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ABSTRAK 

 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA 

ORDER COSTUMER GLAMOROUS ART WORK 
 

 

Oleh 

NIKO OKTA SAPUTRA  
13311012 

 

Glamorous Art Work didirikan oleh Hemy Sution S, Sidan Ghaisa 

Viridian yang berkedudukan Lampung. Glamorous Art Work merupakan salah 

satu bentuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa produk seperti foto wedding, 

Prewedding dan lainnya. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 27 Oktober 2004. 

yang beralamat di gang Nuri no. 29, Perum Wanaasri-Kemiling, Bandarlampung. 

 

Proses pengolahan data order costumer pada Glamorous Art Work masih 

dilakukan secara manual yaitu dengan mencatat di buku order costumer setiap ada 

costumer yang menggunakan jasa Glamorous Art Work, masalah yang dihadapi 

sering sekali pegawai salah menuliskan nama, alamat dan jasa order foto sehingga 

membuat laporan akhir menjadi terkendala. Untuk proses pengolahan data order 

costumer membutuhkan banyak waktu dalam proses pencatatan data order 

costumer.  
Metode yang digunakan dalam pegembangan sistem yaitu dengan sistem 

prototype dengan beberapa entitas yang saling terkait yaitu bagian admin, 

pimpinan dan konsumen. Dikembangkan menggunakan model data seperti BAD, 

Diagram Konteks, DFD Level 0, relasi tabel, kamus data dan rancangan tampilan. 

Maka penulis menyimpulkan bahwa rancangan aplikasi ini diharapkan cocok atau 

layak digunakan oleh perusahaan untuk membantu mempermudah pekerjaan staff, 

menghemat waktu dan biaya dan menghemat tenaga khususnya pada proses 

pengolahan data order customer pada Glamorous Art Work 
 

. 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi, Pengolahan Data Order, Customer 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pada era globalisasi dengan tingkat perkembangan yang semakin maju dan 

modern, kebutuhan akan teknologi informasi sekarang ini memang menjadi salah 

satu faktor yang ikut mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu 

perusahaan yang handal. Kebutuhan informasi yang terus meningkat maka 

diperlukannya suatu sistem yang baik dan cepat, salah satu yang menerapkan 

sistem komputerisasi tersebut adalah Glamorous Art Work. 

 

 

Dalam proses pengolahan data order costumer pada Glamorous Art Work 

masih dilakukan secara manual yaitu dengan mencatat di buku order costumer 

setiap ada costumer yang menggunakan jasa Glamorous Art Work, masalah yang 

dihadapi sering sekali pegawai salah menuliskan nama, alamat dan jasa order foto 

sehingga membuat laporan akhir menjadi terkendala. Untuk proses pengolahan 

data order costumer membutuhkan banyak waktu dalam proses pencatatan data 

order costumer. 

 

 
Dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penulis berinisiatif untuk 

mengembangkan sebuah sistem pengolahan data order customer yang dapat 

mempermudah para pegawai mengolah data order costumer. Maka penulis 

 

tertarik untuk membahas masalah pengolahan data costumer dengan mengangkat 

 

judul  “Perancangan  Sistem  Informasi  Pengolahan  Data  Order  Costumer 

 

Glamorous Art Work”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahanya yaitu Bagaimana merancang sistem informasi pengolahan data 

order customer pada Glamorous Art Work Bandar Lampung? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis membatasi 

permasalahan dalam Laporan Praktek kerja Lapangan (PKL) hanya pada sistem 

informasi pengolahan data order customer pada Glamorous Art Work Bandar 

Lampung. 

 

1.4 Tujuan Penulisan Laporan PKL 

 

1. Untuk mengatasi pengolahan data order customer secara manual. 

 

2. Sistem informasi pengolahan data order customer dilakukan dengan cara 

terkomputerisasi atau sudah terprogram sehingga pengawai hanya 

mencetak laporan data order customer. 

3. Adanya perancangan aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi pekerjaan 

pegawai karena sistem yang dibuat sudah menggunakan komputerisasi. 
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1.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Penulis Laporan Praktek Kerja Lapangan memerlukan data dan informasi 

serta keterangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun 

metode pengumpulan data yaitu : 

 
1. Metode Wawancara (Interview) 

 

Untuk mendapatkan data yang akurat, dalam penulisan laporan ini 

dilakukan wawancara langsung dengan para karyawan yang terlibat 

mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan praktek 

kerja lapangan. 

 
2. Metode Pengamatan (Observation) 

 

Pengumpulan data dengan metode observation yaitu metode pengumpulan 

data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung 

serta mempelajarisegala sesuatu yang berhubungan dengan sistem yang 

sedang berjalan di perusahaan tersebut. 

 
3. Metode Tinjauan Pustaka (Library Research) 

 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, 

mengutip dan mengumpulkan data-data secara teoritis dari buku-buku 

yang ada sebagai landasan penyusunan laporan praktek kerja lapangan. 

 
4. Dokumentasi (Documentation) 

 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

mengambil gambar atau data-data yang diperlukan 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 

Laporan ini tersusun dengan baik dan mudah untuk dimengerti, maka 

sistematika penulisan pada laporan ini terdiri dari lima bab. Dimana masing-

masing bab tersebut berisi : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penyusunan laporan praktek kerja 

lapangan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dasar dari judul yang akan dibahas 

serta untuk memecahkan masalah yang dibahas, serta dapat diterapkan 

dalam menyelesaikan masalah dalam penulis. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya Glamorous Art Work 

Bandar Lampung, visi, misi, struktur organisasi perusahaan serta tanggung 

jawab masing-masing bagian. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

 

Bab ini menguraikan tentang penjelasan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan yang mengemukakan tentang ketentuan-ketentuan mengenai 

Sistem informasi pengolahan data order customer pada Glamorous Art 

Work Bandar Lampung. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menguraikan mengenai beberapa nilai penting yang dapat 

disimpulkan dari pembahasan sebelumnya, yang selanjutnya diberikan 

saran yang membangun untuk perbaikan perusahaan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 
 

2.1 Pengertian Perancangan 
 

Desain atau perancangan menurut Rosa dan Shalahuddin (2013:23), 

perancangan adalah: 
 

“Desain atau perancangan merupakan upaya untuk mengkonstruksi 
sebuah sistem yang memberi kepuasan (mungkin informal) akan 

spesifikasi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi 
performasi maupun penggunaan sumber daya, kepuasan batasan 

pada proses desain dari segi biaya, waktu dan perangkat”. 

 

Menurut Fatta (2007:44), Perancangan adalah: 
 

“perancangan Sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah 

yang saling melengkapi (dengan analisis sistem) yang merangkai 

kembali bagian-bagian komponen menjadi sistem yang lengkap 

harapannya, sebuah sistem yang diperbaiki, hal ini melibatkan 

penambahan, penghapusan, dan perubahan-perubahan bagian 

relatif pada sistem awal (aslinya)”. 
 

Berdasarkan pengertian perancangan di atas maka dapat diartikan bahwa 
 

perancangan merupakan tahapan sebelum dilakukannya penerapan sistem tersebut 
 

dengan spesifikasi kebutuhan secara implicit atau eksplisit. 

