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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

4.1 Analisa Sistem  

Analisa sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam 

beberapa komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan, kesempatan hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang 

diharapkan, sehingga dapat di usulkan perbaikannya. Tahap analisa merupakan tahap 

yang kritis dan tahap yang sangat penting, karena kesalahan dalam tahap ini akan 

menyebabkan kesalahan ditahap selanjutnya yaitu pada perancangan sistem. 

4.1.1 Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 

 Sistem yang sedang berjalan sekarang untuk pemesanan iklan di bagian 

periklanan pada media cetak Harian Pagi Riau Pos menggunakan sistem bertatap 

muka langsung antara pelanggan dengan agen periklanan yang diharuskan untuk 

membuat janji terlebih dahulu. Setalah mendapatkan jadwal untuk ketemuan barulah 

dibahas semua mengenai layout dan harga iklan. Sesudah melakukan kesepakatan 

mengeai harga iklan maka pelanggan harus melakukan konfirmasi pembayaran 

dengan agen periklanan. Kemudian data pelanggan diberikan ke bagian periklanan 

untuk di input-kan dan kemudian data iklan berserta desainnya  diserahkan ke bagian 

redaksi. 

Untuk laporan data periklanan harian maka bagian periklanan diharuskan untuk 

mengecek dan menandai iklan yang telah di terbitkan hari itu guna memastikan iklan 

yang telah di terbitkan dan telah diturunkan. Pengecekan iklan yang terbit juga 

dilakukan untuk memastikan data pemilik iklan beserta  lama kontrak iklan dan agen 

periklanan yang terlibat. Karena keterlambatan penurunan iklan akan mengakibatkan 

kerugian terhadap perusahaan media cetak Harian Pagi Riau Pos. 

Analisa sistem yang sedang berjalan saat ini dapat dilihat dalam bentuk use 

case diagram seperti Gambar 4.1 berikut ini: 
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Gambar 4.1  Use case Diagram  Sistem yang Sedang Berjalan 

Berikut ini adalah deskripsi use case sistem kepegawaian yang sedang 

berjalan: 

Tabel 4.1 Deskripsi Use Case Sistem Periklanan yang Sedang Berjalan 

 Aktor  Deskripsi 

Pelanggan 1. Menghubungi kantor harian pagi 

riau pos atau agen periklanan harian 

pagi riau pos 

2. Menentukan layout iklan. Mengisi 

form data pelanggan dan desain 

iklan. 
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Tabel 4.1 Deskripsi Use Case Sistem Periklanan yang Sedang Berjalan (Lanjutan) 

 Aktor  Deskripsi 

Agen Periklanan 1. Memberikan pilihan-pilihan layout 

iklan yang tersedia dan penetapan 

harga iklan. 

2. Memberikan form data pelanggan dan 

desain iklan kepada pelanggan agar di 

isi. 

3. Pemeriksaan data pelanngan dan 

desai iklan untuk kemudian 

diserahkan ke bagian periklanan 

Bagian Periklanan 1. Memeriksa data pelanggan dan desain 

iklan. 

2. Penginputan data pelanggan dan 

desain iklan ke dalam Ms. Excel. 

Bagian Redaksi 1. Memeriksa tata letak dan desain iklan 

yang masuk. 

2. Penyusunan iklan berdasarkan data 

iklan untuk kemudian diterbitkan. 

 

4.1.2 Identifikasi Masalah yang Ada 

Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang dilakukan pada tahap 

analisis sistem. Tahap pertama yang dilakukan dalam menganalisis data adalah 

dengan mendefenisikan permasalahan yang terjadi dalam sistem. Kendala yang 

terjadi pada proses pengelolahan data periklanan pada bagian periklanan Harian Pagi 

Riau Pos PT. Riau Pos Intermedia: 

1. Belum adanya penggunaan sistem informasi yang mendukung dalam 

pengolahan data-data periklanan. 
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2. Bagi pelanggan baru periklanan Harian Pagi Riau Pos diharuskan mengatur 

jadwal ketemuan dengan agen periklanan. 

3. Sering terjadi kesalahan dalam kontrak iklan karena keterlibatan agen 

periklanan. 

4. Setiap pagi staf bagian periklanan mengecek iklan yang di terbitkan dan 

mengecek data pelanggan iklan beserta kontrak iklan dan juga agen periklanan 

yang terkait. 

Penyebab yang paling utama adalah, belum dimanfaatkannya sistem informasi 

teknologi yang semakin canggih terhadap pengolahan data periklanan yang ada pada 

Bagian Periklanan Harian Pagi Riau Pos. Dengan adanya sistem informasi tentu saja 

dapat menghemat waktu dan tenaga pada pemesanan iklan dan pada pembuatan 

laporan periklanan Harian Pagi Riau Pos. 

 

4.2 Analisa PIECES 

Metode PIECES (Performance Information Economic Security Efficiency dan 

Service) untuk menganalisa kelemahan dan kekurangan prosedur operasional yang 

sedang digunakan. Metode  ini digunakan  untuk  mengevaluasi  bermacam-macam  

prosedur  operasional dalam  sebuah  organisasi,  perusahaan,  institusi  terkait,  

maupun  lembaga pemerintahaan. Tabel 4.2 merupakan analisa sistem yang berjalan 

dengan menggunakan metode PIECES (Fatta, 2007): 

Tabel 4.2 Analisa Sistem Menggunakan PIECES 

Jenis Analisis Sistem Lama Sistem Yang diajukan 

Performance Proses pemesanan dan 

pemasangan iklan masih 

menggunakan metode bertatap 

muka, pelanggan diharuskan 

membuat janji dengan agen 

periklanan.  

Proses pemesanan dan pemasangan 

iklan lebih cepat karena berbasis 

komputer dengan menggunakan 

perangkat lunak untuk proses 

pengolahan data secara otomatis. 
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Tabel 4.2 Analisa Sistem Menggunakan PIECES (Lanjutan) 

Jenis Analisis Sistem Lama Sistem Yang diajukan 

Information Penyalahgunaan informasi yang 

sering di lakukan oleh oknum-

oknum agen periklanan dalam 

penginformasian harga iklan. 

Dengan adanya sistem informasi 

membantu memberikan proses 

informasi menjadi lebih tepat dan 

cepat. 

Economic Dalam jangka panjang biaya 

yang dibutuhkan akan sangat 

besar karena pengguaan kertas, 

tinta dan alat tulis lainnya untuk 

penyimpanan dokumen dan 

pencatatan data iklan. 

