 

                  )), 

        ); 

      },                        child: Text( 

                          "Kursi : " + kursi, 

                          maxLines: null, 

                          style: TextStyle(fontSize: 17), 
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                        )), 

                    SizedBox( 

                      height: 1, 

                    ), 

                    SizedBox( 

                        child: Text( 

                      "Harga : " + harga.toString(), 

                      maxLines: null, 

                      style: TextStyle(color: Colors.grey), 

         } 

 

d. Tampilan Halaman Edit Profil 

 

      Gambar 4.9  Halaman Profil 

Pada tampilan aplikasi pemesanan travel diatas akan menampilkan halaman 

edit data profil untuk hak akses bagi driver. Untuk source code dari tampilan 

halaman edit data profil dapat dilihat seperti dibawah ini. 

  updateprofil() async { 

    final form = _key.currentState; 

    if (form!.validate()) { 

      form.save(); 

      var token = await Candidate().getToken(); 

      var url = "https://travel.kanalapps.web.id/api/updatedriver"; 

      Map<String, dynamic> body = { 
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        'id': id, 

        'namaagen': nama, 

        'nohp': nohp, 

        'alamat': alamat 

      }; 

      var act = await Candidate().AllModulde(url, body, token); 

      if (act['api_message'] == "success") { 

        setState(() { 

          _nama.text = nama.toString(); 

          _alamat.text = alamat.toString(); 

          _nohp.text = nohp.toString(); 

          ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar( 

              const SnackBar(content: Text('Data berhasil diupdate'))); 

        }); 

      } else { 

        print(act['api_message']); 

      } 

    } 

4.1.3 Tampilan halaman Penumpang atau pelanggan 

a. Halaman Login 

 

Gambar 4.10 Halaman Login 

Pada tampilan aplikasi pemesanan travel diatas akan menampilkan halaman 

login untuk hak akses bagi pelanggan. Untuk source code dari tampilan halaman 

login dapat dilihat seperti dibawah ini. 
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login() async { 

    String token = await Candidate().getToken(); 

    final response = await http.post( 

        Uri.parse("https://travel.kanalapps.web.id/api/loginpenumpang

") 

        body: { 

          "email": email, 

          "password": password 

        }); 

    final data = jsonDecode(response.body); 

    String msg = data['api_message']; 

    if (msg == 'success') { 

            .showSnackBar(const SnackBar(content: Text('Login 

Berhasil'))); 

      }) 

    } else { 

      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar( 

          const SnackBar(content: Text('Akun tidak tersedia !!!'))); 

    } 

  } 

 

b.   Halaman Logout 

 

Gambar 4.11 Halaman Logout 
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Pada tampilan aplikasi pemesanan travel diatas akan menampilkan halaman 

logout untuk hak akses bagi pelanggan. Untuk source code dari tampilan halaman 

logout dapat dilihat seperti dibawah ini. 

          onPressed: () { 

            showDialog( 

              context: context, 

              builder: (BuildContext context) { 

                return AlertDialog( 

                  title: Text("Apakah Anda Yakin Akan 

keluar??"), 

                  actions: [TextButton( 

                      child: const Text('Batal'), 

                      onPressed: () { 

                        Navigator.of(context).pop(); 

                      }, 

                    ),TextButton( 

                      child: const Text('Ok Keluar'), 

                      onPressed: () async { 

                        SharedPreferences preferences = 
                       getInstance(); 

 

c. Halaman Home Penumpang 

 

Gambar 4.12 Halaman Home Penumpang 
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Pada tampilan aplikasi pemesanan travel diatas akan menampilkan halaman 

home penumpang untuk hak akses bagi pelanggan. Untuk source code dari 

tampilan halaman home penumpang dapat dilihat seperti dibawah ini. 

class Dashboard extends StatefulWidget { 

  @override 

  _Dashboard createState() => _Dashboard(); 

