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1. Pendahuluan

Transportasi adalah suatu bidang usaha yang sangat potensial pada era saat ini 

dikarenakan semua aspek kehidupan membutuhkan transportasi untuk mempercepat 

akses kepada suatu tujuan tertentu. Dilihat dari keuntungan yang akan didapatkan 

maka banyak sekali berdiri perusahaan jasa transportasi terutama jasa transportasi 

umum seperti perusahaan-perusahaan bus. Jasa angkutan umum inilah yang menjadi 

sektor penting ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena harga yang terjangkau 

serta ekonomis dalam berpergian, bekerja, maupun tujuan khusus lainnya. 

Pelanggan adalah target utama dari suatu perusahaan jasa transportasi umum 

seperti perusahaan-perusahaan bus, karena dengan pelanggan yang banyak maka 

perusahaan pun dapat berkembang dengan baik. Permasalahan yang sering timbul dari 

sisi pelanggan adalah ketidaktahuan pelanggan akan jadwal bus yang akan lewat 

sehingga akan banyak pelanggan yang menumpuk dan tidak menutup kemungkinan 

akan beralih ke jasa transportasi yang lain. Selain itu dalam hal charter bus pelanggan 

harus datang ke perusahaan yang dituju ataupun menelepon ke perusahaan tersebut 

untuk menanyakan daftar bus charter yang tersedia, rute bus, serta tarif sewa yang 

ditetapkan. Permasalahan yang sering timbul didalam usaha transportasi umum adalah 

sistem penjadwalan bus yang masih bersifat manual dan masih menggunakan 

pembukuan yang tentu saja rentan terhadap kesalahan dan memerlukan ketelitian yang 

lebih apabila jumlah armada transportasi sangat banyak karena nantinya akan banyak 

sekali menimbulkan masalah pada perusahaan. Dari permasalahan yang telah terurai, 

apabila suatu perusahaan jasa transportasi umum mempunyai suatu sistem informasi 

transportasi yang menyediakan segala jenis informasi yang dibutuhkan oleh pegawai 

dan pemilik untuk proses memajukan perusahaan serta untuk pelanggan sebagai 

sumber informasi akan keperluan armada transportasi yang diinginkan. Selain berisi 

informasi, sistem informasi ini dapat melayani penentuan penjadwalan bus, serta 

pemesanan armada untuk charter. 

Untuk mengatasi masalah penjadwalan bus yang tidak teratur pada perusahaan-

perusahaan bus yang dapat mengakibatkan penumpukan bus yang tidak beroperasi, 

maka dengan menggunakan metode penjadwalan Round Robin mampu mengatasi 

masalah penjadwalan tersebut. Dengan menggunakan metode Round Robin ini, maka 

penjadwalan bus akan menjadi teratur. Penilaian penjadwalan Round Robin ini adalah 

adil, karena dalam pembagian jadwal keberangkatan dan waktu yang diberikan 

mendapatkan jatah yang sama dan tidak ada prioritas. 

2. Kajian Pustaka

Penelitian yang pertama adalah Sistem Informasi Pemesanan Penggunaan 

Lapangan Futsal Berbasis Web, Universitas Diponegoro Semarang [1]. Menjelaskan 

tentang sistem informasi berbasis web untuk menangani masalah pemesanan lapangan 

dan pengaturan penjadwalan futsal di United Futsal Kudus. Yang bertujuan untuk 

mengatur penjadwalan agar lebih terpusat dan mempermudah pengelola stadium 

melakukan pendataan serta pemesanan lapangan dapat dilakukan secara online. Sistem 

ini menggunakan metode penelitian waterfall dengan bahasa pemrograman PHP dan 

HTML. 
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Penelitian yang kedua berjudul Analisis Penjadwalan Round Robin untuk 

Manajemen Proses dalam Single Processor pada Universitas Padjadjaran Dipati Ukur, 

Bandung [2]. Menjelaskan tentang sistem penjadwalan menggunakan metode Round 

Robin yang hasilnya menunjukkan bahwa simulasi menggunakan alat bantu yang 

berupa diagram aliran data (DFD) dapat bekerja sehingga mampu memberikan 

informasi berupa kriteria  penjadwalan. Kelebihan dari metode round robin yaitu  

Response time pada penjadwalan Round Robin lebih kecil dari Penjadwalan FIFO. 

Melalui penelitian ini, penulis akan merancang sistem informasi penjadwalan bus 

dengan metode round robin yang melayani penjadwalan bus serta pemesanan armada 

untuk charter. 

Penjadwalan adalah kegiatan mengalokasikan sumber-sumber atau mesin-mesin 

yang ada untuk menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu [3]. 

