


REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

 Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201820788, 11 Juli 2018

Pencipta

Nama : Erna Kumalasari Nurnawati, Rohmad Suseno, , dkk

Alamat : IST AKPRIND Jl. Kalisahak 28 Balapan, Yogyakarta, Di 
Yogyakarta, 55222

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Erna Kumalasari Nurnawati,  Rohmad Suseno,  , dkk

Alamat : IST AKPRIND Jl. Kalisahak 28 Balapan, Yogyakarta, Di 
Yogyakarta, 55222

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Aplikasi Antar Jemput Laundry Real Time Berbasis Lokasi

Tanggal dan tempat diumumkan untuk 
pertama kali di wilayah Indonesia atau di 
luar wilayah Indonesia

: 1 Juli 2018, di Yogyakarta

Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung 
selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal 
dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000111740

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No Nama Alamat

1 Erna Kumalasari Nurnawati IST AKPRIND Jl. Kalisahak 28 Balapan

2 Rohmad Suseno IST AKPRIND Jl. Kalisahak 28 Balapan

3 Renna Yanwastika Ariyana IST AKPRIND Jl. Kalisahak 28 Balapan

4 Muhammad Sholihul Masnuh IST AKPRIND Jl. Kalisahak 28 Balapan

LAMPIRAN PEMEGANG

No Nama Alamat

1 Erna Kumalasari Nurnawati IST AKPRIND Jl. Kalisahak 28 Balapan

2 Rohmad Suseno IST AKPRIND Jl. Kalisahak 28 Balapan

3 Renna Yanwastika Ariyana IST AKPRIND Jl. Kalisahak 28 Balapan

4 Muhammad Sholihul Masnuh IST AKPRIND Jl. Kalisahak 28 Balapan

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 

 

 

 

APLIKASI ANTAR JEMPUT LAUNDRY REAL TIME  

BERBASIS LOKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erna Kumalasari Nurnawati 

Rohmad Suseno 

Renna Yanwastika Ariyana 

Muhammad Sholihul Masnuh 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

YOGYAKARTA 

2018



 

 

2 

 

RINGKASAN 
 

 

Aplikasi  ini memanfaatkan Firebase realtime database untuk proses antar jemput 

jasa laundry berbasis lokasi. Aplikasi ini mampu menampilkan perubahan 

informasi maupun lokasi latitude dan longitude dari GPS pengguna secara 

realtime yang dapat diketahui oleh pengguna terkait melalui pergerakan marker 

pada halaman map view. Aplikasi prototipe ini juga mampu menampilkan lokasi 

koordinat objek secara clustering berdasarkan lokasi objek yang berdekatan. 

Sistem pada penelitian ini melibatkan 4 aktor, yaitu admin, driver, pengusaha 

laundry, dan pelanggan. Keempat aktor tersebut memiliki peran yang berbeda. 

Pada sistem ini admin hanya memiliki fungsi untuk mengelola data calon driver 

dan calon pengusaha laundry yang mendaftarkan tempat usaha laundry miliknya 

ke dalam sistem. Driver sebagai pengantar barang laundry dari pelanggan ke 

tempat usaha laundry maupun sebaliknya. Driver dapat memperoleh permintaan 

pengantaran dan penjemputan barang laundry baik dari pelanggan maupun dari 

pengusaha laundry. Driver menggunakan aplikasi khusus yang dibuat untuk 

driver. Dari sisi pengusaha laundry dan pelanggan menggunakan satu aplikasi 

yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Pengusaha laundry dapat 

memilih data barang laundry yang akan diantar ke pelanggan. Kemudian driver 

terdekat dari lokasi tempat laundry tersebut, akan menerima permintaan 

pengantaran barang laundry secara realtime melalui aplikasi. 

Pelanggan dapat melihat daftar tempat usaha laundry yang terdaftar di aplikasi. 

