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ABSTRAK
Ahmad Husein A. : Sistem Informasi Pemesanan Jasa Percetakan Berbasis Website, Skripsi, Sistem
Informasi, Fakultas Teknik Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2019.
CV. Harapan Mandiri adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan. Saat ini
persaingan antar perusahaan semakinlah ketat. Banyak konsumen yang mempunyai kendala tentang
informasi seputar produk yang meliputi produk, harga produk dan detail tentang spesifikasi produk.
Disamping itu eksistensi perusahaan semakin menurun yang disebabkan minimnya media promosi.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang mana
sistem yang dirancang adalah berbasis web atau online.
Dari permasalahan tersebut dilakukan survei pada perusahaan CV. Harapan Mandiri guna untuk
mendapatkan data sebagai bahan penelitian. Metode pengembangan sistem informasi pada penelitian
ini adalah menggunakan metode pengembangan waterfall. Analisa proses bisnis dengan menggunakan
bantuan BPMN, dan rancangan sistem baru yang akan dibuat menggunakan Context Diagram, Data
Flow Diagram, Entity Relationship Diagram untuk pembuatan rancangan database. Adapun software
yang digunakan untuk membangun sebuah sistem dalam penelitian ini adalah menggunakan MySql
sebagai database program dengan browser Google Chrome sebagai user interface serta script program
penulisan PHP menggunakan Sublime sebagai alat bantunya.
Adapun untuk hasil dari penelitian ini bahwa pengembangan sistem informasi pada studi kasus CV.
Harapan Mandiri dapat membantu konsumen dalam mencari sebuah informasi tentang perusahaan yang
meliputi apa saja produk yang ditawarkan beserta harga dan detail produk, dan konsumen dapat
memesan dengan metode online tanpa perlu datang ke percetakan. Implementasi dan testing pada
penelitian ini yaitu implementasi menjalankan program pada perusahaan dengan testing blackbox.
Kata Kunci : Pengembangan Sistem Informasi, Pemesanan Online, Metode Waterfall, E-commerce.
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I.

LATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi informasi di

mendapatkan informasi serta transaksi

era globalisasi ini kita begitu membutuhkan

tanpa harus bertatap muka dan dinilai lebih

teknologi informasi. Informasi yang mudah

efektif

untuk diperoleh lebih efisien disamping

memliliki website merupakan salah satu

lebih menghemat biaya serta waktu adalah

keunggulan kompetitif bagi perusahaan

kualitas

melihat banyaknya perusahaan yang belum

pelayanan

perusahaan

dalam

persaingan antar perusahaan yang semakin

dan

efisien.

Disamping

itu,

mempunyai website.

kedepan semakin ketat. serta banyaknya

Maka dari itu berdasarkan pemaparan

dampak positif bagi perusahaan yang dapat

di atas masalah-masalah yang terjadi di

diperoleh dari teknologi misalnya informasi

Percetakan CV. Harapan Mandiri, penulis

yang dihasilkan dengan teknologi informasi

bermaksud

akan

informasi

lebih

mudah

untuk

diperoleh,

untuk
ini

membuat

sistem

membantu

untuk

akan

menghemat waktu dan biaya sehingga dapat

meningkatkan

meningkatkan

untuk

mempermudah konsumen mendapatkan

memperkenalkan produk perusahaan secara

informasi terbaru tentang produk serta

luas.

pemesanan dengan cepat oleh konsumen

pendapatan

dan

penjualan

dan

CV. Harapan Mandiri merupakan

secara komunikatif dan informatif. Maka

perusahaan yang bergerak dalam bidang

dari itu penulis menyusun tugas akhir

jasa

dengan judul “SISTEM INFORMASI

percetakan, lokasinya

berada di

Singonegaran, Kota Kediri. Selama ini

PEMESANAN

promosi yang dinilai sangat kurang dan

BERBASIS WEBSITE”.

belum

bisa

memberikan

kepuasan

pelayanan informasi terhadap konsumen
mengenai

informasi

tentang

produk,

informasi harga terbaru seringkali sulit

Pada tahapan ini untuk memperoleh
data-data

yang

dibutuhkan

untuk

melakukan penelitian penulis melakukan
survei

meningkatnya

perusahaan

pesaing

PERCETAKAN

II. METODE

didapat oleh konsumen. Di sisi lain,
jumlah

JASA

pada

objek
CV.

penelitian
Harapan

yaitu

Mandiri.

mengakibatkan perusahaan semakin sulit

Pengumpulan data sebagai bahan penelitian

menjaga eksistensinya.