Keputusan yang dibuat didalam penjadwalan meliputi pengurutan pekerjaan 

(sequencing), waktu mulai dan selesai pekerjaan (routing). Persoalan penjadwalan 

timbul apabila ada beberapa pekerjaan diselesaikan secara bersamaan, 

sedangkanfasilitas yang dimiliki terbatas seperti masalah pada penjadwalan bus. Dari 

penjelasan definisi penjadwalan diatas dapat dikatakan bahwa penjadwalan 

merupakan suatu kegiatan perancangan berupa pengalokasian sumber daya baik mesin 

maupun tenaga kerja untuk menjalankan sekumpulan tugas sesuai prosedur didalam 

jangka waktu tertentu [4]. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan 

adalah adil (Fairness), Efisiensi (Eficiency), Waktu Tanggap (Response Time), Turn 

Around Time,dan Throughput. Kriteria-kriteria tersebutsaling bergantung dan dapat 

pula saling bertentangan sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara 

simultan. Sasaran penjadwalan berdasarkan kriteria-kriteria optimasi tersebut adalah 

(Pinedo: 2008): Menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemroses yang adil, 

menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai 

maksimum. Pengertian sibuk adalah pemroses tidak menganggur, termasuk waktu 

yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. 

meminimalkan waktu tanggap, meminimalkan turn arround time, dan memaksimalkan 

jumlah job yang diproses persatu interval waktu. Lebih besar angka throughput, lebih 

banyak kerja yang dilakukan sistem. 

Masalah penjadwalan muncul karena adanya keterbatasan waktu, tenaga kerja, 

jumlah mesin, sifat dan syarat pekerjaan yang akan dilaksanakan. Secara umum ada 

dua permasalahan utama yang akan diselesaikan melalui penjadwalan, yaitu 

penentuan pengalokasian mesin yang akan digunakan untuk penyelesaian suatu proses 

produksi dan pengurutan waktu pemakaian mesin tersebut Masalah penjadwalan dapat 

ditinjau dari berbagai aspek diantaranya [5]: a. Aliran proses (terbagi atas job shop 

dan  flow shop). Aliran proses job shop memungkinkan pekerjaan melalui lintasan 

yang berbeda antara jenisnya. Sedangkan aliran flow shop sebaliknya.; b. Pola 

kedatangan pekerjaan, secara statis maupun dinamis. Dimana jika semua pekerjaan 

datang secara bersamaan dan semua fasilitas tersedia pada saat kedatangan pekerjaan 

disebut pola kedatangan pekerjaan statis. Sedangkan jika pekerjaan datang secara acak 

selama masa penjadwalan disebut pola kedatangan pekerjaan dinamis; c. Elemen 

penjadwalan, mengenai ketidakpastian pada pekerjaan dan mesin. Terdiri dari elemen 

penjadwalannya deterministik, maka terdapat kapasitas tentang pekerjaan dan mesin, 

misalnya tentang waktu kedatangan, waktu  set up, dan waktu proses. Sebaliknya jika 

tidak terdapat kepastian mengenai pekerjaan dan mesin, maka disebut elemen 

penjadwalan stokastik. 
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Terdapat tiga tipe penjadwal berada secara bersama-sama pada sistem operasi 

yang kompleks, yaitu penjadwal jangka pendek (short term scheduller), penjadwal 

jangka menengah (medium term scheduller), dan penjadwal jangka panjang (long term 

scheduller) Sasaran penjadwalan berdasarkan tipe-tipe penjadwalan adalah 

memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan, 

mengendalikan transisi dari suspended to ready (keadaan suspend ke ready) dari 

proses-proses swapping, dan memberi keseimbangan job-job campuran [6]. 

Round Robin adalah sebuah susunan yang memilih semua elemen pada grup 

seperti beberapa perintah rasional, dari atas sampai ke bawah sebuah daftar / susunan 

dan kembali lagi keatas, begitu seterusnya. Dapat diandaikan bahwa round robin 

seperti mengambil giliran (taking turns). Semua proses dianggap penting sehingga 

diberi sejumlah waktu oleh pemroses dimana proses itu berjalan [7]. Jika proses masih 

berjalan sampai akhir batas waktu yang ditentukan, maka akan mengakhiri proses itu 

dan memberikannya ke proses lain. Penilaian penjadwalan Round Robin adalah [7]:    

a. Adil (fairness) adalah dimana proses-proses diperlakukan sama yaitu mendapat 

jatah waktu pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan 

pemroses sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan harus menjamin tiap 

proses mendapat pelayanan dari pemroses yang adil; b. Efisiensi atau utilisasi 

pemroses dihitung dengan perbandingan (rasio) waktu sibuk pemroses. Sasaran 

penjadwalan adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga 

efisiensi mencapai maksimum; c. Waktu tanggap (response time) adalah waktu yang 

dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang 

menanggapi permintaan tersebut. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu 

tunggu; d. Turn arround time adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

eksekusi sejak proses tersebut berjalan. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan 

turn arround time; e. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam 

satuan waktu tertentu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang 

dilakukan sistem. 

Penjadwal membutuhkannya dengan memelihara daftar proses dari runnable. 

Tentu proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan, semua proses 

mendapat jatah waktu yang sama Permasalahan utama pada Round Robin adalah 

menentukan besarnya waktu pemprosesan. Jika waktu pemprosesan yang ditentukan 

terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam 

satu proses dan akan banyak peralihan proses sehingga banyak waktu terbuang. Ketika 

satu proses tertentu habis, maka proses tersebut akan diletakkan diakhir daftar, seperti 

nampak dalam Gambar 1. 