Informasi mengenai tempat usaha laundry yang tersedia berupa daftar maupun 

ditampilkan menggunakan halaman map view. Pelanggan dapat memilih tempat 

laundry yang diinginkan, kemudian driver terdekat akan memproses permintaan 

pelanggan sehingga pelanggan dapat melakukan realtime tracking mengenai 

lokasi driver. 
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4.1.1. Implementasi dan Cara Kerja Sistem dari Sisi Admin 

1. Tampilan Halaman Login Admin 

Halaman login merupakan halaman yang pertama kali digunakan oleh Admin 

untuk dapat masuk ke sistem. Halaman ini terdiri dari judul, from email, form 

password, dan tombol masuk. Pada halaman ini terdapat validasi form untuk 

memvalidasi format penulisan email dan password yang dimasukkan oleh admin. 

Penulisan email harus sesuai dengan format penulisan email dan password 

minimal 8 karakter. Admin harus memasukkan email dan password yang telah 

terdaftar di sistem, kemudian menekan tombol masuk untuk memulai proses 

login. Tombol masuk hanya akan aktif jika data email dan password telah terisi, 

dan tidak akan aktif jika terdapat data login yang belum terisi. Jika email dan/atau 

password tidak sesuai dengan yang di basis data, maka admin tidak dapat masuk 

ke halaman utama admin. Jika email dan password sesuai dengan yang di basis 

data, maka admin tersebut dapat mengakses halaman utama admin. Tampilan 

halaman login ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Tampilan Halaman Login Admin 

 

2. Tampilan Halaman Utama Admin 

Tampilan halaman utama admin merupakan halaman setelah admin berhasil login. 

Halaman ini menampilkan daftar tempat laundry yang belum terverifikasi oleh 
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admin. Data laundry yang baru terdaftar dan belum terverifikasi oleh admin akan 

tampil pada halaman ini. Informasi yang ditampilkan berupa data foto laundry, 

nama tempat laundry, dan alamat laundry. Pada halaman ini, bagian pojok kanan 

atas terdapat pilihan menu untuk menampilkan daftar calon driver yang belum 

terverifikasi oleh admin, daftar tempat laundry yang telah terverifikasi, dan 

pilihan menu untuk keluar dari sistem. Pada halaman ini admin juga dapat 

memilih data tempat laundry yang akan diverifikasi, kemudian sistem akan 

menampilkan detail informasi dari laundry tersebut. Tampilan halaman utama 

admin ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Tampilan Halaman Utama Admin 

 

3. Tampilan Halaman Kelola Data Calon Pengusaha Laundry 

Halaman kelola data calon pengusaha laundry menampilkan detail dari data 

pengusaha laundry dan tempat laundry yang sebelumnya telah mendaftar melalui 

aplikasi untuk pelanggan dan pengusaha laundry. Pada halaman ini, admin dapat 

melakukan konfirmasi kepada calon pengusaha laundry melalui panggilan 

telepon. Setelah itu admin dapat memilih tombol tolak maupun setuju. Jika admin 

memilih tombol tolak, maka data calon pengusaha laundry dan data tempat 

laundry terkait akan dihapus dari sistem. Namun, jika admin memilih tombol 

setujui, maka data tersebut menjadi valid dan lokasi laundry akan tampil pada 

map view sehingga dapat diketahui oleh semua pelanggan. Tampilan halaman ini 

ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3 Tampilan Halaman Kelola Data Calon Pengusaha Laundry 

 

4. Tampilan Halaman Kelola Data Calon Driver 

Halaman ini digunakan oleh admin dalam mengelola data calon driver yang telah 

mendaftar melalui aplikasi driver laundry. Pada halaman ini menampilkan detail 

data diri dari calon driver, seperti nama, email, alamat, umur, dan nomor telepon. 