} 

  getData(id) async { 

    String token = await Candidate().getToken(); 

    final response = await http.post( 

        Uri.parse("https://travel.kanalapps.web.id/api/getdatapenumpang"), 

        headers: { 

          'Content-Type': 'application/json', 

          'Accept': 'application/json', 

          'Authorization': 'Bearer $token', 

        }, 

        body: jsonEncode({ 

          "id": id, 

        })); 

    final data = jsonDecode(response.body); 

    int msg = data['api_status']; 

    if (msg == 1) { 

      setState(() { 

        nama = data['data']['nama']; 

      }); 

      print(msg); 

    } else { 

      print(msg); 

    } 

  }      body: Container( 

          child: Column( 

        children: [ 

          Container( 

            height: 300, 

            width: MediaQuery.of(context).size.width, 

            child: Image.asset( 

              'assets/images/slide.jpg', 

              width: MediaQuery.of(context).size.width, 

            ), 

            color: Color.fromARGB(255, 227, 81, 183), 

          ), 

                                  Text( 

                                    'Cari Kota', 
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                                    style: TextStyle( 

                                        color: Colors.black45, 

                                        fontWeight: FontWeight.bold), 

                                  ) 

                              Text( 

                                'Cari Travel', 

                                style: TextStyle( 

                                    fontSize: 15, fontWeight: 

FontWeight.bold), 

          Container( 

              margin: EdgeInsets.only(top: 10), 

              child: Text( 

                "Layanan Kami", 

                style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold), 

              )), 

          Container( 

                child: ListTile( 

                  title: Text( 

                      "Terimakasih telah mempercayai Jasa Travel Kami, Kami 

siyap melayani anda dengan sepenuh hati"), 

                )), 

 

d. Tampilan halaman Cari Kota 

 

Gambar 4.13 Halaman Cari Kota 
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 Pada tampilan aplikasi pemesanan travel diatas akan menampilkan 

Halaman Cari Kota penumpang untuk hak akses bagi pelanggan. Untuk source 

code dari tampilan Halaman Cari Kota dapat dilihat seperti dibawah ini. 

    return Scaffold( 

      appBar: 

          AppBar(title: Text("Cari Travel"), backgroundColor: kPrimaryColor), 

      body: _Body(context), 

    ) 

: const InputDecoration( 

            fillColor: Colors.white, 

            labelText: 'Cari Tujuan anda (Kab/Kota)', 

            suffixIcon: Icon(Icons.search)), 

void Caritravelse(value) { 

  return _Caritravel().getDataCari(value); 

} 

Widget getCard(item, BuildContext context) { 

  var nama = item['namaagen']; 

  var nohp = item['nohp']; 

  var alamat = item['alamat']; 

  var idtravel = item['id'].toString(); 

  var nopol = item['nopol']; 

  var tujuan = item['tujuan']; 

  return GestureDetector( 

      onTap: () { 

        Navigator.push( 

          context, 

          MaterialPageRoute( 

              builder: (context) => DetailTravel( 

                    nama: item['namaagen'], 

                    nohp: item['nohp'], 

                    alamat: item['alamat'], 

                    idtravel: item['id'].toString(), 

                    nopol: item['nopol'], 

                    tujuan: item['tujuan'], 

                  )), 

        ); 

      }, 

                                SizedBox( 

                        child: Text( 

                      "NO HP : " + nohp.toString(), 

                      maxLines: null, 

                      style: TextStyle(color: Colors.grey), 

                    )), 
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                    SizedBox( 

                        width: MediaQuery.of(context).size.width - 140, 

                        child: Text( 

                          "Alamat : " + alamat.toString(), 

                          maxLines: null, 

                          style: TextStyle(color: Colors.grey), 

                        )), 

                    SizedBox( 

                        width: MediaQuery.of(context).size.width - 140, 

                        child: Text( 

                          "Plat Nomor : " + nopol.toString(), 

                          maxLines: null, 

                          style: TextStyle(color: Colors.grey), 

                        )), 

                    SizedBox( 

                        width: MediaQuery.of(context).size.width - 140, 

                        child: Text( 

                          "Tujuan : " + tujuan.toString(), 

                          maxLines: null, 

                          style: TextStyle(color: Colors.grey), 

                        )), 
 

e. Tampilan Halaman Cari Travel 

 