 
Gambar 1 Proses Runnable dan Proses Rnnable Sesudah Proses b Habis Quantumnya [7] 
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Algoritma yang digunakan [7]: 

1. Jika waktu proses habis dan proses belum selesai, maka proses 

menjadi runnable dan pemroses dialihkan ke proses lain. 

2. Jika waktu proses belum habis dan proses menunggu suatu kejadian, maka proses 

menjadi blocked dan pemroses dialihkan ke proses lain. 

3. Jika waktu proses belum habis tetapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan 

pemroses dialihkan ke proses lain. 

Diimplementasikan dengan : 

1. Mengelola senarai proses ready (runnable) sesuai urutan kedatangan. 

2. Ambil proses yang berada di ujung depan antrian menjadi running. 

3. Bila waktu belum habis dan proses selesai, maka ambil proses di ujung depan 

antrian proses ready. 

4. Jika waktu habis dan proses belum selesai, maka tempatkan proses running ke ekor 

antrian proses ready dan ambil proses di ujung depan antrian proses ready. 

 

3. Perancangan Sistem 

 

Dalam penelitian ini dimulai dari pengambilan data dari perusahaan bus yang 

ada. Tahap berikutnya adalah pembuatan aplikasi Sistem Informasi Transportasi 

Penjadwalan Bus yang berorientasi pada kebutuhan perusahaan bus yaitu aplikasi 

sistem informasi penjadwalan bus dan pemesanan charter bus yang tentu saja 

memudahkan pemakai dalam menggunakannya dalam hal tampilan (User Friendly 

Interface). Tahap selanjutnya adalah upload aplikasi Sistem Informasi Transportasi 

Penjadwalan Bus ke internet, serta tahap pengujian program aplikasi.Bentuk rancang 

aplikasi akan dimodelkan dalam bentuk use-case diagram, activity diagram, serta 

class diagram. Ketiga diagram tersebut akan menjelaskan interaksi antar pihak yang 

berhubungan di dalam sistem serta beberapa proses kerja yang berjalan di dalam 

sistem.Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah prototyping model 

dimana sangat memperhatikan kebutuhan dari client, dimana kebutuhan ini didasarkan 

baik pada kondisi nyata maupun dari permintaan client. Sehingga inti dari penggunaan 

model ini adalah interaksi yang berkesinambungan antara pengembang dan client 

sampai dengan terpenuhinya permintaan client dan tercapainya tujuan sesuai dengan 

kebutuhan dari client tersebut. 

 Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam menggunakan metode penyelesaian 

dalam bentuk  prototype adalah dengan mendefinisikan aturan-aturan main pada saat 

awal interaksi client developer berlangsung, yaitu client dan developer setuju bahwa 

prototype yang dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Prototype akan 

dihilangkan sebagian atau seluruhnya dan perangkat lunak aktual direkayasa dengan 

kualitas dan implementasi yang sudah ditentukan. Beberapa tahapan dalam 

penyelesaian masalah dengan menggunakan metode ini adalah dimulai dari tahap 

pengumpulan bahan dan data yaitu pada tahap pertama ini sangat penting, karena 

melibatkan di dalam pengumpulan informasi, tentang apa yang dibutuhkan didalam 

pengembangan program. Proses ini akan menentukan  arah di dalam pengembangan 

program. Langkah berikutnya adalah tahap perancangan aplikasi yang terdiri dari 

mendesain kebutuhan hardware dan software, komponen, modul, antarmuka pengguna 

dan data yang memenuhi kebutuhan yang diperlukan pada tahap satu. Tahap terakhir 

adalah evaluasi prototype yang dilakukan dengan pengujian terhadap aplikasi yang 
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dibuat. Jika ternyata masih terdapat kekurangan dan penambahan yang harus 

dilakukan yang berhubungan dengan kebutuhan pada aplikasi ini maka akan dilakukan 

perbaikan dan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Jika aplikasi sudah bisa memenuhi 

sistem yang digunakan maka pemodelan sudah dianggap selesai. Pada Gambar 2 

terdapat penggambaran Prototyping Model [8]. 

 

 
Gambar 2 Model Prototyping [6] 

 

 Gambar 2 memberikan penjelasan secara umum mengenai bagaimana model 

prototyping bekerja. Dengan menggunakan metode ini, client berharap input yang 

dikirimkan dapat dilewatkan pada suatu proses untuk mengembalikan nilai output 

yang sesuai dengan harapan dari client. Selama pengembangan sistem nantinya, client 

dan pihak developer (dalam hal ini adalah penulis) akan senantiasa melakukan 

interaksi. Dalam pembangunan prototyping terkadang client hanya memberikan 

gambaran kebutuhan secara umum tidak secara mendetail, sehingga akan sedikit 

mengalami kesulitan pada tahap pengkodean. 