 

2.2 Pengertian Sistem 
 

Menurut Fatta (2007), Sistem adalah: 
 

“sistem dapat diartikan sebagai satuan kumpulan atau himpunan 
 

dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling 
 

berinteraksi dan saling bergantung sama lain”. 
 

Sedangkan menurut Scot (1996) dalam Fatta (2007), “sistem terdiri dari 
 

unsur-unsur seperti masukan (input), pengolahan (processing), dan keluaran 
 

(output)”.   

Input   Processing     Output 
 
 
 
 

 

Gambar 2.1 Model Sistem 
 

Sumber: Fatta (2007:4) 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa sistem atau pendekatan sistem 

minimal harus mempunyai empat komponen, yakni masukan, pengolaha, 

keluaran, dan balikan atau control. 
 

Berdasarkan pengertian sistem tersebut maka dapat di artikan bahwa 

sistem merupakan suatu perkumpulan dari komponen yang saling terorganisasi 

dari masukan, pengolahan dan menghasilkan keluaran untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

 
 

2.3 Pengertian Informasi 
 

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007:7), Informasi adalah: 
 

“Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berarti bagi 

pengguna, yang bermanfaat dalammengambil keputusan saat ini atau 

mendukung sumberr informasi”. 
 

Menurut Stair dan Reynolds (2016:5), Informasi adalah: 
 

“Information is a collection of data organized and processed so that 

it has additional value beyond the value of the individual facts”. 
 

Maksudnya adalah sebuah Informasi bisa dikatakan sebagai kumpulan 

data yang terorganisir dan diolah sehingga memiliki nilai tambahan di luar nilai 

fakta individu atau memiliki kegunaan sesuai dengan kebutuhanya”. 
 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulan bahwa informasi adalah 

kumpulan dari beberapa data yang diolah dan diperlukan dalam suatu organisasi 

demi menunjang dan memajukan perusahaan. 

 

2.4 Pengertian Sistem Informasi 
 

Menurut  Laitch  dan  Bavis  dalam  buku  Kusrini  dan  Koniyo  (2007:8), 
 

Sistem Informasi adalah: 
 

“Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat menejerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 
menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang ditentukan”. 
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2.6 Data 
 

Menurut Witarto (2004) dalam jurnal Prihartanto (2012), Data adalah: 
 

“Representasi dari suatu fakta, yang dimodifikasidalam bentuk gambar, 

kata, dan/atau angka. Manfaat data adalah sebagai satuan representasi 

yang dapat diingat, direkam, dan dapat diolah menjadi informasi. 

Karakteristiknya, data bukanlah fakta, namun representasi dari fakta. 

Kata sederhananya, data adalah catatan tentang fakta, atau data 

merupakan rekaman catatan tentang fakta. Data yang baik, adalah yang 

sesuai dengan faktanya”. 

 

Menurut Stair dan Reynolds (2016:5), Data adalah: 
 

“Terdiri dari fakta-fakta mentah, seperti nomor karyawan, jumlah jam 
 

kerja dalam seminggu, bagian nomor inventaris, atau jumlah unit yang 
 

diproduksi pada lini produksi”. 
 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat di sederhanakan bahwa data 
 

merupakan fakta-fakta mentah yang nantinya akan diolah oleh suatu organisasi 
 

menjadi suatu informasi. 
 

 

2.6.1. Tahapan Pengolahan Data 
 

Di dalam pengolahan data baik secara manual maupun dengan 
 

komputerisasi terdiri dari tiga tahapan dasar yaitu input, proses, output. Dan tiga 
 

tahapan dasar tersebut dapat dikembangkan menjadi: 
 

4. Orginating-Recording (Pencatatan) 
 

Tahapan ini berhubungan dengan proses pengumpulan data yang biasanya 

merupakan proses pencatatan (recording) data ke dokumen dasar atau formulir 



9 
 
 

 

5. Classifiying (Klasifikasi) 
 

Tahapan ini memberikan identitas atau pengklasifikasian dalam data yang akan 

diolah, apakah identifikasi tersebut dilakukan untuk satu kelompok atau 

beberapa kelompok dari data yang nantinya merupakan karakteristik dari data 

yang bersangkutan 

 
6. Sorting (Penyusunan) 

 
Setelah data–data yang akan diolah diberikan identifikasi seperti diatas, maka 

data tersebut mungkin perlu diatur atau disusun sedemikian rupa, contohnya 

diurutkan menurut kode klasifikasinya 

 

7. Calculating (Perhitungan) 
 

Disini data dimanipulasi seperti pelaksanaan perhitungan–perhitungan atau 

disebut Calculating 

 

8. Summarizing (Penyusunan Laporan) 
 

Untuk memungkinkan dilakukan analisa terhadap data atau informasi yang 

dihasilkan, diperlukan penyimpulan atau pembuatan rekapitulasi laporan sesuai 

dengan keinginan pemakai informasi 

 

9. Storing (Penyimpanan) 
 

Storing atau penyimpanan data dan informasi yang sejenis ke dalam file untuk 

referensi dimasa yang akan datang perlu dilakukan. Dan media penyimpanan 

ada beberapa macam, disesuaikan dengan metode dan peralatan yang dipakai 

dalam sistem pengolahan data, seperti disk, kartu, dokumen 

 

g. Retrieving (Pencarian) 
 

Di dalam file yang disimpan, pencarian data atau retrieving biasa digunakan 

dengan cara penyimpanannya, terutama jika pengolahan datanya menggunakan 

komputer 

 

h. Communicating (Komunikasi) 
 

Dalam proses pengolahan data menjadi informasi, sampai informasi tersebut 

dipakai oleh user. Diperlukan suatu komunikasi sehinnga mempermudah 

proses pengolahan data menjadi informasi 
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i.  Reproducing (Penggandaan) 
 

Untuk pengamanan apabila data hilang atau rusak, juga untuk keperluan 

perusahaan lainnya bisa dilakukan dengan penggandaan dengan menggunakan 

mesin photocopy, disk, magnetic tape 

 
 

2.7 Pengertian Basis Data 
 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015:43), “Basis data adalah sistem 

terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah 

atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya 

basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah 

dan cepat. Sistem informasi tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan akan basis 

data apapun bentuknya, entah berupa file teks ataupun Database Managemen 

Sistem (DBMS)”. 
 

Kebutuhan basisdata dalam sisitem informasi meliputi 
 

1. Memasukan, menyimpan dan mengambil. 
 

2. Membuat laporan berdasarkan data yang telah disimpan. 
 

Pada buku ini menggunakan basis data relasional yang diimplementasikan dengan 

tabel-tabel yang saling memiliki relasi seperti pada gambar berikut 

 
 

Ilustrasi Basis Data   

     

  Tabel 1   
     

     
   ………………  

Tabel 2   ……….......  
 …  

    

      
 
 

 

Tabel n 
 
 

 

Gambar 2.5 Gambar Ilustrasi Basis Data 
 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2013:43) 
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2.8 Alat Pengembangan Sistem 
 

Alat pengembangan sistem yang digunakan untuk mengembangkan sistem 

pada suatu metodologi diantaranya bagan alir dokumen, data flow diagram, 

diagram konteks, Entity Relation Diagram dan kamus data. 