ini penulis menggunakan beberapa metode

Dengan pembuatan sistem informasi
berbasis website dengan maksimal akan
mempermudah

konsumen

pengumpulan data yaitu :
a. Wawancara

untuk
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melakukan wawancara langsung pada

proses sistem yang sedang berjalan sebagai

owner atau pimpinan pada saat ini dari

berikut :

CV. Harapan Mandiri yaitu Bapak

a. Sistem yang sedang berjalan dalam

Ridwan sehingga data yang diperoleh

pemesanan

sangatlah akurat.
b. Observasi
Selain

menggunakan

metode

wawancara dengan pemilki perusahaan
CV. Harapan Mandiri, mengamati
secara

langsung

semua

proses

pemesanan serta penjualan serta alur
Gambar 3.1 BPMN pemesanan.

kerja sesuai sistem yang sedang

Penjelasan dari gambar 3.1 BPMN

berjalan saat ini.

pemesanan di atas adalah dimana seorang

c. Studi Pustaka
Studi

pustaka

dilakukan

untuk

mengetahui metode pengembangan apa
saja

yang bisa

digunakan

untuk

mengatasi study kasus pada penelitian
ini dan memperoleh referensi untuk
menerapkan

metode

yang

akan

digunakan dalam penelitian tersebut.

pelanggan datang ke percetakan kemudian
melakukan pemesanan produk apa yang
akan dipesan kemudian kasir akan mencatat
pemesanan
melakukan

proses

bisnis

pembayaran

dan

pembeli

dan

kasir

memberikan nota yang sesuai pembayaran
muka

atau

lunas,

setelah

itu

pemesanan akan dikerjakan oleh para

1. Analisa Proses Bisnis
Analisa

permintaan

menghitung total harga lalu

uang
III. HASIL DAN KESIMPULAN

sesuai

karyawan.
dilakukan

bertujuan untuk mengetahui alur atau

b. Sistem yang sedang berjalan dalam
pengambilan

kegiatan bisnis yang berjalan dengan
pembuatan

BPMN

(Business

Process

Model and Notation) memudahkan dalam
mengerti proses bisnis yang sedang berjalan
maupun sistem baru yang diusulkan,
berikut ini adalah proses bisnis

dalam

penelitian ini :

Gambar 3.2 BPMN pengambilan.

a. Analisa Sistem yang Sedang Berjalan
akan

Penjelasan dari gambar 3.2 BPMN di

menjelaskan dan memberikan gambaran

atas adalah seorang pelanggan datang

Pada

tahapan

ini

peneliti
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kembali ke percetakan untuk melakukan

pelanggan memesan maka harus mendaftar

pengambilan pemesanan produk kemudian

menjadi pelanggan terlebih dahulu baru

menyerahkan nota kepada kasir, lalu kasir

login. Jika pelanggan sudah mempunyai

mengecek pembayaran apakah sudah lunas

desain yang akan dicetak tinggal mengirim

atau belum, apabila sudah lunas barang
pemesanan

akan

diserahkan

kepada

pelanggan dan jika belum lunas kasir akan

lewat email, dan jika belum mempunyai
desain pelanggan mengisi form deskripsi

meminta pembayaran pelunasan dahulu,

desain yang akan dipesan. Desain akan

setelah itu kasir menyerahakan barang

dikirim setelah melakukan pembayaran.

pemesanan

Cara Pembayaran harus di lakukan dengan

dam

memberikan

nota

pembayaran lunas kepada pelanggan.

cara mentransfer uang ke rekening pada
checkout. Setelah itu konfirmasi dengan
cara mengirim bukti transfer. Proses
pengerjaan
banyaknya

pemesanan
pemesanan

tergantung
dan

antrian

pemesanan dari pelanggan lainnya. setelah
itu barang akan di kirim ke alamat yang
sudah di isikan oleh pelanggan.
2.

Pemodelan Data Dan Proses

a. Context Diagram

Gambar 3.3 BPMN sistem baru.

Gambar 3.4 Context Diagram

Berikut ini adalah penjelasan gambar

Pada diagram konteks gambar 3.4

3.3 Sistem baru. Pertama pelanggan melihat

tersebut menunjukan semua proses utama

produk-produk dengan mengakses web ini

yang menyususn keseluruhan sIstem dan

tanpa

menunjukkan

perlu menjadi

pelanggan.

Jika

bagaimana

proses-proses

utama direlasikan menggunakan data flow.
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b. Context Diagram

Gambar 3.7 DFD level 2 login
pada gambar 3.7 Data Flow Diagram
level 2 login menggambarkan alur proses
Login ketika Pelanggan maupun Admin
Gambar 3.5 Data flow diagram Level 1

akan

melakukan

Login

ke

sistem.