Dalam jangka pendek biaya yang 

dibutukan cukup besar, tetapi  untuk 

jangka panjang akan lebih sedikit 

karena hanya mengeluarkan biaya 

perawatan komputer. 

Control Sistem yang lama masih 

antisipasi terhadap kamanan 

data yang belum optimal, 

sehingga siapapun masih bisa 

membuka dan merubah data. 

Sistem berbasis komputer akan 

memudahkan kontrol sehingga tidak 

ada yang bisa membuka selain yang 

memiliki hak akses. 

Eviciency Sistem yang lama butuh waktu 

yang cukup lama untuk 

pembuatan laporan data 

pelanggan dan laporan data 

iklan 

Sistem berbasis komputer akan 

lebih efisien dalam pembuatan 

laporan data pelanggan dan laporan 

data iklan karena tidak 

membutuhkan waktu lama. 

Services Sistem lama terjadi  

keterlambatan pelayanan karena 

pencarian data pelanggan dan 

data iklan mengharuskan untuk 

mengecek file-file di Ms. Excel. 

Pencarian data dapat dilakukan 

dengan cepat dan sudah 

terkomputerisasi. 

 

4.3 Perancangan Sistem 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka dapat dilakukan rancangan 

sistem informasi manajemen periklanan menggunakan pendekatan beroriantasi objek 

yaitu dengan tools UML, berikut merupakan tools UML yang digunakan dalam 

penelitan ini: 
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1. Use case Diagram 

2. Activity Diagram 

3. Sequence Diagram 

4. Class Diagram 

 Adapun aktor yang terlibat dalam sistem informasi manajemen periklanan 

adalah: 

Tabel 4.3 Deskripsi Kebutuhan Pengguna 

Term Synonym Description 

1. Admin Admin Pihak yang berhak menggunakan sistem 

dan bertugas mengelola user serta 

mengelola password pada sistem. 

2. Bagian Periklanan Staf bagian 

periklanan 

Pihak yang berhak menggunakan sistem 

dan bertugas mengelola data  

pelanggan, data iklan, dan juga 

mengelola laporan periklanan. Bagian 

periklanan juga yang melakukan 

validasi pembayaran iklan dan desain 

iklan serta memasukkan promo harga 

iklan. 

3. Bagian Redaksi Staf bagian 

redaksi 

Pihak yang berhak menggunakan sistem 

untuk mengontrol iklan masuk dan 

iklan keluar. Bagian redaksi juga 

memilki tugas mengecek desain dan 

tata letak iklan. 
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Tabel 4.3 Deskripsi Kebutuhan Pengguna (Lanjutan) 

Term Synonym Description 

4. Pelanggan Pelanggan  Pihak yang berhak menggunakan sistem 

yaitu untuk memesan iklan, melihat 

pesanan iklan, melakukan konfirmasi 

pembayaran iklan. Menentukan desain 

dan tata letak iklan. 

 

4.3.1 Tangible dan Intangible 

Sebuah sistem yang dibangun dan dipelihara dengan baik akan memberikan 

manfaat berwujud yang secara faktual dapat dilihat pergerakannya melalui 

pendapatan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Berikut ini 

merupakan tangible dan intangible dari sistem yang akan peneliti implementasikan: 

Tabel 4.4 Tangible dan Intangible Sistem 

Tangible Intangible 

1. Data pemesanan iklan lebih 

akurat dan tersimpan langsung di 

dalam sistem. 

2. Data-data iklan dan data 

pelanggan tersimpan rapi pada 

sebuah database. 

3. Laporan periklanan perhari, 

perbulan dan pertahun dapat 

dilihat pada sistem. 

1. Adanya penambahan tingkat kepercayaan 

pimpinan terhadap data-data iklan dan data 

pelanggan. 

2. Dengan adanya laporan yang cepat, dapat 

memudahkan pimpinan dan karyawan 

dalam pengambilan keputusan. 

3. Kegiatan pemesanan dan pembayaran iklan 

dapat dengan mudah dipantau oleh sistem. 
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4.3.2 Event Table 

Event table adalah sebuah hasil dokumentasi yang terdiri dari kolom dan baris 

yang berisi kejadian-kejadian dari sekumpulan proses. 

Tabel 4.5 Event Table Sistem Informasi Manajemen Periklanan 

Event Table Sistem Informasi Manajemen Periklanan 

No Event Trigger Source Use Case Response Destination 

1 Pengguna 

melakukan 

login untuk 

mengakses 

sistem 

Pengguna 

login ke 

sistem 

Pelanggan, bag. 

periklanan, bag 

redaksi, 

administrator 

Login   

2 Administrato

r mengelola 

user 

pengguna 

Mengelola 

user 

Administrator Kelola 

User 

User 

telah 

berhasil 

di update 

Administrator, 

pelanggan, bag. 

periklanan, bag. 

redaksi. 

3 Bagian 

periklanan 

mengecek 

list iklan 

Mengecek 

list iklan 

Bagian 

Periklanan 

List iklan View list 

iklan 

Bagian 

periklanan 

4 Bagian 

periklanan 

mengelola 

data 

pelanggan 

Mengelola 

data 

pelanggan 

Bagian 

Periklanan 

Data 

pelanggan 

Data 

pelangga

n berhasil 

di update 

Bagian 

periklanan dan 

pelanggan 

5 Bagian 

periklanan 

mengelola 

data iklan 

harian 

Mengelola 

data iklan 

harian 

Bagian 

Periklanan 

Iklan 

harian 

Iklan 

harian 

berasil di 

update 

Bagian 

periklanan dan 

bagian redaksi 

6 Bagian 

periklanan 

mengecek 

validasi 

pembayaran 

iklan 

Memvalid-

asi 

pembayar-

an iklan 

Bagian 

Periklanan 

Validasi 

pembayar-

an iklan 

Status 

pembayar

-an 

tervalidas

i 

Bagian 

periklanan dan 

pelanggan 

7 Bagian 

periklanan 

menambahk-

an promo 

Menambah

kan promo 

iklan 

Bagian 

Periklanan 

Promo Promo 

berhasil 

di 

tambahka

n 

Bagian 

periklanan dan 

pelanggan 

8 Bagian 

periklanan 

melihat 

laporan 

Melihat 

laporan 

Bagian 

Periklanan 

Laporan View 

laporan  

Bagian 

periklanan 
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Tabel 4.5 Event Table Sistem Informasi Manajemen Periklanan (Lanjutan) 