Gambar 4.14 Halaman Cari Travel 
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 Pada tampilan aplikasi pemesanan travel diatas akan menampilkan 

Halaman Cari Kota penumpang untuk hak akses bagi pelanggan. Untuk source 

code dari tampilan Halaman Cari Kota dapat dilihat seperti dibawah ini. 

class _Caritravel extends State<caritravel> { 

  getTravel() async { 

    String token = await Candidate().getToken(); 

    final response = await http.get( 

        Uri.parse("https://travel.kanalapps.web.id/api/data_travel"), 

    String token = await Candidate().getToken(); 

    final response = await http.post( 

        Uri.parse("https://travel.kanalapps.web.id/api/data_travelcari") 

    if (response.statusCode == 200) { 

      var items = json.decode(response.body); 

      if (items['api_status'] == 1) { 

        print("OKELAH ADA"); 

        var kota = items['data']['id_kota']; 

        getDataCari(kota); 

      } else { 

        print("OKELAH"); 

      } 

    } else { 

      datas = []; 

      isLoading = false; 

    } 

  } 

        body: jsonEncode({ 

          "tujuan": kota, 

        })); 

 

    if (response.statusCode == 200) { 

      var items = json.decode(response.body); 

      _Caritravel().setState(() { 

        datas = items['data']; 

        isLoading = false; 

      }); 

    } else { 

      datas = []; 

      isLoading = false; 

    } 

  } 

  @override 

  Widget build(BuildContext context) { 

    return Scaffold( 
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      appBar: 

          AppBar(title: Text("Cari Travel"), backgroundColor: kPrimaryColor), 

      body: _Body(context), 

    ); 

        decoration: const InputDecoration( 

            fillColor: Colors.white, 

            labelText: 'Cari Tujuan anda (Kab/Kota)', 

            suffixIcon: Icon(Icons.search)), 

      ), 

 

f. Halaman Daftar Pesanan 

 

Gambar 4.15 Halaman Daftar Pesanan 

 Pada tampilan aplikasi pemesanan travel diatas akan menampilkan Daftar 

Pesanan penumpang untuk hak akses bagi pelanggan. Untuk source code dari 

tampilan Daftar Pesanan dapat dilihat seperti dibawah ini. 

class _pesanan extends State<pesanan> { 

  @override 

  void initState() { 

    // TODO: implement initState 
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    super.initState(); 

    this.getTravel(); 

  } 

        body: jsonEncode({ 

          "id_pelanggan": id, 

        })); 

          title: Text("Daftar Pesanan"), 

          backgroundColor: kPrimaryColor), 

      body: _Body(context), 

    ); 

      TextField( 

        onSubmitted: (value) {}, 

        decoration: const InputDecoration( 

            fillColor: Colors.white, 

            labelText: 'Cari Tujuan anda (Kab/Kota)', 

            suffixIcon: Icon(Icons.search)), 

      ), 

Widget getCard(item, BuildContext context) { 

  var nama = item['namaagen']; 

  var nohp = item['nohp']; 

  var kursi = item['nokursi']; 

  var idpesanan = item['id'].toString(); 

  var nopol = item['nopol']; 

  var tujuan = item['tujuan']; 

  var status = item['status']; 

  var total = item['totalpembayaran'].toString(); 

                      SizedBox( 

                        child: Text( 

                      "NO HP : " + nohp.toString(), 

                      maxLines: null, 

                      style: TextStyle(color: Colors.grey), 

                    )), 

child: Text( 

                          "PLAT NOMOR : " + nopol.toString(), 

                          maxLines: null, 

                          style: TextStyle(color: Colors.grey), 

                        )), 

                        child: Text( 

                          "PIihan Kursi : " + kursi.toString(), 

                          maxLines: null, 

                          style: TextStyle(color: Colors.grey), 

                        )), 

                        child: Text( 

                          "Tujuan : " + tujuan.toString(), 

                          maxLines: null, 
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                          style: TextStyle(color: Colors.grey), 