 
 

2.8.1 Bagan Alir Dokumen 
 

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007:80). Bagan alir dokumen (flowchart) 

adalah bagan (chart) yang menunjukan aliran (flow) didalam program atau 

prosedur sistem secara logika, digunakan terutama sebagai alat bantu komunikasi 

dan dokumentasi. 
 

Simbol yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 2.1. Simbol-simbol dalam Bagan Alir Dokumen 

 

No.   Simbol  Keterangan 

        

1.       Menunjukkan inputdan outout baik 

       untuk proses manual maupun mekanik 

   Dokumen  dan computer 
        

2.       Menunjukkan pekerjaan manual 

  

Manua

l   
        

3.       File non-komputer di arsipkan urut 
       

berdasarkan angka    N  

 Simpanan Offline Number   
        

4.       File non-komputer di arsipkan urut 

   A  berdasarkan huruf 

 Simpanan Offline Alphabet   
        

5.       File non-komputer di arsipkan urut 
      

berdasarkan tanggal    C  

 Simpanan Offline Cronologi   
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Tabel 2.1. Simbol-simbol dalam Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

 

No.     Simbol  Keterangan 

           

6.          Menunjukkan input output yang 

          menggunakan kartu punk. 

   Kartu Punk   
           

7.          Menunjukkan kegiatan proses dari          

          operasi program computer 

     Proses   
           

8.          Menunjukkan opersi yang dilakukan di 
          

luar komputer.           

          

   Operasi Luar   
           

9.          Menunjukkan proses pengurutan data 

          diluar proses computer 
         

    Sort Ofline   
           

10.          Untuk menyatakan input berasal dari 

          kartu atau output ditulis ke kartu 

  Simbol Punched Card   
           

11.          Menunjukkan inpu/output 

          menggunakan pita magnetic. 

   Pita Magnetik   
           

12.          Menunjukkan inpu/output 

          menggunakan disket 

     Disket   
           

13.           

          Menunjukkan inpu/output 

          menggunakan hardisk. 

    Disk   
            



13 
 

Tabel 2.1. Simbol-simbol dalam Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

 

No.     Simbol  Keterangan 

                

14.               menunjukkan input/output 

               menggunakan drum magnetik. 

   Drum Magnetik   
                

15.               Menunjukkan input/output 

               mengguakan kertas berlubang. 

 Pita Kertas Berlubang   
                

16.               Menunjukkan input yang 

               menggunakan online keyboard. 

     Keyboard   
                

17               Menunjukkan output yang ditampilkan 

               di monitor. 

     Display   
                

18.               Meunjukkan tranmisi data mell, 

               saluran komunikasi 
          

 Hubungan komunikasi   
                

19.               Menunjukkan aliran suatu proses 
                

                
                

     Garis Alir   
                

20               Menunjukkan penjelasan dari suatu 
               

proses 
               

               
           

     Penjelasan   

                

21               Menunjukkan penghubungan satu 

               halaman atau halaman lain. 

    Penghubung   
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Tabel 2.1. Simbol-simbol dalam Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

 

No. Simbol Keterangan 

   

22  Menunjukkan penggunaan pita control 

 Pita Kontrol (control tape) dalam  bach control 

  untuk pencocokan di proses bech 

  processing. 
    
Sumber: Kusrini dan Koniyo (2007:81) 

 

 

2.8.2 Pengertian Data Flow Diagram 
 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013: 70) mengatakan bahwa, “DFD 

dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah sistem atau perangkat lunak 

pada beberapa level abtraksi. DFD menyediakan mekanisme untuk pemodelan 

fungsional ataupun pemodelan aliran informasi. Oleh karena itu, DFD lebih sesuai 

digunakan untuk memodelkan fungsi-fungsi perangkat lunak yang akan di 

implemantasikan menggakan pemrograman terstruktur karena pemrograman 

terstruktur membagi-bagi bagiannya dengan fungsi-fungsi dan prosedur”. 

 
 

Tabel 2.2 Simbol DFD (Data Flow Diagram)  
 

Simbol  Keterangan 
    

Proses atau fungsi atau prosedur; pada pemodelan 

perangkat lunak yang akan diimplementasikan dengan 

pemrograman terstruktur, maka pemodelan notasi 

inilah yang harusnya menjadi fungsi atau prosedur di 

dalam kode program. 
  

File atau basis data atau penyimpanan (storage) 
 

Pada pemodelan perangkat lunak yang akan 

diimplementasikan dengan pemrograman terstruktur, 

maka pemodelan notasi inilah yang harusnya dibuat 

menjadi tabel-tabel basis data yang dibutuhkan, tabel-

tabel ini juga harus sesuai dengan perancangan tabel-

tabel pada basis data (Entity Relationship Diagram) 
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Tabel 2.2 Simbol Data Flow Diagram (Lanjutan)  

 

Entitasluar (external entity) atau masukan (input) atau 

keluaran (output) atau orang yang memakai/berinteraksi 

dengan perangkat lunak yang dimodelkan atau sistem 

lain yang terkait dengan aliran data dari sistem yang 

dimodelkan. 
  

Aliran Data merupakan data yang dikirim antar proses, 

dari penyimpanan ke proses, atau dari proses 

kemasukan (input) atau (output). 
 

 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2013: 71) 
 
 

 

2.8.3 Diagram Konteks 
 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013: 72), DFD Level 0 atau sering 

disebut juga Context Diagram, DFD Level 0 menggambarkan sistem yang akan 

dibuat sebagai suatu entitas tunggal yang berinteraksi dengan orang maupun 

sistem lain. DFD Level 0 digunakan untuk menggambarkan interaksi antara 

sistem yang akan dikembangkan DFD Level 1. 

 

 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013: 75), DFD level 0 biasa disebut 

dengan diagram sisteminti (fundamental sistem model) atau model sisteminti 

(fundamental sistem model) atau biasa disebut dengan diagram konteks (context 

diagram) atau model konteks (context model). Arah panah dari aliran data 

menunjukkan aliran data berupa data masukan (input) dan keluaran (output) 

kedalam proses perangkat lunak yang dirancang. 

 
 

2.8.4 Relasi Data (Entity Relation Diagram) 
 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013: 50), “ERD dikembangkan 

berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan untuk 

pemodelan basis data rasional, sehingga jika penyimpanan basis data 

menggunakan OODBSM maka perancangan basis data tidak perlu menggunakan 

ERD”. 
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Tabel 2.3 Simbol ERD (Entity Relationship Diagram)  
 

 Simbol   Keterangan  
        

  Entitas/entity   Entitas merupakan data inti yang akan disimpan,  

      bakal data pada basis data, benda yang memiliki  
      

data  dan  harus  disimpan  datanya  agar  dapat 

 

       

  Nama_entitas    diakses oleh aplikasi computer, penamaan entitas  

      biasanya   lebih   ke   kata   benda   dan   belum  

      merupakan nama table  
        

  Atribut   Field atau kolom data yang butuh disimpan dalam  

  
Nama_atribut 

  suatu entitas  
       

 
 

 

Atribut kunci primer Field atau kolom data yang butuh disimpan dalam 
 

suatu entitas dan digunakan sebagai kunci akses  
nama_kunci_primer 

record yang diinginkan.  
 