Event Table Sistem Informasi Manajemen Periklanan 

No Event Trigger Source Use Case Response Destination 

9 Bagian 

redaksi 

mengelola 

list iklan 

masuk 

Mengelola 

iklan 

masuk 

Bagian Redaksi Iklan 

masuk 

Iklan 

masuk 

telah ter-

update 

Bagian redaksi 

dan bagian 

periklanan 

10 Bagian 

redaksi 

mengelola 

list iklan 

keluar 

Mengelola 

iklan 

keluar 

Bagian Redaksi Iklan 

keluar 

Iklan 

keluar 

telah ter-

update 

Bagian redaksi 

dan bagian 

periklanan 

11 Bagian 

redaksi 

melihat 

laporan 

Melihat 

laporan 

Bagian Redaksi Laporan View 

laporan 

Bagian redaksi 

12 Pelanggan 

mendaftar ke 

sistem 

Mendaftar 

ke sistem 

Pelanggan  Daftar  Mendapat 

username 

dan 

password 

Pelanggan dan 

bagian 

periklanan 

13 Pelanggan 

memasang 

iklan 

Memasang 

iklan 

Pelanggan  Pasang 

iklan 

Memesan 

iklan 

sesuai tata 

letak yang 

diinginkan 

Pelanggan dan 

bagian 

periklanan 

14 Konfirmasi 

pembayaran 

Mengkonfi

rmasi  

pembayar-

an iklan 

Pelanggan  Konfirmasi 

pembayar-

an 

Bukti 

pembayar-

an terkirim 

Pelanggan dan 

bagian 

periklanan 

15 Pelanggan 

mengecek 

iklan 

Melakukan 

pengeceka

n iklan 

yang telah 

di pesan 

Pelanggan  Iklan saya View data-

data iklan 

saya 

Pelanggan 
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4.4 Use Case Diagram Sistem Informasi Periklanan 

Berikut merupakan Gambar 4.2 tentang use case diagram sistem usulan sistem 

informasi manajemen periklanan: 

 

Gambar 4.2 Use Case Diagram Sistem Informasi Periklanan 

Tabel 4.6 Hak Akses dan Syarat Aktor 

NO AKTOR HAK AKSES PERSYARATAN 

1. Bagian Periklanan 

1. List iklan 

2. Data pelanggan 

3. Iklan harian 

4. Validasi pembayaran iklan 

5. Promo  

6. Laporan iklan 

Harus melakukan 

login 
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Tabel 4.6 Hak Akses dan Syarat Aktor 

NO AKTOR HAK AKSES PERSYARATAN 

2. Bagian Redaksi 

1. Iklan masuk 

2. Iklan keluar 

3. Laporan periklanan 

 

3. Pelanggan  

1. Daftar pelanggan 

2. Pasang iklan 

3. Konfirmasi pembayaran 

4. Iklan saya 

5. Syarat dan ketentuan 

6. Hubungi kami 

4. Admin      Kelola hak akses 

 

4.4.1 Deskripsi Use case 

 Berikut ini adalah pendeskripsian dari use case pada sistem informasi 

manajemen periklanan. 

Tabel 4.7 Deskripsi Use case 

No Id Use case Deskripsi 

1 UC-01 Login Use case menggambarkan setiap 

pengguna wajib melakukan 

login untuk mengkases sistem. 

2 UC-02 List iklan Use case menggambarkan 

bagian periklanan melakukan 

memeriksa list iklan yang akan 

di terbitkan. 

3 UC-03 Iklan harian Use case menggambarkan 

bagian periklanan mengelola 

data iklan perhari. 

4 UC-04 Data pelanggan Use case menggambarkan 

bagian periklanan mengelola 

data pelanggan. 

5 UC-05 Validasi pembayaran Use case menggambarkan 

bagian periklanan mengelola 

pembayaran pemesanan iklan. 
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Tabel 4.7 Deskripsi Use case (Lanjutan) 

No Id Use case Deskripsi 

6 UC-06 Promo Use case menggambarkan bagian 

periklanan mengelola promo iklan 

7 UC-07 Laporan iklan Use case menggambarkan bagian 

periklanan mengelola laporan 

iklan. 

8 UC-08 Iklan masuk Use case menggambarkan bagian 

redaksi mengelola iklan yang 

akan di terbitkan. 

9 UC-09 Iklan keluar Use case menggambarkan bagian 

redaksi mengelola iklan yang 

telah diturunkan. 

10 UC-10 Laporan periklanan Use case menggambarkan bagian 

redaksi mengelola laporan 

periklanan. 

11 UC-11 Daftar pelanggan Use case menggambarkan 

pelanggan mendaftarkan diri ke 

dalam sistem. 

12 UC-12 Pasang iklan Use case menggambarkan 

pelanggan akan memasankan 

iklan. 

13 UC-13 Konfimasi 

pembayaran 

Use case menggambarkan 

pelanggan melakukan konfrmasi 

pembayaran. 

14 UC-14 Iklan saya Use case menggambarkan 

pelanggan melihat iklan yang 

telah pernah di pesan. 

15 UC-15  Kelola Hak Akses Use case menggambarkan admin 

mengelola data master pada 

sistem. 
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4.4.2 Skenario Use case 

1) Skenario Use case Login 

Berikut ini adalah skenario use case login sistem informasi periklanan 

berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.8 Skenario Use Case Login. 

Use case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan setiap pengguna wajib 

melakukan login untuk mengkases sistem. 

Aktor : Admin, Bagian periklanan, Bagian redaksi, 

pelanggan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin, Bagian periklanan, Bagian 

redaksi, pelanggan id masing-

masing. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi login. 

 3. Sistem menampilkan form halaman 

utama. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 
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1. Use case ini dimulai ketika 

Admin, Bagian periklanan, Bagian 

redaksi, pelanggan memasukan 

username dan password masing-

masing. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi login. 

 3. Sistem menampilkan pesan login 

gagal dan password salah. 

 

2) Skenario Use case List Iklan 

Berikut ini adalah skenario use case list iklan sistem informasi periklanan 

berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.9 Skenario Use Case List Iklan. 

Use case : List Iklan 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan bagian periklanan 

mengakses menu list iklan 

Aktor : Bagian periklanan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan list iklan 

Kondisi Akhir : Iklan yang akan ditampilkan akan disimpan ke 

dalam database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Bagian 

periklanan memilih menu list iklan 
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 2. Sistem menampilkan halaman menu 

list iklan. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

3. Bagian periklanan melakukan 

pengecekan terhadap iklan-iklan 

yang akan ditampilkan berdasarkan 

jadwal kontrak iklan . 

 

 4. Data list iklan tersimpan ke dalam 

database. 