                        )), 

                                            child: Text( 

                          "Status Pembayaran : " + status.toString(), 

                          maxLines: null, 

                          style: TextStyle(color: Colors.grey), 

                        )), 

                        child: Text( 

                          "Total Pembayaran : " + total.toString(), 

                          maxLines: null, 

                          style: TextStyle(color: Colors.grey), 

                        )) 

 

g. Tampilan Halaman Update Profil 

 

Gambar 4.16 Halaman Update Profil 
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 Pada tampilan aplikasi pemesanan travel diatas akan menampilkan Daftar 

Pesanan penumpang untuk hak akses bagi pelanggan. Untuk source code dari 

tampilan Daftar Pesanan dapat dilihat seperti dibawah ini. 

class _MyProfil extends State<MyProfil> { 

  String? email, alamat, nohp, pass1, pass2, nama; 

  var id; 

  @override 

  void initState() { 

    // TODO: implement initState 

    super.initState(); 

    getpref(); 

  } 

    final response = await http.post( 

        Uri.parse("https://travel.kanalapps.web.id/api/updatepenumpangnopass"), 

        headers: { 

          'Content-Type': 'application/json', 

          'Accept': 'application/json', 

          'Authorization': 'Bearer $token', 

        }, 

        body: jsonEncode({ 

          "id": id, 

          "nama": nama, 

          "alamat": alamat, 

          "nohp": nohp, 

        })); 

    final data = jsonDecode(response.body); 

    int msg = data['api_status']; 

    if (msg == 1) { 

      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar( 

          const SnackBar(content: Text('Data Berhasil diupdate!'))); 

      getData(id); 

    } 

  } 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Penerapan Metode Extreme Programming pada perancangan aplikasi 

pemesanan travel memberikan kesetrukturan disetiap tahapan-tahapan dalam 

proses pengembangan perangkat lunak, sehingga terdapat rancangan 

pembangunan aplikasi berbasis android. Dengan menerapkan tahapan-tahapan 

pengembangan perangkat lunak pada aplikasi pemesanan travel terdapat tiga 

aktor yaitu admin, driver dan penumpang. Pada aplikasi admin terdapat fitur 

halaman dahsboard, halaman tambah dan edit data driver, data penumpang dan 

data pemesanan. Pada aplikasi driver terdapat fitur edit data kursi, data 

pemesanan, dan edit profil. Dan pada aplikasi penumpang terdapat fitur cari 

kota, cari travel, riwayat pemesanan, dan edit profil. Dari berbagai fitur pada 

aplikasi pemesanan travel berbasis android yang telah dibuat sudah sesuai apa 

masyarakat butuhkan dengan tujuan dapat mempermudahkan admin melakukan 

pendataan driver dan pendataan pemesanan travel, mempermudahkan bagi 

penumpang dalam melakukan pemesanan, dan mempermudahkan juga bagi 

driver dalam melakukan proses konfirmasi pembayaran via cod. Hasil pengujian 

sistem aplikasi pemesanan travel menggunakan blackbox memberikan hasil 

dokumentasi pengujian kesesuaian dari uji kualitas sistem yang telah diterapkan. 

Pengujian menggunakan blackbox pada acceptance testing yang telah dibentuk 

terlebih dahulu. Dimana tujuan dari pengujian tersebut untuk menghindari 

kesalahan penggunaan sistem dari kesalahan eror yang terjadi.  

5.2   Saran 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan dari pengujian dan 

pengembangan aplikasi pemesanan Travel, terdapat beberapa saran untuk 

pengembangan aplikasi lebih lanjut yaitu : 

1. Aplikasi pemesanan travel memiliki dua aktor yaitu driver dan pelanggan 

dan memiliki masing-masing aplikasi, dapat dikembangkan lagi menjadi 

satu aplikasi saja untuk kedua aktor tersebut. 
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2. Untuk pengujian blackbox dapat dilakukan secara otomatis atau 

menggunakan tools agar lebih maksimal dalam pengujian. 
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