 
 

 

Atribut multinilai/multivalue   Field atau kolom data yang butuh disimpan dalam 

suatu entitas yang dapat memiliki nilai lebih dari 
 

Nama_atribut 
satu  

 

 

Relasi Relasi yang menghubungkan antar entitas biasanya 

 diawali dengan kata kerja. 
nama_relasi   

 
 
 

Asosiasi / Association Penghubung antara relasi dan entitas di mana di 
 

kedua ujungnya memiliki multiplicity 

kemungkinan jumlah pemakaian. 
 

 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2013: 50) 

 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013: 51), “ERD biasanya memiliki 

hubungan binary (satu relasi menghubungkan dua buah entitas). Beberapa metode 
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perancangan ERD menoleransi hubungan relasi ternary (satu relasi 

menghubungkan tiga buah relasi) atau N-ary (satu relasi menghubungkan banyak 

entitas), tapi banyak metode perancangan ERD yang tidak mengizinkan hubungan 

ternary atau N-ary”. 
 

1. One to one relationship (2 file) / Binary 
 

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu banding satu. 

Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan tanda lingkaran untuk 

menunjukan tabel dan relasi antara keduanya, diwakili dengan panah tunggal. 
 

2. One to many relationship (2 file) / Ternary 
 

Hubungan antara file pertama dan file kedua adalah satu berbanding banyak 

atau dapat pula sebaliknya. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan 

tanda lingkaran untuk menunjukan tabel dan relasi antara keduanya, diwakili 

dengan panah tunggal untuk satu (one) dan panah ganda untuk banyak 

(many). 
 

3. Many to many relationship (2 file) / N-ary 
 

Hubungan antara file pertama dan file kedua adalah banyak berbanding 

banyak. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan tanda lingkaran untuk 

menunjukan tabel dan relasi antara keduanya, diwakili dengan panah ganda. 
 

Tabel 2.4 Hubungan Antar Atribut 
 

 Nama      Gambar       
                  

                       

 

Binary 
  

E1 
      

R1 
    

E2   
              

  
                    

                    

                       

                       

 

Ternary 

  
E1 

      R1 

   E2 
 

          

                      

                     
                      

             
E3 

       
                      

                  
                       

          E2           
 

N-ary 

                     

                      
   

E1 
     

R1 
   

E3 
   

              

                    

                   
          E4           
                       

                        
 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2013: 52) 
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Bebrapa metode perencanaan ERD memberikan solusi untuk 

perencanaan ERD yang tidak binary siubah sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.6 Cara menghindari Relasi Ternary 
 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2013: 52) 
 

 

Entitas E4 berasal dari relasi R1 yang dijadikan entitas, karena banyak 

metode perencanaan ERD yang menyatakan bahwa jika terjadi ternary, maka 

sebenarnya relasinya lebih layak dijadikan entitas dibandingkan menjadi relasi. 

 
 

2.9 Kamus Data 
 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015: 73), “Kamus Data (data dictionary) 

dipergunakan untuk memperjelas aliran data yang digambarkan pada DFD. 

Kamus data adalah kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada sistem 

perangkat lunak sehingga masukan (input) dan keluaran (output) dapat dipahami 

secara umum (memilik standar cara penulisan)”. 

 
 

2.10 Metode Pengembangan Sistem 
 

2.10.1 Metode Waterfall 
 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode waterfall (model air 

terjun) sebagai metode pengembangan sistem. 
 

Dengan pengembangan air terjun, analis dan pengguna mengerjakan 

proses dari satu tahap ketahap berikutnya secara berurutan, kunci untuk setiap fase 

biasanya tebaldan disajikan kepada komite persetujuan dan sponsor proyek untuk 

persetujuan sebagai proyek bergerak dari fase ke fase. Setelah karya yang 

dihasilkan dalam satu fase disetujui, baru fase berikutnya dimulai, sebagai proyek 
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berlangsung dari fase ke fase, bergerak maju dengan cara yang sama seperti air 

terjun. Meskipun dimungkinkan untuk pergi kebelakang melalui fase (misalnya, 

dari desain kembali ke analisis), itu cukup sulit. (bayangkan diri Anda sebgai ikan 

salmon mencoba untuk berenang hulu di ari terjun). 
 

Metodologi pengembangan air terjun memiliki keunggulan 

mengindentifikasi persyaratan sebelum pemograman dimulai dan membatasi 

perubahan persyaratan sebagai hasil proyek. Kelemahannya adalah bahwa desain 

harus sepenuhnya ditentukan sebelum program dimulai, waktu yang lama antara 

penyelesaian proposal sistem dalam tahap analisis dan pengiriman sistem, dan 

pengujian diperlukan hampir sebagai inti dalam tahapan impementasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Alan Denis (2012:51) 
 

Gambar 2.7 Metode Pengembangan sistem Waterfall 
 

 

2.10.2 Keunggulan Model Waterfall 
 

1. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh 

pelaksanaannya yang dilakukan secara bertahap. Sehingga tidak 

terfokus pada tahapan tertentu. 
 

2. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase 

harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase 

berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen 

tertentu. 
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3. Pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah 

dikontrol. 
 

4. Mudah diaplikasikan pada sebuah proyek. 
 

5. Menghasilkan sistem yang terstruktur dengan baik. 
 

6. Memliki tingkat asibilitas yang tinggi karena setiap tahap mempunyai 

dokumen yang jelas. 
 

7. Memberikan tamplate tentang metode analisis, desain. Pengkodean, 

pengujian dan pemeliharaan. 
 

8. Estimasi proses menjadi lebih baik dan kebutuhan user telah sangat 

dipahami. 
 

9. Merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama 

digunakan. 

 
 

2.11 Analisis PIECES 
 

Menurut Fatta (2007), analisis PIECES (performance, information, 

economi, control, eficiency dan service) dari analisis ini biasanya didapatkan 

beberapa masalah utama. Hal ini penting karena biasanya yang muncul di 

permukaan bukan masalah utama, tetapi hanya gejala dari masalah utama saja”. 

 

Analisis PIECES: 
 

1. Analisis Kinerja (performance) 
 

Kemampuan dalam menyelesaikan tugas bisnis dengan cepat sehingga 

sasaran dapat segera tercapai. 

 
2. Analisis Informasi (information) 

 
Laporan-laporan yang sudah selesai diproses untuk menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan oleh manajemen didalam pengembilan 

keputusan. 

 
3. Analisis Ekonomi (economi) 

 
Penilaian sistem dalam pengurangan dan keuntungan yang akan 

didapatkan dari sistem yang dikembangkan. 
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4. Analisis Pengendalian (control) 
 

Sistem keamanan yang digunakan harus dapat mengamankan data dari 

keseluruhan. 