Skenario Gagal List Iklan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Bagian 

periklanan memilih menu list iklan. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

list iklan.. 

3. Bagian periklanan melakukan 

pengecekan terhadap iklan-iklan 

yang akan ditampilkan berdasarkan 

jadwal kontrak. 

 

 4. Menampilkan pesan data belum terisi 

secara lengkap. 

 5. Data list iklan tidak masuk ke dalam 

database. 
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3) Skenario Use case Iklan Harian 

Berikut ini adalah skenario use case iklan harian sistem informasi periklanan 

berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.10 Skenario Use Case Iklan Harian. 

Use case : Iklan Harian 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan bagian periklanan 

mengakses menu iklan harian 

Aktor : Bagian periklanan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan iklan harian 

Kondisi Akhir : Iklan yang pernah di tampilkan akan masuk ke dalam 

daftar iklan harian dan kemudian ke dalam laporan. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Bagian 

periklanan memilih menu iklan 

harian 

 

 2. Sistem menampilkan halaman iklan 

harian. 

3. Bagian periklanan melakukan 

pengecekan terhadap iklan-iklan 

yang telah pernah ditampilkan. 

 

 4. Data iklan harian masuk ke dalam 

database. 
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4) Skenario Use case Data Pelanggan 

Berikut ini adalah skenario use case data pelanggan sistem informasi 

periklanan berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.11 Skenario Use Case Data Pelanggan. 

Use case : Data Pelanggan 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan bagian periklanan 

mengakses menu Data Pelanggan 

Aktor : Bagian periklanan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu data pelanggan 

Kondisi Akhir : Data pelanggan akan disimpan ke dalam database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Bagian periklanan memilih menu 

data pelanggan. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman data 

pelanggan. 

3. Bagian periklanan melakukan 

pengecekan terhadap data-data 

pelanggan 

 

 4. Data pelanggan masuk ke dalam 

database. 
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5) Skenario Use case Validasi Pembayaran Iklan 

Berikut ini adalah skenario use case validasi pembayaran iklan sistem 

informasi periklanan berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.12 Skenario Use Case Validasi Pembayaran Iklan 

Use case : Validasi Pembayaran Iklan 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan bagian periklanan 

mengakses menu Validasi Pembayaran Iklan 

Aktor : Bagian periklanan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu validasi pembayaran 

iklan 

Kondisi Akhir : Data pelanggan dan pembayaran akan disimpan ke 

dalam database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Bagian periklanan memilih menu 

validasi pembayaran iklan 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

validasi pembayaran iklan 

3. Bagian periklanan melakukan 

validasi terhadap pembayaran, 

data pelanggan dan desain iklan 

 

 4. Data pelanggan dan desain iklan 

masuk ke dalam database. 
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Skenario Gagal Validasi Pembayaran Iklan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Bagian 

periklanan memilih menu validasi 

pembayaran iklan. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

validasi pembayaran iklan. 

3. Bagian periklanan melakukan 

validasi terhadap pembayaaran, 

data pelanggan dan desain iklan. 

 

 4. Menampilkan pesan data validasi 

pembayaran iklan belum terisi secara 

lengkap. 

 5. Data pelanggan dan desain iklan 

tidak masuk ke dalam database. 

 

6) Skenario Use case Promo 

Berikut ini adalah skenario use case promo sistem informasi periklanan 

berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.13 Skenario Use Case Promo. 

Use case : Promo 

Deskripsi : Use case ini menggambarkan bagian periklanan 

mengakses menu Promo. 

Aktor : Bagian periklanan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu promo iklan 
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Kondisi Akhir : Data promo iklan akan disimpan ke dalam database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Bagian 

periklanan memilih menu promo. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

promo iklan. 

3. Bagian periklanan menginputkan 

promo-promo harga iklan. 

 

 4. Data promo iklan masuk ke dalam 

database. 

Skenario Gagal Promo 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Bagian 

periklanan memilih menu promo. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

promo iklan. 

3. Bagian periklanan menginputkan 

promo-promo harga iklan. 

 

 4. Menampilkan pesan data promo 

iklan belum terisi secara lengkap. 

 5. Data promo iklan tidak masuk ke 

dalam database. 
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7) Skenario Use case Laporan Iklan 

Berikut ini adalah skenario use case laporan iklan sistem informasi periklanan 

berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.14 Skenario Use Case Laporan Iklan 

Use case : Laporan Iklan 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan bagian periklanan 

mengakses menu laporan iklan 

Aktor : Bagian periklanan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu laporan iklan. 

Kondisi Akhir : Laporan iklan disimpan ke dalam database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Bagian periklanan memilih menu 

laporan iklan. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

laporan iklan. 

3. Bagian periklanan melakukan 

pengecekan terhadap laporan-

laporan iklan masuk dan keluar 

beserta data pelanggan. 

 

 4. Data laporan iklan masuk ke dalam 

database. 
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8) Skenario Use case Iklan Masuk 

Berikut ini adalah skenario use case iklan masuk sistem informasi periklanan 

berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.15 Skenario Use Case Iklan Masuk 

Use case : Iklan Masuk  

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan bagian redaksi 

mengakses menu iklan masuk 

Aktor : Bagian redaksi 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu iklan masuk 

Kondisi Akhir : Data iklan dan tata letak iklan masuk tersimpan ke 

dalam database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Bagian redaksi memilih menu 

iklan masuk. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman iklan 

masuk. 

3. Bagian periklanan melakukan 

pembaharuan terhadap data-data 

iklan masuk.. 

 

 4. Iklan masuk tersimpan ke dalam 

database. 
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Skenario Gagal Iklan Masuk 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Bagian 

redaksi memilih menu iklan 

masuk. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

iklan masuk. 

3. Bagian redaksi melakukan 

pembaharuan terhadap data iklan 

masuk. 

 

 4. Menampilkan pesan data iklan 

masuk belum terisi secara lengkap. 

 5. Data iklan masuk tidak masuk ke 

dalam database. 

 

9) Skenario Use case Iklan Keluar 

Berikut ini adalah skenario use case iklan keluar sistem informasi periklanan 

berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.16 Skenario Use Case Iklan Keluar. 

Use case : Iklan Keluar 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan bagian redaksi 

mengakses menu iklan keluar 

Aktor : Bagian redaksi 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu iklan keluar 
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Kondisi Akhir : Data iklan keluar akan disimpan ke dalam database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Bagian redaksi memilih menu 

iklan keluar. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman iklan 

keluar. 

3. Bagian redaksi melakukan 

pengecekan terhadap data iklan 

keluar 

 

 4. Data iklan keluar tersimpan ke 

dalam database. 