Pada halaman ini, admin juga dapat melakukan konfirmasi melalui panggilan 

telepon dan melakukan aksi penyetujuan maupun penolakan data calon driver 

tersebut. Melakukan panggilan telepon dapat melalui tombol “telepon” yang 

terdapat pada halaman tersebut, sedangkan untuk melakukan konfirmasi 

penyetujuan data calon driver dapat melalui tombol “diterima”, dan untuk 

melakukan konfirmasi berupa penolakan data calon driver dapat melalui tombol 

“ditolak” yang terdapat pada halaman tersebut. Tampilan halaman ini ditunjukkan 

pada Gambar 4. 
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Gambar 4 Tampilan Halaman Kelola Data Calon Driver 

 

4.1.2. Implementasi dan Cara Kerja Sistem dari Sisi Pengusaha 

Laundry 

1. Tampilan Halaman Login Pengusaha Laundry 

Halaman login ini merupakan halaman yang digunakan oleh pengusaha laundry 

dan pelanggan untuk dapat masuk ke sistem. Pengusaha laundry harus 

memasukkan email dan password yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh 

admin. Pada halaman ini terdapat validasi form untuk melakukan validasi terhadap 

format penulisan email dan password yang dimasukkan oleh pengusaha laundry 

maupun pelanggan. Jika format penulisan email dan/atau password tidak benar, 

maka akan muncul peringatan mengenai kesalah penulisan tersebut. Tombol 

masuk pada halaman login ini hanya akan aktif apabila data email dan password 

telah terisi dengan benar. Terdapat juga teks “lupa password?” yang dapat 

digunakan oleh pengusaha laundry maupun pelanggan untuk mengubah password 

miliknuya. Tampilan halaman login pengusaha laundry ditunjukkan pada Gambar 

5. 
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Gambar 5 Tampilan Halaman Login Pengusaha Laundry 

 

2. Tampilan Halaman Utama Pengusaha Laundry 

Halaman ini menampilkan data barang laundry milik pengusaha laundry terkait. 

Daftar data barang ini merupakan data barang milik pelanggan yang melakukan 

pencucian barang laundry ke pengusaha tersebut. Informasi yang ditampilkan 

berupa nama pelanggan dan tanggal transaksi pencucian. Pengusaha laundry dapat 

memilih barang mana yang akan diantarkan ke pelanggan melalui driver. 

Tampilan halaman utama pengusaha laundry ditunjukkan pada Gambar 6. 
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Gambar  6 Tampilan Halaman Utama Pengusaha Laundry 

 

4.1.3. Implementasi dan Cara Kerja Sistem dari Sisi Driver 

1. Tampilan Halaman Login Driver 

Halaman login driver adalah halaman yang digunakan oleh driver untuk masuk ke 

sistem. Driver harus memasukkan email dan password yang telah terverifikasi 

sebelumnya. Tampilan halaman login driver ditunjukkan pada Gambar IV.7 

 

Gambar 7 Tampilan Halaman Login Driver 
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2. Tampilan Halaman Utama Driver 

Halaman ini menampilkan map view dan tanda sesuai lokasi driver berada. 

Terdapat tombol switch untuk mengubah status driver menjadi online maupun 

offline. Jika online maka driver dapat memperoleh perintah untuk memulai 

transaksi pengantaran barang laundry. Namun, jika status driver offline maka 

driver tersebut tidak dapat memperoleh perintah untuk transaksi barang laundry. 

Tampilan halaman utama driver ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8 Tampilan Halaman Utama Driver 

 

3. Tampilan Halaman Pengambilan Barang Laundry 

Halaman ini masih berada di map view pada halaman utama, namun akan berubah 

setelah memperoleh perintah dari pelanggan secara realtime. Terdapat tanda 

berwarna merah yang menunjukkan lokasi pelanggan dan rute yang mengarah ke 

lokasi tersebut.  Tampilan halaman pengambilan barang laundry ditunjukkan pada 

Gambar 9. 
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Gambar 9 Tampilan Halaman Pengambilan Barang Laundry 

 

4. Tampilan Halaman Pengantaran Barang Laundry 

Pada halaman ini menampilkan informasi nama dan nomor telepon pelanggan 

nama dan alamat laundry yang dituju. Halaman ini juga menampilkan lokasi 

driver yang ditandai dengan tanda berwarna biru pada map view. Rute pada 

halaman ini mengarah pada laundry yang diinginkan pelanggan dan pada ujung 

rute ini merupakan lokasi tujuan atau tempat lokasi laundry berada. Tanda 

berwarna merah merupakan lokasi pelanggan atau lokasi pengambilan barang 

laundry. Tampilan halaman pengantaran barang laundry ditunjukkan pada 

Gambar 10. 
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Gambar  10 Tampilan Halaman Pengantaran Barang Laundry 