 
5. Analisis Efesiensi (Eficiency) 

 
Berhubungan dengan sumber daya tersebut dapat digunakan secara 

optimal. Operasi pada suatu perusahaan dikatakan efisien atau tidak 

bisanya didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

kegiatan. 

 
6. Analisis Layanan (service)Peningkatan pelayanan memperlihatkan kategori 

yang beragam. Proyek yang dipilih merupakan peningkatan pelayanan yang 

lebih baik bagi manajemen, user dan bagian lain yang merupakan simbol 

kualitas dari suatu sistem informasi. 

 



 

BAB III 
 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

3.1 Sejarah Glamorous Art Work 
 

Glamorous Art Work didirikan oleh Hemy Sution S,Sidan Ghaisa Viridian 

 

yang berkedudukan Lampung.Glamorous Art Work merupakan salah satu bentuk 

 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa produk seperti foto wedding, Prewedding 

 

dan lainnya. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 27 Oktober 2004. yang beralamat 

 

di, gang Nuri no. 29, Perum wanaasri-Kemiling, Bandarlampung. 

 

Adapun produk  yang ditawarkan dari glamorous itu sendiri berupa paket 

 

wedding yang dimana membuat customer lebih mudah dalam pemesanan, para 

 

pegawai dari glamorous juga dituntut bekerja professional demi kepuasan 

 

pelanggan. Tidak hanya fotoghafi Glamorous Art Work juga merupakan rumah art 

 

yang membantu costumer dalam hal desaign grafis. 
 
 

 

3.2 Visi, Misi, dan Tujuan Glamorous Art Work 

 

3.2.1 Visi 

 

Menjadikan Media Photography sebagai media jasa dalam memberikan 

pelayana yang berkualitas, professional dan penuh rasa tanggung jawab akan 

kepuasan pelanggan. 

 
3.2.2 Misi 

 

1. Memberikan pelayanan yang maksimal. 
 

2. Meningkatkan pelayanan secara berkala sesuai perkembangan. 
 

3. Kualitas SDM dan teknologi sesuai tuntutan komsumen. 
 

4. Berusaha meningkatan sarana dan prasarana sesuai perkembangan 
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3.3 Struktur Organisasi 

 

 3.3.1  Struktur Organisasi Bagian Piminan 

  Pimpinan yaitu orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan & 

menetapkan suatu kebijakan serta, pimpinan bertugas untuk mengkoordinir semua 

kegiatan dalam bidang kepegawaian, administrasi dan keuangan. 

 

Selain itu juga bertugas dalam mengendalikan pengadaan peralatan & perlengkapan, 

membuat rancangan untuk mengembangkan dari sumber pendapatan. 

  

 3.3.2  Struktur Organisasi Bagian Administrasi 

  Administrasi adalah orang yang bertugas di semua kegiatan yang ada 

kaitannya dengan pemesanan, keuangan dan anggaran perusahaan. 

 

Selain itu juga membuat prosedur pelaksanaan yang berkaitan dengan keuangan 

secara rinci serta menetapkan standar kerja lapangan demi menjamin agar tidak 

terjadi kebocoran di bidang keuangan. 

 

 3.3.3  Struktur Organisasi Bagian Editor 

  Editor adalah orang yang bertugas di semua kegiatan yang ada 

kaitannya dengan editing video dan juga foto konsumen, serta merevisi hasil dari 

pekerjaan Fotoghraper. 

 

 3.3.4  Struktur Organisasi Bagian Fotoghraper 

  Fotoghraper adalah orang yang bertugas di lapangan dimana mereka 

bertugas mendokumentasikan foto dan video pada setiap acara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pimpinan 

 

Hemy Sution, S.Si 

 

 

 

Administrasi 

Ghasia Viridian 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Struktur Orgnisasi 
 

 

 

3.4 Lokasi Glamorous Art Work 
 

Perumahan Wanasri gang. Nuri no 28, Kemiling, Bandar Lampun

Editor  Fotoghraper 

Rilon Hejas  

Niko Okta Saputra 

Nanda Rohman 

Ruli Saputra 

   



 

 

BAB IV 

 

ANALISI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

4.1. Analisis sistem yang berjalan 

Analisi sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke 

dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan 

dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, 

hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 

sehingga dapat di usulkan perbaikan-perbaikannya”. 

 

4.1.1 Analisis Yang Sedang Berjalan 

5. Dimulai dari pelanggan melakukan pendaftaran dan melakukan 

pemesanan, pelanggan mengisi data order pelanggan, bagian customer 

service memberikan form pendaftaran. 

 

6. Pelanggan mengisi formulir data order, diberikan kepada customer service 

dan menghitung jumlah biaya data order. 

 

7. Pelanggan memberikan uang kepada customer service, customer service 

membuat kwitansi yang akan diberikan ke pelanggan. 

 

8. Bagian customer service membuat laporan data order setiap bulannya dan 

diberikan kepada pimpinan, pimpinan melakukan otorisasi. 

 

4.1.2 Bagan Alir Dokumen Sistem Yang Berjalan 

Bagan Alir Dokumen berfungsi untuk menggambarkan dokumen yang 

mengalir dan proses yang dilakukan. Berdasarkan analisa prosedur yang sedang 

berjalan maka dapat digambarkan Bagan Alir Dokumen Gambar 4.1 sebagai 

berikut: 
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Sistem  Informasi  Pengolahan  Data  Order  Pelanggan 

 
Customer  Service Pimpinan 

Mulai 1 

 
Menyiapkan 

Formulir  Data Laporan   Order Konsumen  
Order 

 
Mengotorisasi 

Formulir  Data  Order Laporan Order Konsumen 

 
 
Dari  

Pelanggan 
Laporan  order konsumen Formulir  terisi 

berserta  Uang Terotorisai 

Uang  

 2 

 
Formulir  Data  Order  

Terisi 

 

 
Membuat  
Kwitansi 

 

 
Formulir  Data  Order  

Terisi 

 
Kwitansi 

 

 
Pelanggan 

 
 

 
Membuat  
Laporan  

Order Konsumen 

 

 
Laporan  Order Konsumen 

 

 
1 

 
2 

 
Laporan  Order Konsumen  

Terotorisai 

 
 
 
 

 
Selesai 

 

 

Gambar. 4.1 Bagan Alir Dokumen Sistem yang sedang berjalan 
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4.1.3 Analisis Masalah Sistem yang Sedang Berjalan 

 

Dalam sistem pengolahan data order, Permasalah sistem pada pengolahan 

data pengolahan data order masih dilakukan secara manual dan belum 

memaksimalkan komputer untuk proses pembuatan data order, pada proses 

pembuatan laporan data order dilakukan dengan menggunakan ditulis manual 

dalam buku besar untuk membuat laporan data order sehingga cutomer servive 

atau petugas harus dengan cermat dan harus bisa membuat laporan data order dan 

menghitung pelanggan yang melakukan pembayaran uang muka. 

