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Boy Express merupakan sebuah StartUp yang bergerak dibidang jasa 

pengiriman barang dalam kota di Bandar Lampung. Ada beberapa keunggulan 

yang dimiliki boy express yang dapat menjadi daya saing atau daya jual dengan 

kompetitor-kompetitor lainya, salah satunya adalah penawaran tarif yang flat dan 

relatif murah, untuk paket dalam kota boy express hanya mematok biaya sebesar 

Rp. 8000 (delapan ribu rupiah). Untuk saat ini proses pesan antar paket pada Boy 

Express masih menggunakan aplikasi WhatsApp, yaitu pelanggan melakukan 

chatting ke admin Boy Express, kemudian admin akan membagikan ke group 

driver untuk menanyakan siapa yang mau untuk mengambil paket tersebut, ketika 

sudah ada yang mau mengambil peket maka admin akan memberikan konfirmasi 

kepada pelanggan bahwa paket akan diambil pada jam yang sudah ditentukan, 

apabila tidak ada respon yang diberikan oleh driver di group maka admin akan 

menghubungi masing–masing driver. Karena proses pemesanan yang terlalu 

panjang sehingga waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk mendapatkan 

konfirmasi dari admin tidak efektif karena lama. 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengimplementasikan sistem 

informasi pesan antar paket dalam kota berbasis android yang dapat membantu 

para pelanggan atau toko online di Bandar Lampung dalam mengirimkan paket. 

Toko atau pelanggan dapat dengan mudah mengakses aplikasi pengiriman barang 

dimana saja, kapan saja dan dari mana saja, serta tidak lama dalam menunggu 

konfirmasi pesanan dari admin karena sudah menggunakan aplikasi. Dalam 

pengembangan sistem menggunakan metode protoyping. Tahap perancangan 

menggunakan pemodelan UML yaitu: usecase diagram, activity diagram, dan 

class diagram dan pembangunan sistem menggunakan android studio dan firebase 

sebagai database. 

 

Dari penelitian ini menghasilkan suatu aplikasi yang dapat mempermudah 

pemesanan kurir untuk pengentaran barang. Sistem ini diuji dengan pengujian 

Black Box dan menghasilkan perhitungan 81,3%, yang artinya Sistem Informasi 

Pesan Antar Paket Dalam Kota Menggunakan GPS Layak Digunakan. 
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