
Perusahaan Ekspedisi 
 

 

Sebuah perusahaan ekspedisi melayani pengiriman barang domestik ke 

seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan tersebut memiliki banyak agen dan kantor 

cabang yang tersebar di pelosok nusantara. 

 

Untuk dapat mengirim barang, pelanggan datang menuju agen atau kantor 

cabang dengan membawa paket yang akan dikirim. Paket tersebut diserahkan 

kepada petugas loket untuk diperiksa (data pengirim, data penerima, isi paket, berat 

paket, volume paket, dsb). 

 

Biaya pengiriman barang ditentukan oleh jarak pengiriman, berat paket, dan 

volume paket. Selain itu, biaya pengiriman juga ditentukan oleh jenis layanan yang 

dipilih pelanggan. Perusahaan ekspedisi ini menawarkan 3 jenis layanan, yaitu (SS) 

Sehari Sampai, (R) Reguler, dan (E) Ekonomis. 

 

Pelanggan dapat mengetahui status pengiriman (tracking) paket melalui 

halaman web yang disediakan perusahaan ekspedisi dengan cara memasukkan 

nomor resi paket. Selain itu, pelanggan juga dapat mengetahuinya dengan cara 

bertanya langsung pada petugas loket di agen atau kantor cabang dengan 

menyebutkan nomor resi. Status pengiriman paket adalah sebagai berikut: 

1. On Process 

Menyatakan bahwa paket telah terdaftar di agen/kantor cabang. 

2. Manifested 

Menyatakan bahwa paket telah diproses dan siap dikirim ke tujuan 

selanjutnya. 

3. On Transit 

Menyatakan bahwa paket sedang transit dan siap dikirim ke tujuan 

selanjutnya. (Misalkan pengiriman barang dari Bandung ke Malang, maka 

paket dapat transit di Jakarta dahulu sebelum dikirim ke Malang). 

4. Received On Destination 

Menyatakan bahwa paket telah sampai pada kota tujuan dan siap dikirim ke 

tujuan akhir. 

5. Delivered 

Menyatakan bahwa paket telah diterima oleh penerima.  

6. Canceled 

Menyatakan bahwa pengiriman paket dibatalkan oleh pengirim. 

 



 Pelanggan dapat membatalkan pengiriman paket dengan cara mendatangi 

agen atau kantor cabang tempat mengirim paket dan meminta petugas loket untuk 

membatalkan pengiriman. 

 

Masing – masing kantor cabang memiliki gudang yang berfungsi untuk 

menampung paket yang akan dikirim, paket yang sedang transit, atau paket yang 

telah tiba. Proses manajemen paket di gudang ditangani oleh petugas gudang.  

  

Proses pengiriman paket dilakukan oleh petugas kurir. Petugas kurir mengirim 

paket dari suatu agen ke kantor cabang, atau dari suatu kantor cabang ke kantor 

cabang lain, atau dari suatu kantor cabang ke penerima akhir (pelanggan). 

 

 

Buatlah: 

1. Business Use Case Diagram  

2. Business Activity Diagram 

3. State Machine Diagram 

4. Lingkup Otomatisasi pada business use case diagram 

5. System Use Case Diagram 

6. System Activity Diagram 

7. Expanded Use Case 

8. Sequence Diagram 

9. Conceptual Model (dalam bentuk Class Diagram) 