 

4.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

 

4.2.1 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

 

Analisis dan kebutuhan non fungsional meliputi analisis dan kebutuhan 

pengguna, analisis dan kebutuhan perangkat keras serta analisis dan kebutuhan 

perangkat lunak. 

 

4.2.1.1. Analisis dan Kebutuhan Pengguna 

 

Analisis yang dibangun dan digunakan oleh dua jenis pengguna yaitu 

customer service dan pimpinan. Bagian customer service bertanggung jawab 

terhadap data data order dan pimpinan hanya mengotorisasi laporan data order. 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Pengguna 
 

Pengguna Hak Ases  Tingkat Tingkat 

   Pendidikan Keterampilan 
     

Customer Bertanggunng jawab DIII/Diploma Menguasai 

Service terhadap  data order  Komputer 

 pelanggan    
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Tabel 4.1 Karakteristik Pengguna (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2. Analisis dan Kebutuhan Perangkat Keras 

 

Analisis perangkat keras dimaksud kan untuk mengetahui spesifikasi 

perangkat keras yang sedang digunakan oleh pengguna adalah sebagai berikut: 

 

10. Processor dengan kecepatan 2.2 GHz + Motherboard 

 

11. VGA Card 128 MB 

 

12. Memory 2048 MB/ 2 GB 

 

13. Hard disk space 500 GB 

 

14. Monitor 

 

15. Mouse 
 

16. Keyboard 

 

17. Printer 

 

Berdasarkan Analisis perangkat keras diatas spesifikasi komputer yang ada sangat 

mencukupi. 

 

 

4.2.1.3. Analisis Perangkat Lunak 
 

Setelah perangkat keras terpenuhi selanjutnya diperlukan perangkat lunak 

yang digunakan sebagai sistem operasi dan aplikasi database, kebutuhan perangkat 

lunak ini cenderung lebih menekankan kepada aspek pemanfaatan dan pengembangan 

sumber daya yang digunakan dalam implementasi sistem agar dapat 

     
Pengguna Hak Ases  Tingkat Tingkat 

   Pendidikan Keterampilan 
     

Pimpinan Bertanggung jawab S1/Sederajat Menguasai 

 atas   otorisasi data  Komputer 

 order pelanggan.   
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dijalankan. Adapun perangkat lunak yang ada saat ini pada sistem yang sedang 

berjalan adalah: 

 

i. Sistem Operasi Windows 8. 

 

j. Aplikasi Netbeans 8.0. 

 

k. MySQL. 

 

l. SQLyog. 
 

 

4.2.2. Analisis Kebutuhan Fungsional 

 

Adapun kebutuhan fungsional sistem informasi pengolahan data order 

pelanggan pada Glamorous Art Work Bandarlampung adalah: 

 

3. Sistem dapat mengolah data pelangan, layanan dan data order pelanggan 

 

4. Sistem dapat membuat laporan data order, form data order dan kwitansi 
 

 

4.3 Analisis Kelayakan Sistem 

 

4.3.1 Analisis Pieces 

 

Tabel 4.2 Analisis Pieces 
 

 

Analisis Kelemahan Sistem Lama Sistem Yang Diajukan 

       

(Performance) sistem yang berjalan kurang Adanya   sistem yang 

Kinerja memberikan hasil maksimal baru dapat 

 yaitu pengerjaan masih dilakukan meningkatkan kinerja 

 secara manual dan belum customer service dengan 

 memanfaatkan  teknologi yang mempermudah sistem 

 dapat memudahkan dan pekerjaannya dalam 

 kecepatan   dalam melakukan pembuatan laporan data 

 suatu pekerjaan yaitu pada saat order pelanggan.  
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Tabel 4.2 Analisis Pieces (Lanjutan) 

 

Analisis Kelemahan Sistem Lama Sistem Yang Diajukan 

         

 pengolahan data  order secara      

 otomatis dan sehingga tidak ada      

 pembayaran yang selisih.       

       

(information) Untuk mengetahui   informasi Kebutuhan   akan 

Informasi pengolahan pembayaran data informasi menjadi lebih 

 order yang dilakukan oleh mudah dikarenakan 

 pelanggan, pelanggan melakukan customer  service  dapat 

 pembayaran uang muka, memperoleh informasi 

 sehingga customer service harus yang  lebih  cepat saat 

 melihat data order dbuku besar. customer service 

     menginputkan   data 

     order dan  untuk 

     pembayaran uang muka 

     sistem secara otomatis 

     menampilkan    

     pembayaran uang muka 

     dan  menampilkan sisa 

     pembayaran.    

     

(economy) Dari sisi ekonomi jangka panjang Lebih bertujuan dalam 

Ekonomi belum cukup hemat dalam proses biaya, dimana biaya- 

 pengelolaan biaya, karena biaya operasional dalam 

 banyak data yang masih  di catat menunjang pekerjaan 

     dapat lebih ditekan 
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Tabel 4.2 Analisis Pieces (Lanjutan) 

 

            
Analisis Kelemahan Sistem Lama Sistem Yang Diajukan 

      

 di buku sehingga membutuhkan karena   Sudah 

 banyak kertas    ketersediaan pc Atau 

       perangkat  Yang 

       menunjang suatu sistem 

       yang baru   

      

(control) Penyimpanan data disimpan Memberikan Tanggung 

Kontrol dalam  buku  data  order,  jika jawab  Terhadap 

 terjadinya kehilangan atau pemegang Kendali 

 kerusakan buku tersebut maka dalam pekerjaan Yakni 

 akan berpengaruh terhadap disisi structural (atasan) 

 informasi yang dihasilkan.. dimana Pengendalian 

       akan informasi Baik 

       input maupun Output 

       dapat Dikendalikan 

       secara optimal.  

         

(eficiency) lamanya  dalam  proses adanya sistem Berarti 

Efisiensi pembuatan laporan data order, media yang Digunakan 

 dimana customer service harus sebelumnya  Dapat 

 melihat  pembayaran sudah ditinggalkan dan Dapat 

 pelunasan ataukah belum  mempercepat  Dalam 

       proses  Perekapan 

       laporan data Order 

       pelanggan   
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Tabel 4.2 Analisis Pieces (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Perancangan Sistem 

 

Perancangan sistem merupakan suatu teknik pemecahan masalah yang 

saling melengkapi dengan analisis sistem, yang merangkai kembali bagian-bagian 

komponen menjadi suatu sistem yang lengkap. Dalam proses pengembangan 

suatu sistem yang baru, dapat dilakukan melalui beberapa tahapan perancangan 

meliputi: Context Diagram, Data Flow Diagram, ERD, Relasi Antar Tabel 

 

4.4.1 Diagram Konteks (Context Diagram) 

 

Pada Context Diagram terdapat 2 entitas yang berperan yaitu Customer 

Service dan Pimpinan. Context Diagram Sistem informasi pengolahan data order 

pada Glamorous Art Work dapat dilihat pada Gambar 4.3 adalah sebagai berikut: 

  
-Data_Pelanggan  
-Jenis_layanan  
-Data_Order 

 
Costumer Service 

 
-Laporan Order  
-Kwitansi  

 

 

 

Sistem Informasi 

Pengolahan Data Pimpinan 
Order Pada 

     Laporan Order 

Glamorous Art Wor

 

Gambar 4.3 Diagram Konteks 

     
Analisis Kelemahan Sistem Lama Sistem Yang Diajukan 

   

(service) Dalam proses perekapan laporan Sistem yang baru dapat 

Pelayanan data  order  pelanggan  customer menghasilkan informasi 

 harus membuka ulang buku besar pengolahan  data Order 

 data order secara otomatis Dan 

  sistem dapat  mencetak 

  laporan data order.  
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Pada Gambar 4.3. Diagram Konteks diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

4. Dimulai dari bagian Customer Service menginputkan data pelanggan, data 

layanan dan data order 

 
5. Pimpinan hanya menerima laporan data order pelanggan dan melakukan 

otorisasi laporan data order pelanggan. 