Round Robin adalah sebuah susunan yang memilih semua elemen pada grup 

seperti beberapa perintah rasional, dari atas sampai ke bawah sebuah daftar / susunan 

dan kembali lagi keatas, begitu seterusnya. Dapat diandaikan bahwa round robin 

seperti mengambil giliran (taking turns). Semua proses dianggap penting sehingga 

diberi sejumlah waktu oleh pemroses dimana proses itu berjalan. Jika proses masih 

berjalan sampai akhir batas waktu yang ditentukan, maka akan mengakhiri proses itu 

dan memberikannya ke proses lain. Metode penjadwalan Round Robin yang akan 

digunakan pada sistem penjadwalan bus. Pada metode Round Robin ini akan 

dijelaskan tentang bagaimana proses penjadwalanya seperti Gambar 3. 
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Gambar 3 Alur Simulasi Penjadwalan Round Robin 

 

 Dari Gambar 3 dijelaskan bahwa setiap keberangkatan, bus melihat daftar 

runnable (dafter bus yang akan berangkat) terlebih dahulu. Apabila suatu bus berjalan 

tetapi tidak pulang keterminal atau rusak dalam perjalanan maka proses tersebut 

menjadi block, yang berarti bus tidak beroperasi dan waktu proses diakhiri. Jika suatu 

bus berjalan dan waktu tempuhnya sisa maka bus tersebut menunggu bus yang 

didepanya masuk dalam antrian. Jika waktu tempuhnya habis maka menunggu bus 

yang terakhir masuk dalam runnable. dan jika suatu bus berjalan dan waktu tempunya 
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sisa atau sampai tepat waktu di terminal maka bus yang berjalan tersebut normal dan 

tidak ada kendala. 

 
Gambar 4 Penjadwalan Round Robin pada Sisi Admin 

 

Pada Gambar 4 dijelaskan bahwa admin adalah pelaku sentral dalam sistem 

yang bertugas untuk memasukan segala data yang dibutuhkan untuk ditampilkan 

sebagai sumber informasi. Pada rancangan sistem penjadwalan admin meneliti bus 

mana yang akan berangkat, jika tidak ada bus yang berangkat maka admin akan 

melakukan penyusunan jadwal kembali. Setelah jadwal selesai tersusun, maka bus 

siap untuk berangkat beroperasi. Admin dapat mengubah informasi sesuai yang 

diinginkan. Pada sistem ini penjadwalan terotomatis menggunakan metode round 

robin sehingga penjadwalan menjadi teratur. 

Setelah semua kebutuhan telah dianalisis, langkah selanjutnya adalah 

melakukan desain sistem dan perangkat lunak, yang bisa dibagi menjadi dua bagian, 

pertama, perancangan logika, bertujuan mendapatkan dan menstrukturkan kebutuhan 

sistem secara keseluruhan. Dengan perancangan logika didapat beberapa hasil yaitu 

perincian data sistem, analisa tampilan sistem, dan aturan sistem. Pada penelitian ini 

perancangan logika yaitu menentukan data-data yang sudah didapat nanti akan 

digunakan untuk keperluan apa saja dan digunakan di menu apa saja, selain itu dalam 

perancangan logika juga merancang tampilan atau interface sistem yang akan dibuat, 

kemudian ditentukan pula halaman apa saja yang dibuat dan beberapa link yang 

membantu dalam menggunakan sistem. Kemudian membuat aturan sistem yaitu 

sebagai pengguna expert user diharuskan melakukan login terlebih dahulu dengan 

cara memasukkan username dan password, berbeda dengan public user yang hanya 

cukup memilih satu tombol untuk masuk ke sistem tanpa harus memasukkan 

username dan password. Selain itu ditentukan pula akses apa saja yang dapat dibuka 

oleh expert user dan public user. Kedua, perancangan fisik, bertujuan untuk 

mengembangkan struktur kebutuhan yang ada di perancangan logika ke dalam sebuah 

aplikasi. Dengan perancangan fisik didapat beberapa hasil, yaitu struktur program, 

basis data dan perancangan struktur fisik. Pada penelitian ini perancangan fisik yaitu 

aplikasi website didukung teknologi web service untuk diakses berbagai device dan 

berbagai sistem operasi. Data yang didapat akan dimasukkan ke dalam database dan 

kemudian dibuat relasi yang dapat menghubungkan semua tabel, tabel yang dibuat ada 

dua macam yaitu fact table dan dimension table, dan kemudian dapat ditampilkan pula 
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diagram basisdatanya. Perancangan sistem dibutuhkan untuk membantu proses 

pengembangan dan untuk dokumentasi perangkat lunak sistem. Pada perancangan 

sistem ini, akan diuraikan mengenai elemen-elemen pengembangan sistem yang 

digunakan. Berkaitan dengan metode pembuatan sistem, maka sistem model 

perancangan yang digunakan yaitu Unified Modelling Language (UML) untuk 

perancangan bentuk aplikasi dan perancangan antarmuka sistem dengan pengguna. 
UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik 
atau gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan 

pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO (Object-

Oriented) [9]. UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blue 

print, yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program 

yang spesifik, skema database, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam 

sistem software.  