 

4.1.4. Implementasi dan Cara Kerja Sistem dari Sisi Pelanggan 

1. Tampilan Halaman Utama Pelanggan 

Halaman utama pelanggan menampilkan map view dan tempat laundry yang 

terdaftar di sistem. Jika dalam suatu area terdapat banyak tempat laundry 

berdekatan, maka tanda koordinat yang menandakan lokasi laundry akan otomatis 

dikelompokkan dan menunjukkan jumlah tempat laundry di area tersebut. 

Pelanggan dapat memilih tempat laundry yang diinginkan dengan menekan tanda 

merah pada map view. Kemudian sistem akan menampilkan detail informasi 

laundry tersebut dan pelanggan dapat melakukan pemanggilan driver. Tampilan 

halaman utama pelanggan ditunjukkan pada Gambar 11. 
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Gambar 11 Tampilan Halaman Utama Pelanggan 

 

2. Tampilan Halaman Daftar Tempat Laundry 

Halaman ini menampilkan semua tempat laundry yang terdaftar di sistem dan 

telah terverifikasi oleh admin. Informasi yang ditampilkan pada daftar laundry 

tersebut berupa foto tempat usaha laundry, nama tempat laundry, dan alamat 

tempat laundry. Pelanggan juga dapat melihat detail informasi dari laundry yang 

diinginkan dengan cara memilih salah satu dari daftar laundry yang ada. Ketika 

pelanggan sedang membuka halaman ini dan pengusaha laundry melakukan 

perubahan informasi tempat laundry, maka perubahan tersebut dapat langsung 

diketahui oleh pelanggan secara realtime tanpa harus pelanggan melakukan reload 

atau memuat ulang halaman. Tampilan halaman daftar tempat laundry 

ditunjukkan pada Gambar 12. 



 

 

13 

 

 

Gambar 12 Tampilan Halaman Daftar Tempat Laundry 

 

3. Tampilan Halaman Mendapatkan Driver 

Halaman ini menampilkan ketika pelanggan memperoleh driver setelah pelanggan 

memberikan permintaan ke server. Sistem akan mencari lokasi driver terdekat 

dari lokasi pelanggan berada. Jika dalam jarak kurang dari 3 kilometer tidak 

ditemukan driver dengan status online atau tersedia, maka akan muncul 

pemberitahuan bahwa tidak ada driver di sekitar lokasi pelanggan. Namun, jika 

sistem menemukan driver, sistem akan menampilkan lokasi driver pada map view, 

nomor kendaraan, nama, dan nomor telepon driver, dan jarak lokasi driver ke 

pelanggan. Jarak lokasi driver dapat berubah seiring dengan perjalan driver 

menuju lokasi pengambilan barang laundry. Pelanggan juga dapat melakukan 

realtime tracking ketika driver dalam perjalanan menuju lokasinya. Tampilan 

halaman ketika pelanggan mendapatkan driver ditunjukkan pada Gambar 13. 
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Gambar 13 Tampilan Halaman Mendapatkan Driver 

 

4. Tampilan Halaman Ubah Profil 

Tampilan halaman ubah profil digunakan oleh pelanggan untuk mengubah data 

profil miliknya. Pelanggan dapat mengubah nama, email, foto, dan nomor telepon. 

Mengubah foto profil dilakukan dengan cara memilih foto yang diinginkan dari 

memori penyimpanan yang terdapat di smarthphone. Pada halaman ini terdapat 

tombol confirm untuk melakukan perubahan dan penyimpanan data ke basis data. 

Selain itu, terdapat tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Tampilan 

halaman ubah profil ditunjukkan pada Gambar 14. 
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Gambar 14 Tampilan Halaman Ubah Profil 

 