 
 
 

4.4.2 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) 

 

4.4.2.1 Data Flow Diagram Level 0 

 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan gambaran dari suatu sistem secara 

logika yang tidak tergantung terhadap perangkat keras, perangkat lunak, struktur 

data dan organisasi file, dengan adanya DFD maka pemakai sistem yang kurang 

memahami dibidang komputer dapat mengerti sistem yang sudah berjalan. Data 

Flow Diagram level 0 Sistem informasi pengolahan data order pada Glamorous 

Art Work Gambar 4.4 adalah sebagai berikut: 
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Customer  Data_Pelanggan 1.0P Data_Pelanggan    
    

  Kelola Data     Pelanggan  

Service 
       

  
Pelanggan 

        

          

Data_Pelanggan 

               

               

     Data_Layanan 2.0P Data_Layanan 
   

      

      Kelola Data     Data_Layanan 
          

      
Layanan 

        

      

Data_Layanan 

   

            
     

Data_Order 

             

                  
     

3.0P Data_Order 
     

         

      Kelola Data     Data_Order 
          

      
Order 

        

     

-Laporan Data Order Data_Order 

   

           
                  

     -Kwitansi              

      4.0            
                 

     

-Laporan  Order 
Pelanggan 

Laporan         

                  

Pimpinan 

              
               
               

                    
 

Gambar 4.4 Data Flow Diagram level 0 
 

 

Pada Gambar 4.4 Data Flow Diagram level 0 diatas dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

 

3. Admin memberikan data pelnggan ke sistem input data pelnggan lalu data 

pelnggan di simpan di tabel pelnggan. 

 
4. Admin memberikan data layanan ke sistem input data layanan lalu data 

layanan akan di simpan di tabel layanan. 

 
5. Admin memberikan data order pelanggan ke sistem input data order 

pelanggan lalu data order pelanggan akan di simpan di order. 

 
6. Laporan data order dapat diambil dari tabel order dan laporan data order 

diserahkan ke pimpinan. 
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4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

Entity Relationship Diagram menerangkan hubungan-hubungan antara 

satu entitas ke entitas yang lain dimana masing-masing entitas memiliki atribut-

atribut yang berhubungan. Adapun ERD pada sistem ini dapat dilihat pada 

Gambar 4.5 sebagai berikut: 

  
*Kd_Pelanggan     

Nm_Pelanggan    *Kd_Order 

Jenis_kelamin 
1 N 

 Tgl_pesan 
   

 Pelanggan Melakukan  
**kd_pelanggan 

Alamat    
    

No_telp 
   **Kd_Layanan 
    

   
Order Tgl_Acara 

    

*Kd_layanan    Tempat 

Nama_Layanan N 1  Total_Biaya 
 Layanan Memiliki   

Jenis_Layanan    DP 

Jumlah    Lunas 

Biaya 
   Keterangan 
    

 

Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram 
 

 

4.4.5 Relasi Antar Tabel 

 

Berikut ini adalah rancangan hubungan antar table yang dihubungkan 

dengan kunci relasi (relation key) untuk model desain basis data secara logis 

(logical database design). 



36  
Adapun desain relasi antar Tabel dapat dilihat pada Gambar 4.6 sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.6 Relasi Antar Tabel 
 

 

4.4.6. Kamus Data 

 

Kamus Data atau spesifikasi file database adalah tentang data penjadwalan 

dan kebutuhan-kebutuhan dari suatu sistem informasi. Spesifikasi file database 

Sistem informasi pengolahan data order pada Glamorous Art Work adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Nama Tabel 

Primary Key 

Foreign Key 

 
: Pelanggan 

 

: Kd_Pelanggan 

 

: - 

 
Tabel 4.3 Spesifikasi Tabel Pelanggan 

 

 

No Field Name Type Size Keterangan 

     

1 Kd_pelanggan Char 10 Kode Pelanggan 

     

2 Nm_pelanggan Varchar 30 Nama Pelanggan 

     

3 Jenis_kelamin Varchar 15 Jenis Kelamin 

     

4 Alamat Varchar 50 Alamat 

     

5 No_telp Char 12 Nomor Telepon 
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2. Nama Tabel : Layanan    

 Primary Key : Kd_layanan    

 Foreign Key : -     

   Tabel 4.4 Spesifikasi Tabel Layanan 

       

No  Field Name  Type Size Keterangan 

        

1  Kd_layanan   Char 10 Kode Layanan 

        

2  Nm_layanan   Varchar 20 Nama Layanan 

       

3  Jenis_Layanan  Varchar 20 Jenis Layanan 

        

4  Jumlah   Double - Jumlah Layanan 

        

5  Biaya   Double - Biaya Layanan 

        

3. Nama Tabel : Order    

 Primary Key : Kd_order    

 Foreign Key   : Kd_layanan, Kd_Pelanggan  

   Tabel 4.4 Spesifikasi Tabel Order 

      

No  Field Name  Type Size Keterangan 

        

1  Kd_order   Char 10 Kode Order 

       

2  Tanggal_Pesan  Date - Tanggal Pemesanan 

        

3  Kd_layanan   Char 10 Kode Layanan 

       

4  Kd_pelanggan  Char 10 Kode Pelanggan 

       

5  Tanggal_Acara  Date - Tanggal Acara 

        

6  Tempat   Varchar 25 Tempat 

        

7  Total   Double - Total Biaya 
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Tabel 4.4 Spesifikasi Tabel Order (Lanjutan) 

 

No Field Name Type Size Keterangan 

     

8 DP Double - Uang Muka 

     

9 Lunas Double - Pelunasan 

     

10 Keterangan Varchar 30 Keterangan 

     
 
 

 

4.5 Perancangan Program 

 

4.5.1 Perancangan Antarmuka Masukan 

 

10. Rancangan Antarmuka Masuk 

 

Rancangan antarmuka masuk merupakan tampilan pertama pada saat 

program dibuka. Rancangan antarmuka ini terdiri dari nama pengguna dan 

kata sandi. Tampilan antarmuka ini berfungsi untuk keamanan data. Pada 

antarmuka ini pengguna diminta untuk memasukkan kata sandi yang telah 

ditentukan sebelumnya. Rancangan antarmuka login sistem dapat dilihat 

pada Gambar 4.7 sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.7. Rancangan Antarmuka Login Sistem 
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4. Rancangan Antarmuka Menu Utama 
 
 

Rancangan antarmuka merupakan halaman utama dari sistem. Antarmuka 

ini terdiri dari tiga menu, yaitu data master, data transaksi dan laporan. 