Dalam tahap ini sistem akan digambarkan melalui use-case diagram yang 

mampu merepresentasikan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya ke dalam 

bentuk diagram, sehingga mudah untuk mendefinisikan sistem baik secara utuh 

maupun per bagian hasil analisis tahap pertama, didapatkan informasi mengenai actor, 

fungsi-fungsi yang diharapkan dapat dilakukan oleh actor. Hasil tersebut akan 

dipresentasikan dalam sebuah use-case diagram sehingga didapatkan 

hubungan/interaksi antar actor. Hubungan interaksi yang menjadi sebuah jalinan baik 

secara sekuensial maupun paralel dalam use-case diagram merupakan gambaran 

sistem secara utuh. Use-case diagram dari sistem yang dikembangkan seperti terlihat 

dari Gambar 5. 

 

 
 Gambar 5 First Iteration Use-Case Diagram Sistem  

 

Gambar 5 merupakan first iteration use-case diagram pada Sistem Informasi 

Transportasi yang akan dikembangkan di perusahaan bus. Pengertian dari first 

iteration use-case diagram adalah sebuah use-case diagram yang menyajikan kondisi 

awal dan umum dari sebuah sistem. Gambar 5 menggambarkan modelling sistem yang 

mempunyai tiga actor dalam sistem yaitu Admin, Pimpinan, dan Pelanggan. Sentral 

3.0 Pelaporan
Pimpinan

Admin

2.0 Manajemen Transaksi

1.0 Manajemen Data

4.0 Forum Diskusi

Pelanggan Bus
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pekerjaan dalam sistem ini adalah pada Admin yang melakukan hampir semua menu 

yang ada di dalam sistem, sedangkan aplikasi ini dibuat tentu saja untuk memanjakan 

pelanggan dengan teknologi yang ada. Semua pengguna aplikasi ini dapat mengakses 

forum diskusi yang merupakan media secara langsung antara pelanggan dan pihak 

perusahaan dalam dunia maya.  

Activity Diagram merupakan diagram yang menggambarkan aliran 

fungsionalitas sistem, atau dapat digunakan untuk menunjukan aliran kejadian (flow of 

events) dalam use-case [10]. Pada Gambar 6 dijelaskan bahwa Admin dapat 

melakukan beberapa aktivitas di dalam sistem seperti manajemen data, manajemen 

transaksi, pelaporan, serta mengisi forum diskusi untuk memudahkan Admin dalam 

bekerja karena Admin disini mempunyai aktivitas yang paling kompleks yang meliputi 

proses input, edit, dan delete data.  

 

 
Gambar 6 Activity Diagram untuk Admin  

 

Start

Memilih Menu

Manajemen 

Data

Manajemen 

Transaksi

Pelaporan

Forum Diskusi

Konfirmasi 

Menjalankan Aplikasi

Menampilkan 

Halaman Home
Plat Nomor Bus

Jenis Bus

Rute Bus

Jadwal Bus

Tarif Bus

Lihat Daftar 

Carter

Pemeriksaan 

Jadwal Bus

Pemeriksaan 

Transaksi

Pemeriksaan 

Inventory Bus

Isi Forum 

Diskusi

Tidak Valid

Update 

Tersimpan

Valid

End

Ya

Tidak

SistemAdmin



11 
 

 
Gambar 7 Activity Diagram Pelanggan  

 

Pada Gambar 7 dijelaskan aktivitas dari pelanggan di dalam sistem. Dapat 

digambarkan bahwa pelanggan adalah actor sentral dan tujuan dari sistem karena 

actor ini yang akan memanfaatkan seluruh informasi sesuai dengan kebutuhan yang 

diinginkan. 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. 

Class menggambarkan keadaan (atribut atau properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda atau fungsi) [10]. 

Seperti pada sistem website berbasis web service yang akan dibangun di perusahaan 

bus dapat digambarkan dengan class diagram seperti pada Gambar 8 

Start

Memilih Menu

Manajemen 

Data

Manajemen 

Transaksi

Forum Diskusi

Menampilkan 

Halaman Home

Isi Forum 

Diskusi

Lihat Jenis Bus

Lihat Rute Bus

Lihat Jadwal 

Bus

Lihat Tarif Bus

Lihat Profil 

Perusahaan

Pesan Carter

Update 

Tersimpan

End

Valid

Tidak Valid

SistemPelanggan 



12 
 

 

 

Gambar 8 Class Diagram Sistem di Perusahaan Bus 

 

Seperti yang telihat pada Gambar 8, class diagram terdiri dari lima boundary, 

controller dan juga lima entity. Dengan melihat class diagram tersebut, dapat 

diketauhi hubungan antar class boundary terhadap class controller dan controller 

terhadap entity serta fungsi – fungsi yang terdapat pada class controller tersebut. 

Class boundary merupakan interface yang berhadapan langsung dengan pengguna, 

class controller berisi fungsi – fungsi yang menjembatani antara boundary dan entity, 

sedangkan entity merupakan berkas penyimpanan yang menyimpan data dari 

perusahaan bus. Pada Gambar 3.10 dijelaskan pula bahwa bagian yang berwarna hijau 

adalah class entity, yang berwarna merah muda adalah class boundary dan yang 

berwarna krem merupakan controller beserta fungsi – fungsinya. 