 

10) Skenario Use case Laporan Periklanan 

Berikut ini adalah skenario use case laporan periklanan sistem informasi 

periklanan berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.17 Skenario Use Case Laporan Periklanan. 

Use case : Laporan Periklanan 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan bagian redaksi 

mengakses menu laporan periklanan 

Aktor : Bagian redaksi 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu lapoaran periklanan 
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Kondisi Akhir : Laporan periklanan akan disimpan ke dalam 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Bagian redaksi memilih menu 

laporan periklanan. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

laporan periklanan. 

3. Bagian redaksi melakukan 

pengecekan terhadap data-data 

periklanan yang telah di terbitkan 

dan yang telah diturunkan. 

 

 4. Laporan periklanan masuk ke dalam 

database. 

 

11) Skenario Use case Daftar Pelanggan 

Berikut ini adalah skenario use case daftar pelanggan sistem informasi 

periklanan berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.18 Skenario Use Case Daftar Pelanggan 

Use case : Daftar Pelanggan 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan pelanggan mengakses 

menu pendaftaran 

Aktor : Pelanggan 
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Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu daftar pelanggan 

Kondisi Akhir : Data pelanggan akan disimpan ke dalam database. 

 Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pelanggan memilih menu daftar 

pelanggan. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

pendaftaran pelanggan. 

3. Pelanggan menginputkan data-

data diri sesuai form pada halaman 

daftar pelanggan. 

 

 4. Data pelanggan masuk ke dalam 

database. 

Skenario Gagal Daftar Pelanggan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pelanggan memilih menu daftar 

pelanggan. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

data pelanggan. 

3. Pelanggan menginputkan data-data 

diri sesuai form pada halaman 

daftar pelanggan. 
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 4. Menampilkan pesan form data 

pelanggan belum terisi secara 

lengkap. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 5. Data pelanggan tidak masuk ke 

dalam database. 

 

12) Skenario Use case Pasang Iklan 

Berikut ini adalah skenario use case pasang iklan sistem informasi periklanan 

berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.19 Skenario Use Case Pasang Iklan 

Use case : Pasang Iklan 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan pelanggan mengakses 

menu pasang iklan 

Aktor : Pelanggan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu pasang iklan 

Kondisi Akhir : Desain dan tata letak iklan akan disimpan ke dalam 

database. 

 Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pelanggan memilih menu pasang 

iklan. 
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 2. Sistem menampilkan halaman menu 

pasang iklan. 

3. Pelanggan menginputkan data 

desain iklan dan memilih tata 

letak iklan pada halaman pasang 

iklan. 

 

 4. Data pemasangan iklan masuk ke 

dalam database. 

Skenario Gagal Pasang Iklan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pelanggan memilih menu pasang 

iklan. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

pasang iklan. 

3. Pelanggan menginputkan data 

desain iklan dan memilih tata letak 

iklan pada halaman pasang iklan. 

 

 4. Menampilkan pesan form data 

pasang iklan belum terisi secara 

lengkap. 

 5. Data pasang iklan tidak masuk ke 

dalam database. 
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13) Skenario Use case Konfirmasi Pembayaran 

Berikut ini adalah skenario use case konfirmasi pembayaran sistem informasi 

periklanan berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.20 Skenario Use Case Konfirmasi Pembayaran 

Use case : Konfirmasi Pembayaran 

Deskripsi : Use case ini menggambarkan pelanggan mengakses 

menu konfirmasi pembayaran 

Aktor : Pelanggan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu konfirmasi pembayaran 

Kondisi Akhir : Data konfirmasi pembayaran akan disimpan ke dalam 

database. 

 Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pelanggan memilih menu 

konfirmasi pembayaran. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

konfirmasi pembayaran. 

3. Pelanggan menginputkan data-

data bukti pembayaran di menu 

konfirmasi pembayaran. 

 

 4. Data konfirmasii pembayaran masuk 

ke dalam database. 

Skenario Gagal Konfirmasi Pembayaran 
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Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pelanggan memilih menu 

konfirmasi pembayaran. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

konfirmasi pembayaran. 

3. Pelanggan menginputkan data-data 

bukti pembayaran di menu 

konfirmasi pembayaran. 

 

 4. Menampilkan pesan form data 

konfirmasi pembayaran belum terisi 

secara lengkap. 

 5. Data konfirmasi pembayaran tidak 

masuk ke dalam database. 

 

14) Skenario Use case Ikan saya 

Berikut ini adalah skenario use case iklan saya pada sistem informasi 

periklanan berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.21 Skenario Use Case Iklan Saya 

Use case : Iklan Saya 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan pelanggan mengakses 

Iklan Saya 

Aktor : Pelanggan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu Iklan saya 
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Kondisi Akhir : Data iklan saya akan disimpan ke dalam database. 

 Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pelanggan memilih menu iklan 

saya. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman iklan 

saya. 

3. Pelanggan melihat jadwal kontrak 

iklan yang pernah dipesan. 

 

 

15) Skenario Use case Syarat dan Ketentuan 

Berikut ini adalah skenario use case syarat dan ketentuan sistem informasi 

periklanan berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.22 Skenario Use Case Syarat dan Ketentuan 

Use case : Daftar Pelanggan 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan pelanggan mengakses 

menu syarat dan ketentuam 

Aktor : Pelanggan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu syarat dan ketentuan 

Kondisi Akhir : Pelanggan melihat syarat dan ketentuan yang berlaku 

dari perusahaan. 

 Skenario Normal 
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Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pelanggan memilih menu syarat 

dan ketentuan. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman syarat 

dan ketentuan. 

3. Pelanggan melihat syarat dan 

ketentuan yang berlaku dari 

perusahaan 

 

 

16) Skenario Use case Hubungi Kami 

Berikut ini adalah skenario use case hubungi kami sistem informasi 

periklanan berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.23 Skenario Use Case Hubungi kami 

Use case : Hubungi Kami 

Deskripsi : Use case ini menggambarkan pelanggan mengakses 

menu hubungi kami 

Aktor : Pelanggan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu hubungi kami 

Kondisi Akhir : Pelanggan melihat kontak perusahaan yang tersedian 

pada halaman website. 

 Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pelanggan memilih menu hubungi 

kami. 
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 2. Sistem menampilkan halaman 

hubungi kami. 

3. Pelanggan melihat kontak 

perusahaan yang tersedia pada 

halaman website. 