Rancangan antarmuka halaman utama dapat dilihat pada Gambar 4.8 

sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.8. Rancangan Antarmuka Halaman Utama 
 

 

7. Rancangan Antarmuka Pelanggan 

 

Rancangan  antarmuka   dosen   ini  terdiri  dari  kode  pelangan,  Nama 

 

pelangan, Jenis Kelamin, Alamat dan No Telepon. Antarmuka ini 

digunakan untuk menyimpan data pelanggan dapat dilihat pada Gambar 

4.9 sebagai berikut: 
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Gambar 4.9. Rancangan Antarmuka Halaman Pelanggan 
 

 

d. Rancangan Antarmuka Layanan 

 

Rancangan antarmuka ruangan ini terdiri dari kode layanan, nama layanan, 

jenis layanan, jumlah dan biaya layanan. Antarmuka ini digunakan untuk 

menyimpan data layanan dapat dilihat pada Gambar 4.10 sebagai berikut: 
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e. Rancangan Antarmuka Pemesanan Order 

 

Rancangan antarmuka ruangan ini terdiri dari kode order, tanggal pesan, 

kode pelanggan, nama pelanggan, kode layanan, nama layanan, biaya, 

tanggal acara, tempat, total biaya, uang muka, pelunasan dan keterangan. 

Antarmuka ini digunakan untuk menyimpan data pemesanan data order 

dapat dilihat pada Gambar 4.11 sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.11. Rancangan Antarmuka Halaman Data Order 

 

 



42  

 

 

 

f. Rancangan Antarmuka Cetak Laporan 

 

Rancangan antarmuka laporan merupakan hasi dari inputan yang telah 

diinputkan oleh admin sehingga hasilnya adalah laporan data order 

pelangga. Dapat dilihat pada Gambar 4.12 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Rancangan Antarmuka Halaman Cetak Laporan 

 

 

 

 

g. Rancangan Antarmuka Laporan Data Order Pelanggan 

 

Rancangan antarmuka laporan data order pelanggan, Antarmuka ini 

digunakan untuk melihat laporan data order pelanggan. Dapat dilihat pada 

Gambar 4.13 sebagai berikut: 
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Gambar 4.13. Rancangan Antarmuka Halaman Laporan Data Order 

 



 

 

BAB V 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan dari pembahasan di atas tentang perancangan sistem informasi 

pengolahan data order costumer glamorous art work bandar lampung dengan 

beberapa entitas yang saling terkait yaitu bagian admin dan pimpinan. 

Dikembangkan menggunakan model data seperti BAD, Diagram Konteks, DFD 

Level 0, relasi tabel, kamus data dan rancangan tampilan dan perancangan 

database menggunakan balsamiq. Maka penulis menyimpulkan bahwa rancangan 

aplikasi ini diharapkan cocok atau layak digunakan oleh perusahaan untuk 

membantu mempermudah pekerjaan staff, menghemat waktu dan biaya dan 

menghemat tenaga khususnya pada proses pengolahan order cutomer. 

 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan maka penulis 

adalah sebagai berikut: 

 
perancangan sistem informasi pengolahan data order costumer glamorous art work 

bandar lampung menggunakan program aplikasi yang dirancang sesuai dengan 

prosedur yang berjalan, diharapkan bisa diterapkan di perusahaan sehingga 

kedepannya lebih meningkatkan kinerja pegawai dan dapat dikembangkan 

kembali seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar dapat 

dikembangkan kembali rancangan ini dibuat dengan menerapkan aplikasi yang 

berbasis website sehingga pegawai dan pimpinan ketika ingin melihat data order 

customer langsung membuka websitenya. 
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1Form Wawancara 

Nama Koresponden : Ghaisa Viridian 

Jabatan  : Administrasi 

Waktu & Tanggal : 4 Mei 2017 

Tempat  : Glamorous art wort 

 

No Daftar Pertanyaan Jawaban 

Pertanyaan Berdasarkan Kinerja atau Performance 

1 Bagaimana prosedur Pengolahan 

Data Order CostumerGlamorous 

Art Worksaat ini? 

Pengolahan data order costumer yang masih 

menggunakan sistem manual, sperti 

pembukuan 

2 Mengapa membutuhkan waktu 

yang lama saat melakukan data 

order Costumer? 

Dikarenakan customer harus datang langsung 

ke tempat hanya untuk pengisian data customer 

Pertanyaan Berdasarkan Informasi atau Information 

1 Informasi apakah yang dibutuhkan 

dalam melakukan data order 

Costumer? 

Nama customer, alamat, tanggal acara, paket, 

no handpone 

2 Mengapa informasi data order 

Costumer kurang mendukung 

proses pengolahan data order 

Costumer? 

Dikarenakan prosesnya yang masih manual 

sehingga menghambat pemrosesan data order 

customer 

Pertanyaan Berdasarkan Ekonomi atau Economic 

1 Apakah cukup besar biaya yang 

dibutuhkan saat pembuatan laporan 

data order Costumer? 

Tidak 

2 Apakah biaya yang dibutuhkan 

cukup besar untuk mencetak 

laporan data order Costumertiap 

bulannya? 

Tidak 



Pertanyaan Berdasarkan Keamanan atau Security 

1 Bagaimana dengan keamanannya 

saat proses pengolahan data order 

Costumer?  

Kurangnya keamanan dikarena order data 

customer  masih menggunkan pembukuan yang 

dapat mengakibatkan hilang/ rusaknya data 

2 Apakah Keamanan saat ini cukup 

terjamin sehingga pada saat proses 

pengolahan data bisa terjaga 

dengan baik? 

Belum, oleh karena itu akan di perbaharui 

untuk meningkatkan keamanan dari data order 

costumer 

Pertanyaan Berdasarkan Efisien atau Efficiency 

1 Apakah pada saat proses 

pengolahan data order 

Costumermembutuhkan waktu 

yang lama? 

Tidak, karena pengolahan data hanya 

memindahkan data customer dari form 

pemesanan ke dalam buku besar 

2 Apakah ada data yang tidak perlu 

dimasukan kedalam pengolahan 

data order sehingga membuang 

waktu saja? 

Keterangan customer, dan tambahan-tambahan 

yang diperlukan dalam pesanan customer 

Pertanyaan Berdasarkan Service 

1 Apakah proses pengolahan data 

order saat ini menghasilkan data 

yang kurang akurat? 

Iya, dikarenakan sering terjadinya perubahan 

pesanan dari customer 

 

2 Apakah terjadi kesalahan saat 

melakukan proses pengolahan data 

order? 

Kesalahan bisa terjadi saat pengimputan data 

customer, dikarenakan 

 

      Bandar Lampung,      , April 2017 

 

 

 

       
Ghasia Viridian 
Bagian Administrasi 

            