Tujuan penggunaan sequence diagram adalah memodelkan interaksi antar 

object yang memetakan interaksi sekuensial ke interaksi object. Dengan menggunakan 

jenis diagram ini, akan terlihat pesan yang dikirimkan dari object satu kepada object 

yang lainnya [10]. Memetakan perilaku sistem dalam bentuk sekuensial akan lebih 

dimengerti dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut. Bagaimana sistem 

merespon aksi dari user? Bagaimana sebuah object diciptakan atau diubah? 

Bagaimana transformasi data dilakukan?. Sequence diagram pada Gambar 9 

menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk 

pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap 

waktu. 
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Gambar 9 Sequence Diagram Sistem Pelanggan  

 

4. Implementasi dan Analisa Hasil 

 Pembahasan dalam bab ini adalah menyangkut hasil implementasi aplikasi dari 

rancangan sistem yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam bahasan ini dibahas pula 

pengujian aplikasi yang dilakukan untuk memperoleh evaluasi apakah perancangan 

yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pengujian dan implementasi 

yang dilakukan tersebut meliputi hasil dari pembuatan dan implementasi aplikasi 

Sistem Informasi Transportasi penjadwalan bus yang dideskripsikan melalui gambar 

print screen setiap halaman aplikasi dan juga source code beserta penjelasannya. 

 Pada proses pembuatan aplikasi ini dengan menggunakan metode prototype. 

Sehingga penulis harus melalui proses pengumpulan data, presentasi prototype 

sebanyak empat kali, evaluasi program, serta uji kelayakan aplikasi untuk memenuhi 

kebutuhan dari pengguna itu sendiri dalam hal ini adalah perusahaan bus. Karena 

kebutuhan sistem yang sangat kompleks sehingga harus dilakukan proses presentasi 

prototype dan evaluasi program oleh Admin perusahaan bus sebanyak empat kali dari 

tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan 2 Maret 2012. Presentasi prototype yang 

pertama dilakukan tanggal 9 Januari 2012 dengan mempresentasikan program yang 

masih dalam rancangan baru berupa image berekstensi .jpg. Kemudian pada tanggal 3 

Februari 2012 dilakukan presentasi prototype aplikasi. Pada tanggal 24 Februari 

dilakukan presentasi aplikasi Sistem Informasi penjadwalan bus, dan tanggal 2 Maret 

2012 adalah presentasi akhir dari sistem ini.Dalam sistem ini terdapat beberapa 

pengguna sistem yaitu Admin, dan Pelanggan. Aplikasi Website Sistem Informasi 

Penjadwalan Bus terdapat di dalam Gambar 10. 

 : Pelanggan Bus  : Form Carter UI  : Form  Carter Controller  : Basisdata Perusahaan

1: Meminta Layanan

2: Meminta Data

3: Meminta Data

4: Memberi Layanan

5: Menampilkan Data

Pesan Carter, Download Jadwal,

7: Mengirim Transaksi

8: Menyimpan Transaksi

9: Memberikan Konfirmasi Transaksi

10: Mencetak Bukti Transaksi



14 
 

 

  
Gambar 10 Halaman Utama Sistem Informasi Penjadwalan Bus 

 

Pada Gambar 10 menjelaskan tentang halaman utama sistem ini. Halaman 

utama ini diperuntukkan untuk semua surfer internet yang hanya melihat informasi 

tentang perusahaan bus saja tetapi tidak melakukan kegiatan di dalam sistem. Untuk 

service lain yang disediakan untuk surfer internet dan seluruh pengguna di dalam 

sistem adalah halaman untuk lihat jadwal bus yang terdapat di dalam Gambar 11. 

 

 
Gambar 11 Halaman Lihat Jadwal Bus 

 

Gambar 11 adalah halaman yang disediakan untuk semua surfer internet 

maupun pengguna sistem untuk melihat jadwal bus yang berjalan. Untuk bus patas 

dalam hal ini terdapat jam keberangkatan dan kedatangan bus di setiap terminal antara 

Semarang dan Solo ataupun sebaliknya. Untuk jadwal bus malam terdapat pula tabel 

yang menjelaskan jadwalnya. 
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Gambar 12 Halaman Admin Kelola Jadwal Bus 

 

Gambar 12 adalah halaman Admin untuk kelola jadwal bus. Dalam halaman 

inilah inti dari penelitian ini dibuat menggunakan algoritma Roun Robind sehingga 

bus dapat ditentukan untuk kesamaannya dalam melakukan aktivitas nantinya. Dalam 

hal ini Admin akan mengatur jumlah bus yang akan dijalankan, kemudian jam 

keberangkatan sampai dengan finishing aplikasi. Untuk perintah menampilkan 

halaman tersebut terdapat di dalam Kode Program 1. 