 

 

17) Skenario Use case Kelola Hak Akses 

 Berikut adalah skenario use case kelola hak akses sistem informasi periklanan 

berbasis web pada PT. Riau Pos Intermedia. 

Tabel 4.24 Skenario Use case Kelola Hak Akses 

Use case : Kelola Hak Akses. 

Deskripsi 

 

: Use case menggambarkan admin melakukan kelola 

hak akses. 

Aktor : Admin. 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman kelola hak akses. 

Kondisi Akhir : User  yang telah di input berdasarkan hak akses pada 

database disimpan. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke 

halaman hak akses. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

kelola hak akses. 
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3. Admin melakukan input data user 

(username dan password). 

 

 4. Data user dan password baru 

masuk ke dalam database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke 

halaman hak akses. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

kelola hak akses. 

3. Admin melakukan input data user 

(username dan password). 

 

 4. Menampilkan pesan data belum 

terisi secara lengkap. 

 5. Data tidak masuk ke database. 

 

4.5 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin 

terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan 

proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Berikut akan dijelaskan 

mengenai activity diagram sistem informasi periklanan berbasis web pada PT. Riau 

Pos Intermedia: 
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1. Activity Diagram Login 

Gambar 4.3 Activity Diagram Login 

 Gambar 4.3 merupakan activity diagram login dari sistem informasi 

periklanan. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.3 tersebut, kegiatan dimulai dari 

membuka halaman sistem, meng-input-kan username dan password, validasi dan jika 

username dan password berhasil di validasi sistem akan membuka halaman beranda. 

2. Activity Diagram List Iklan 

Gambar 4.4 Activity Diagram List Iklan 

Gambar 4.4 merupakan activity diagram List Iklan dari sistem informasi 

periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman list iklan, 
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pengecekan iklan yang akan di tampilkan, simpan list iklan dan kembali lagi ke 

halaman user. 

3. Activity Diagram Iklan Harian 

Gambar 4.5 Activity Diagram Iklan Harian 

Gambar 4.5 merupakan activity diagram Iklan Harian dari sistem informasi 

periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman menu iklan, 

pengecekan iklan yang telah di terbitkan, simpan data list iklan ke dalam sistem dan 

kembali lagi ke halaman user. 

4. Activity Diagram Data Pelanggan 

Gambar 4.6 Activity Diagram Data Pelanggan 

Gambar 4.6 merupakan activity diagram data pelanggan dari sistem informasi 

periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman menu data 
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pelanggan, pengecekan data pelanggan, simpan data pelanggan ke dalam sistem dan 

kembali lagi ke halaman user. 

5. Activity Diagram Validasi Pembayaran 

Gambar 4.7 Activity Diagram Validasi Pembayaran 

Gambar 4.7 merupakan activity diagram validasi pembayaran dari sistem 

informasi periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman 

menu validasi pembayaran iklan, pengecekan bukti pembayaran, pengecekan desain 

iklan dan tata letak iklan, dan data pelanggan dan desain iklan tersimpan ke dalam 

sistem dan kembali lagi ke halaman user. 

6. Activity Diagram Promo 

Gambar 4.8 Activity Diagram Promo 
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Gambar 4.8 merupakan activity diagram promo iklan dari sistem informasi 

periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman menu promo 

iklan, update data promo iklan, dan kembali lagi ke halaman user. 

7. Activity Diagram Laporan Iklan 

Gambar 4.9 Activity Diagram Laporan iklan 

Gambar 4.9 merupakan activity diagram laporan iklan dari sistem informasi 

periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman menu laporan 

iklan, pilih laporan iklan, pengecekan dan print laporan iklan, dan kembali lagi ke 

halaman user. 

8. Activity Diagram Iklan Masuk 

Gambar 4.10 Activity Diagram Iklan Masuk 
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Gambar 4.10 merupakan activity diagram iklan masuk dari sistem informasi 

periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman menu iklan 

masuk, pengecekan desain dan tata letak iklan, setellah di validasi maka daftar iklan 

masuk akan tersimpan untuk diterbitkan esok hari. 

9. Activity Diagram Iklan Keluar 

Gambar 4.11 Activity Diagram Laporan iklan keluar 

Gambar 4.11 merupakan activity diagram iklan keluar dari sistem informasi 

periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman menu iklan 

keluar, pengecekan iklan yang telah diturunkan, data iklan yang telah ditutunkan 

tersimpan dan kembali lagi ke halaman menu iklan keluar. 

10. Activity Diagram Laporan Periklanan 

Gambar 4.12 Activity Diagram Laporan Periklanan 
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Gambar 4.12 merupakan activity diagram laporan periklanan dari sistem 

informasi periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman 

menu laporan periklanan, pengecekan data-data iklan yang telah diterbitkan dan yang 

telah diturunkan, laporan tersimpan ke dalam sistem, dan kembali lagi ke halaman 

laporan. 

11. Activity Diagram Daftar Pelanggan 

Gambar 4.13 Activity Diagram Daftar Pelanggan 

Gambar 4.13 merupakan activity diagram daftar pelanggan dari sistem 

informasi periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman 

menu daftar pelanggan, mengisi data-data pada form yang ada pada halaman 

pendaftaran, setelah validasi pendaftaran pada sistem data pelanggan tersimpan ke 

dalam database dan kembali lagi ke halaman pendaftaran. 

12. Activity Diagram Pasang Iklan 

Gambar 4.14 Activity Diagram Pasang Iklan 
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Gambar 4.14 merupakan activity diagram pasang iklan dari sistem informasi 

periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman menu pasang 

iklan, mengisi data-data pada form yang ada pada pemesanan iklan, setelah validasi 

pemasangan iklan pada sistem data pasang iklan tersimpan ke dalam database dan 

kembali lagi ke halaman pasang iklan. 

13. Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran 

Gambar 4.15 Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran 

Gambar 4.15 merupakan activity diagram konfirmasi pembayaran dari sistem 

informasi periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman 

menu konfirmasi pembayaran, mengisi data-data bukti pembayaran pada form 

halaman konfirmasi pembayaran, setelah validasi konfirmasi pembayaran pada sistem 

data pelanggan tersimpan ke dalam database dan kembali lagi ke halaman konfirmasi 

pembayaran. 

14. Activity Diagram Iklan saya 

Gambar 4.16 Activity Diagram Iklan Saya 
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Gambar 4.16 merupakan activity diagram iklan saya dari sistem informasi 

periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman menu iklan 

saya, mengecek data iklan yang pernah dipesan oleh pelanggan dan data pelanggan 

tersimpan ke dalam database dan kembali lagi ke halaman iklan saya. 