Pelanggan memasukkan data admin atau
Pada

gambar

3.5

Data

Flow

Diagram level 1 di atas menggambarkan
bagaimana

proses

keseluruhan

sistem

informasi. Proses 1.0 adalah pendaftaran
untuk menjadi pelanggan. Proses 2.0 adalah

pelanggan yaitu username dan kata sandi
yang telah di daftarkan sebelumnya, setelah
itu informasi login admin atau pelanggan
akan di verifikasi oleh sistem.
e. DFD Level 2 Pemesanan

login pelanggan atau admin. Proses 3.0
adalah bagaimana proses pemesanan. Dan
proses 4.0 adalah tahap pembayaran.

c. DFD Level 2 Pendaftaran

Gambar 3.8 DFD level 2 pemesanan
Data Flow Diagram level 2 Pemesanan

Gambar 3.6 DFD level 2 pendaftaran
Data Flow Diagram level 2 pendaftaran

pada gambar 3.8 menggambarkan alur

menggambarkan

proses pemesanan barang yaitu admin

bagaimana alur proses pendaftaran ketika

menambah data barang serta detail produk

Pelanggan mendaftar dan kemudian data

dan

akan tersimpan serta admin menerima data

memilih produk yang akan dipesan, setelah

pelanggan.

itu data detail pemesanan tersimpan dan

pada

gambar

3.6

d. DFD Level 2 Login

data

akan

tersimpan.

pelanggan

data pemesanan akan diproses admin.
f. DFD Level 2 Pembayaran
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Entry

Relationship

Diagram

menggambarkan model database dengan
diagram

yang

sederhana

untuk

memudahkan dalam perancangan database
dan menjelaskan hubungan antar data
dalam database berdasarkan objek dasar
data yang mempunyai hubungan antar
Gambar 3.9 DFD level 2 pembayaran
Pada gambar 3.9 Data Flow Diagram
level

2

Pembayaran

menggambarkan

bagaimana alur proses pembayaran akan
dilakukan. Member akan melihat data
pembayaran yang harus dibayar. Setelah
pembayaran

dilakukan,

melakukan

konfirmasi.
g. Entity Relationship Diagram (ERD)

relasi.
3.

User Interface

Dalam tahap pembuatan tampilan pengguna
pada

sistem

informasi

ini

penulis

menggunakan PHP sebagai script, Sublime
sebagai media untuk penulisan script PHP,
web browser google chrome dan mozilla
firefox sebagai media untuk menampilkan
program

sistem

informasi

pemesanan

berbasis web. Berikut ini adalah beberapa
tampilannya :

Gambar 3.11 Halaman Awal Pengunjung

Gambar 3.10 Entity Relationship diagram
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Gambar 3.12 Login Pelanggan

Gambar 3.16 Riwayat Pemesanan

Gambar 3.14 Checkout

Gambar 3.17 Lihat Pembayaran

Gambar 3.15 Detail Pemesanan

Gambar 3.18 Login Admin

Gambar 3.15 Konfirmasi Pembayaran
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sistem informasi terhadap permasalahan
yang ada pada CV. Harapan Mandiri adalah
sebagai berikut:
1. Perancangan sistem informasi pada CV.
Harapan

Mandiri

membantu
Gambar 3.20 Data Pemesanan

memberikan

berbasis

website

perusahaan

dalam

informasi

kepada

pelanggan mengenai detail produk apa
saja yang ditawarkan.
2. Dengan membangun sistem informasi
pemesanan berbasis web yang meliputi
detail produk, pemesanan produk atau
jasa percetakan mudah untuk dipahami
Gambar 3.21 Detail Pemesanan

dan

digunakan

akan

menjadi

penghubung antara pelanggan dengan
perusahaan

dalam

meningkatkan

kualitas pelayanan.
6.2 Saran
Adapun saran untuk pengembangan
selanjutnya agar sistem informasi ini
kedepanya bisa lebih baik harus dilakukan
Gambar 3.22 Data Pembayaran

pengembangan yaitu proses pembayaran
seharusnya dapat dilakukan secara online
juga misalnya pembayaran menggunakan
paypal maupun pembayaran digital lainnya
sehingga untuk konfirmasi pembayaran
dapat diakses lebih cepat.
V. DAFTAR PUSTAKA

Gambar 3.23 Laporan
IV. PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat
diambil dari penelitian dan penerapan
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