 
Kode Program 1 Perintah untuk Admin Kelola Jadwal Bus 

 

1 TimeSpan[] menitTempuh = new TimeSpan[] { TimeSpan.Parse("00:40"), 

TimeSpan.Parse("00:50"), TimeSpan.Parse("00:30"), 

TimeSpan.Parse("01:00"), TimeSpan.Parse("01:00") };         

2 TimeSpan[] jamBerangkatTiapBus=new TimeSpan[20]; 

3 TimeSpan[] jamDiTiapTerminal = new TimeSpan[6]; 

4 TimeSpan waktuIstirahat = TimeSpan.Parse("00:15"); 

 

Dalam Kode Program 1 menjelaskan tentang proses Round Robin 

menggunakan beberapa indikator Time Span karena memang dipakai dalam 

implementasinya. Pada intinya kode perintah ini adalah setiap pos terminal 

mempunyai batas waktu tersendiri dikurangi dengan waktu tempuh setiap teminalnya. 

Selain itu terdapat beberapa tambahan seperti waktu istirahat di titik akhir sistem ini. 

Pada data diilnya bus yang beroprasi tidak terbatasi oleh waktu, maka mengakibatkan 

pengantrian yang panjang didalam terminal maupun pol-pol pemberhentian tertentu. 

Metode penjadwalan round robin ini membatasi bus yang beroperasi dengan waktu 

yang ditentukan dan mendapatkan  porsi waktu yang sama. Sehingga mengurangi 

pengantrian bus diterminal dan memberikan kesempatan sopir untuk bekerja dengan 

adil, artinya tidak ada sopir yang mengangur 

 

Hasil Analisa Berdasarkan Validation, kriteria yang dijadikan acuan dalam 

melakukan pengujian sistem aplikasi disini akan menggunakan validation untuk 

membuktikan keabsahan dari suatu program yang akan dipakai pengguna. Dalam 

menguji validitas proses bisnis sistem, pengujian dilakukan dengan memasukkan 

sejumlah data pada unit sistem yang utama, yang telah diintegrasikan menjadi satu 



16 
 

kesatuan dalam aplikasi data penjualan yaitu pengujian pada unit sistem login dan 

tampilan data penjualan yang telah diolah Sistem Informasi Transportasi ini. Sehingga 

dengan menguji tiap unit sistem secara bersamaan dengan unit lainnya dan melakukan 

pengujian sistem keseluruhan, maka secara prinsip dapat terpenuhi dikarenakan semua 

unit sistem tersebut memiliki output yang saling terkait satu sama lain. Tabel 1 

menunjukkan tabel pengujian validitas Sistem Informasi Transportasi Perusahaan. 

 

Tabel 1 Pengujian Validitas Sistem Informasi Penjadwalan Bus  

 

No Point 

Pengujian 

Validasi 

Input 

Data Input Hasil Uji 

1 Proses Login 

 

 

 

 

username 

 

 

 

password 

 

 

dikosongkan 

 

value name 

 

dikosongkan 

 

value name 

 

gagal login 

 

berhasil login 

 

gagal login 

 

berhasil login 

2 Proses 

Download 

Jadwal 

download .Xls 

 

 

.Pdf 

berhasil 

download 

 

berhasil 

download 

3 Jadwal Bus klik link pilih menu berhasil 

tampil 

 

 

4 Forum klik button text berhasil 

tampil 

5 Kelola Jadwal Admin 

 

 

pilih menu 

 

 

 

berhasil 

dibuat 

 

7 Logout logout pilih menu berhasil 

keluar 

 

Dalam Tabel 1 digambarkan pengujian validitas sistem dengan mencoba dan 

memeriksa beberapa fasilitas, tombol, serta link agar berjalan sesuai dengan harapan 

dan tujuan. Dalam pengujian pada Sistem Informasi Transportasi bus ini ada beberapa 

poin yang diuji antara lain untuk proses login dan logout sistem, lihat dan download 

jadwal bus, penggunaan forum diskusi, fungsi Admin kelola jadwal bus. Hasil dari 

pengujian ini ditulis pula di dalam kolom-kolom di dalam tabel.  

 

Hasil Analisa Berdasarkan Kuesioner 

Untuk mengetahui tanggapan penumpang bus terhadap aplikasi ini, dan 

pengaruh aplikasi terhadap penumpang, maka dibuat pengujian menggunakan 
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kuesioner. Pengujian dilakukan pada 30 responden, yaitu penumpang yang telah 

mencoba menggunakan aplikasi web service ini. Data pertanyaan kuesioner dan hasil 

jumlah jawaban dari responden dilihat pada Tabel 2 

 
Tabel 2 Data Kuesioner Pertanyaan Penumpang 

 

No Pertanyaan 

Hasil Pemeriksaan 

Setuju 
Ragu-

ragu 

Tidak 

setuju 

1 
Menurut saya aplikasi penjadwalan bus ini mudah 

digunakan. 
25 5  

2 
Login aplikasi penjadwalan bus ini berjalan dengan 

baik. 
28 2  

3 
Setelah ada aplikasi penjadwalan bus saya merasa 

terbantu dalam charter bus 
25 5  

4 
Setelah ada aplikasi penjadwalan bus saya merassa 

terbantu dalam melihat jadwal keberangkatan bus 
28 2  

5 
Aplikasi ini membantu dalam berdiskusi dengan 

pihak Perusahaan 
26 4  

 