15. Activity Diagram Kelola Hak Akses 

 

 

 

Gambar 4.17 Activity Diagram Kelola Hak Akses 

Gambar 4.17 merupakan activity diagram kelola hak akses dari sistem 

informasi periklanan. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman 

menu kelola hak akses, perbaharui data user, setelah validasi data user pada sistem 

data user tersimpan ke dalam database dan kembali lagi ke halaman kelola hak akses. 

4.6 Sequence Diagram 

 Sequence diagram berguna dalam menggambarkan bentuk interaksi antara 

objek sistem. Sistem Informasi Periklanan berbasis web memiliki beberapa Sequence 

Diagram diantaranya: 
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1. Sequence Diagram Login 

Gambar 4.18 Sequence Diagram Login 

 Gambar 4.18 adalah gambar sequence diagram login, aktor yang dapat 

melakukan kegiatan ini seperti administrator, bagian periklanan, bagian redaksi dan 

pelanggan. Hal yang dilakukan pertama kali untuk login adalah membuka halaman 

login, kemudian aktor meng-input-kan username dan password, kemudian di 

verifikasi, jika username dan password benar maka sistem otomatis membuka 

halaman beranda.  

2. Sequence Diagram List Iklan 

Gambar 4.19 Sequence Diagram List Iklan 
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 Gambar 4.19 merupakan sequence diagram list iklan yang hanya bisa diakses 

oleh bagian periklanan. Bagian periklanan membuka halaman list iklan untuk 

mengelola list iklan, bagian periklanan dapat melalukan kegiatan seperti add, edit dan 

delete list iklan. 

3. Sequence Diagram Iklan Harian 

Gambar 4.20 Sequence Diagram Iklan Harian 

 Gambar 4.20 merupakan sequence diagram iklan harian. Halaman ini hanya 

bisa diakses oleh bagian periklanan dengan cara membuka halaman iklan harian. 

Disini bagian periklanan dapat melakukan kegiatan add, edit dan delete data iklan.   

4. Sequence Diagram Data Pelanggan 

Gambar 4.21 Sequence Diagram Data Pelanggan 
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 Gambar 4.21 merupakan sequence diagram data pelanggan. Halaman ini 

hanya bisa diakses oleh bagian periklanan dengan cara membuka halaman data 

pelanggan. Disini bagian periklanan dapat melakukan kegiatan add, edit dan delete 

data pelanggan. 

5. Sequence Diagram Validasi Pembayaran 

Gambar 4.22 Sequence Diagram Vaildasi Pembayaran 

 Gambar 4.22 merupakan sequence diagram validasi pembayaran. Halaman ini 

hanya bisa diakses oleh bagian periklanan dengan cara membuka halaman validasi 

pembayaran. Disini bagian periklanan dapat melakukan kegiatan pengecekan bukti 

pembayaran dan pengecekan desain dan tata letak iklan. 

6. Sequence Diagram Promo 

Gambar 4.23 Sequence Diagram Promo 
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Gambar 4.23 merupakan sequence diagram promo iklan. Halaman ini hanya 

bisa diakses oleh bagian periklanan dengan cara membuka halaman promo iklan yang 

terdapat pada halaman beranda. Disini bagian periklanan dapat mengubah promo-

promo harga iklan yang ditujukan ke pelanggan. 

7. Sequence Diagram Laporan Iklan 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Sequence Diagram Laporan Iklan 

 Gambar 4.24 merupakan sequence diagram laporan iklan. Halaman ini hanya 

bisa diakses oleh bagian periklanan dengan cara membuka halaman laporan 

periklanan yang terdapat pada halaman beranda. Disini bagian periklanan dapat 

melihat laporan-laporan periklanan berdasarkan jenisnya. 

8. Sequence Diagram Iklan Masuk 

Gambar 4.25 Sequence Diagram Iklan Masuk 
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 Gambar 4.25 merupakan sequence diagram iklan masuk. Halaman ini hanya 

bisa diakses oleh bagian redaksi dengan cara membuka halaman iklan masuk yang 

terdapat pada halaman beranda. Disini bagian redaksi dapat melakukan kegiatan add, 

view, edit dan delete iklan. 

9. Sequence Diagram Iklan Keluar 

 

Gambar 4.26 Sequence Diagram Iklan keluar 

 Gambar 4.26 merupakan sequence diagram iklan keluar. Halaman ini hanya 

bisa diakses oleh bagian redaksi dengan cara membuka halaman iklan keluar yang 

terdapat pada halaman beranda. 

10. Sequence Diagram Laporan Periklanan 

Gambar 4.27 Sequence Diagram Laporan Periklanan 
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 Gambar 4.27 merupakan sequence diagram laporan periklanan. Halaman ini 

hanya bisa diakses oleh bagian redaksi dengan cara membuka halaman laporan 

periklanan yang terdapat pada halaman beranda. Disini bagian redaksi dapat 

melakukan kegiatan tambah, edit, hapus laporan. 

11. Sequence Diagram Daftar Pelanggan 

 

Gambar 4.28 Sequence Diagram Daftar Pelanggan 

 Gambar 4.28 merupakan sequence diagram daftar pelanggan. Halaman ini 

hanya bisa diakses oleh pelanggan dengan cara membuka halaman daftar pelanggan 

yang terdapat pada beranda. Disini pelanggan dapat melakukan kegiatan daftar 

pelanggan ke sistem. 

12. Sequence Diagram Pasang Iklan 

Gambar 4.29 Sequence Diagram Pasang Iklan 
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 Gambar 4.29 merupakan sequence diagram pasang iklan. Halaman ini hanya 

bisa diakses oleh pelanggan dengan cara membuka halaman pasang iklan yang 

terdapat pada halaman beranda. Disini pelanggan dapat melakukan kegiatan add, edit 

dan delete iklan. 

13. Sequence Diagram Konfirmasi Pembayaran 

Gambar 4.30 Sequence Diagram Konfirmasi Pembayaran 

 Gambar 4.30 merupakan sequence diagram konfirmasi pembayaran. Halaman 

ini hanya bisa diakses oleh pelanggan dengan cara membuka halaman konfirmasi 

pembayaran yang terdapat pada halaman utama. Disini pelanggan dapat melakukan 

kegiatan input bukti pembayaran dan nomor rekening tujuan. 

14. Sequence Diagram Iklan Saya 

Gambar 4.31 Sequence Diagram Iklan Saya 



   95 
   

 Gambar 4.31 merupakan sequence diagram iklan saya. Halaman ini bisa 

diakses oleh pelanggan dengan cara membuka halaman iklan saya yang terdapat pada 

halaman beranda. Disini pelanggan dapat melakukan kegiatan pengecekan terhadap 

iklan-iklan yang sudah pernah dipesan. 