Dari data pertanyaan dan respon jawaban pada Tabel 2 didapat hasil rata-rata 

tanggapan penumpang bus mengenai aplikasi web service dengan kesimpulan sebagai 

berikut : a. Pertanyaan penggunaan aplikasi atau pertanyaan nomer satu, 16,6% 

menyatakan ragu-ragu dan 83,3% penumpang menyatakan setuju aplikasi ini mudah 

digunakan; b. Pertanyaan login atau pertanyaan nomer dua, 6,6% menyatakan ragu-

ragu dan 93,3% penumpang menyatakan setuju, penumpang terbantu dalam 

pemesanan tiket bus; c. Pertanyaan pemesanan charter bus atau pertanyaan nomer 

tiga, 16,6% menyatakan ragu-ragu dan 83,3% penumpang menyatakan setuju aplikasi 

ini memudahkan pelanggan dalam pemesanan charter bus; d. Pertanyaan penjadwalan 

bus atau pertanyaan nomer empat, 6,6% menyatakan ragu-ragu dan 93,3% penumpang 

menyatakan setuju aplikasi ini memudahkan dalam melihat jadwal bus; e. Dari segi 

membantu dalam berdiskusi atau pertanyaan nomer lima, 13.3% menyatakan ragu-

ragu dan 86,6% penumpang menyatakan setuju aplikasi ini membantu dalam 

berdiskusi dengan pihal perusahaan 

Sedangkan untuk mengetahui tanggapan pihak dari perusahaan bus terhadap 

aplikasi ini, maka dibuat pengujian menggunakan kuesioner, prngujian dilakukan pada 

tiga responden, yaitu pimpinan dan dua administrator. Data pertanyaan kuesioner dan 

hasil jumlah jawaban dari responden  dapat dilihat pada Tabel 3 

 
Tabel 3 Data Kuesioner Subjek Administrator 

 

No. Subjek Pemeriksaan 

Hasil Pemeriksaan 

Sangat 

baik 
Baik Cukup 

Cukup 

baik 
Buruk 

1 Antar muka aplikasu program 2 1    

2 Login 3     

3 Lihat data 3     

4 Input data 2 1    

5 Hapus data 3     

6 Ubah data 2 1    
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Dari data pertanyaan dan respon pada Tabel 3 didapat hasil rata-rata tanggapan 

pihak perusahaan mengenai aplikasi web dengan kesimpulan sebagai berikut : a. Dari 

subjek pemeriksaan antar muka aplikasi program, 33.3% menyatakan baik dan 66.6% 

menyatakan sangat baik pada antar muka aplikasi program; b. Dari subjek 

pemeriksaan  login  program, 100% menyatakan sangat baik pada login program;       

c. Dari subjek pemeriksaan lihat data, 100% menyatakan sangat baik pada lihat data

program; d. Dari subjek pemeriksaan input data, 33.3% menyatakan baik dan 66.6% 

menyatakan sangat baik pada antar muka aplikasi program; e. Dari subjek 

pemeriksaan hapus data, 100% menyatakan sangat baik pada lihat data program;        

f. Dari subjek pemeriksaan ubah data, 33.3% menyatakan baik dan 66.6% menyatakan

sangat baik pada antar muka aplikasi program. 

5. Simpulan

Setelah melakukan pengamatan terhadap hasil uji coba penelitian dengan 

menggunakan data riil dan membandingkan dengan perancangan sistem aplikasi, 

maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Sistem Informasi Transportasi 

penjadwalan bus dapat berjalan dengan baik Sistem informasi penjadwalan bus ini 

dirancang menggunakan metode Round Robin.. Penjadwalan Round Robin diterapkan 

dalam teknologi web yang memberikan informasi kepada pegawai, pemilik, dan 

penumpang karena dapat diakses melalui internet. Dalam metode Round Robin 

digunakan beberapa indikator time span yang berfungsi untuk membatasi bus yang 

beroperasi dengan batas waktu yang ditentukan dan mendapat prioritas waktu yang 

sama. Dengan pembuatan jadwal yang sudah terotomatis menggunakan algoritma 

Round Robin, semua bus berjalan dengan porsi yang sama sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan, sehingga dapat mengurangi penumpukan bus yang tidak beroperasi. 

Penelitian  yang telah dilakukan masih belum dapat dikatakan sempurna, sehingga 

masih diperlukan beberapa pengembangan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan antara lain yaitu 

mengembangkan aplikasi sistem informasi penjadwalan bus ini ke dalam web service 

agar pelanggan memperoleh akses informasi penjadwalan bus secara lebih mudah. 

Baik mengakses melalui komputer PC, notebook, netbook, gadget, handphone 

maupun pada sistem operasi yang berbeda, karena web service hanya membutuhkan 

akses internet dan web browser untuk pengaksesannya. 

http://elearning.gunadarma.ac.id/
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