15. Sequence Diagram Kelola Hak Akses 

Gambar 4.32 Sequence Diagram Kelola Hak Akses 

 Gambar 4.32 merupakan sequence diagram kelola hak akses. Halaman ini 

bisa diakses oleh admin dengan cara membuka halaman kelola hak akses, dalam 

halaman ini admin dapat menentukan hak akses pengguna dalam sistem. Disini admin 

dapat melakukan kegiatan tambah, edit, hapus hak akses. 

4.7 Class Diagram 

Class Diagram adalah diagram yang menunjukan kelas-kelas yang ada di 

sistem manajemen periklanan. Class Diagram ini menggambarkan struktur statis dari 

sistem. Class diagram yang dibuat pada tahap desain yang merupakan  deskripsi 

lengkap dari class-class yang ditangani oleh sistem, dimana masing-masing class 

telah dilengkapi dengan atribut dan operasi yang diperlukan. 
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Gambar 4.33 Class Diagram 

 Berikut ini merupakan beberapa keterangan yang terdapat pada Gambar 4.33 

Class diagram diatas, yaitu: 

Tabel 4.25 Keterangan Class Diagram 

No Informasi Keterangan 

1. Nama database Simpros 

2. Jumlah tabel/file 6 (Enam) 

1. Tabel user 

2. Tabel pelanggan 

3. Tabel iklan 

4. Tabel promo 

5. Tabel detail_iklan 

6. Tabel konfirmasi_pembayaran 
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4.8 Perancangan Database 

 Basis data merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi dan 

pengembangan. Perancangan basis data (Database) yaitu perancangan yang terdiri 

atas pembuatan tabel yang didalamnya terdiri dari field data dan field kunci yang 

berdasarkan permasalahan awal. 

1. Tabel 1 (user) 

Nama Database : simpros 

Nama Tabel  : user 

Field Kunci  : id_user 

Tabel 4.26 Tabel user 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1. id_user int 11 Kode pengguna 

2. username varchar 30 Nama pengguna 

3. password varchar 30 Password  

4. hak_akses varchar 30 Pembatasan hak akses 

2. Tabel 2 (pelanggan) 

Nama Database : simpros  

Nama Tabel  : pelanggan 

Field Kunci  : id_pelanggan 

Tabel 4.27 Tabel pelanggan 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1. id_pelanggan int  20 Kode pelanggan 

2. nama_pelanggan varchar  50 Nama pelanggan 

3. nama_perusahaan varchar  50 Nama perusahaan pelanggan 

4. tempat_lahir varchar 30 Tempat lahir 

5. tanggal_lahir date - Tanggal lahir 
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Tabel 4.27 Tabel pelanggan 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

6. alamat varchar  150 Alamat pelanggan 

7. nomor_telepon varchar  20 Nomor staf redaksi 

8. alamat_email varchar 30 Alamat e-mail pelanggan 

9. username varchar 30 Nama pelanggan 

10. password varchar 30 Password  

 

3. Tabel 3 (iklan) 

Nama Database : simpros 

Nama Tabel  : iklan 

Field Kunci  : id_iklan 

Tabel 4.28 Tabel iklan 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1. id_iklan int 11 Kode iklan 

2. id_pelanggan int 11 Kode pelanggan 

3. judul_iklan varchar 100 Judul dari iklan 

4. isi_iklan text - Isi dari iklan 

5. kategori_iklan varchar 50 Kategori iklan 

6. kode_posisi_iklan varchar 50 Letak posisi iklan 

7. tanggal_iklan date  Tanggal pemasangan iklan 

8. tanggal_berakhir date  Tanggal berakhirnya iklan 

9. harga_iklan bigint 20 Harga iklan 

10. pesan_iklan varchar 100 Pesan dari pelanggan 
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Tabel 4.28 Tabel iklan (Lanjutan) 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

11. photo_iklan text - Photo iklan 

12. status_iklan varchar 50 Status dari iklan 

13. jml_hari_terbit_iklan bigint 20 Jumlah penerbitan 

 

4. Tabel 4 (promo) 

Nama Database : simpros 

Nama Tabel  : promo 

Field Kunci  : id 

Tabel 4.29 Tabel promo 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1. id int 11 Kode iklan 

2. isi text - Isi dari promo 

3.  gambar text - Gambar promo iklan 

 

5. Tabel 5 (detail_iklan) 

Nama Database : simpros 

Nama Tabel  : detail_iklan 

Field Kunci  : id  

Tabel 4.30  Tabel detail_iklan 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1. id int 11 Id iklan 

2. kode_posisi_iklan varchar 20 Kode posisi iklan 

3. harga_iklan bigint 20 Harga iklan 
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6. Tabel Konfirmasi_pembayaran 

Nama Database : simpros 

Nama Tabel  : konfirmasi_pembayaran 

Field Kunci  : id_konfirmasi 

Tabel 4.31 Tabel konfirmasi_pembayaran 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1. id_konfirmasi int 11 Kode konfirmasi 

2. id_iklan int 11 Kode iklan 

3. no_rek bigint 20 Nomor rekening tujuan 

4. bukti_pembayaran text - Gambar bukti pembayaran 
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4.9 Perancangan Struktur Menu 

Sistem Informasi Manajemen 

Periklanan

 

Pelanggan

 

Bagian Periklanan

 

Bagian Redaksi

 

Admin

 

Beranda

 

List Iklan

 

Iklan Harian

 

Validasi Pembayaran Iklan

 

Promo

 

Data Pelanggan

 

Laporan Iklan

 

Beranda

 

Daftar Pelanggan

 

Konfirmasi Pembayaran

 

Iklan Saya

 

Syarat dan Ketentuan

 

Pasang Iklan

 

Hubungi Kami

 

Beranda

 

Iklan Masuk

 

Iklan Keluar

 

Lapaoran Periklanan

 

Kelola Hak Akses

 

 

Gambar 4.34 Perancangan Struktur Menu 
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Gambar 4.34 di atas adalah struktur menu pada sistem usulan manajemen 

periklanan berbasis web 

Tabel 4.32 Tabel Penjelasan Struktur Menu 

No Hak Akses Keterangan 

1 Admin Kelola Hak Akses 

Menu untuk mengelola hak akses untuk 

pembatasan sistem 

2 Bagian Periklanan 1. Beranda  

Halaman awal sistem setelah staf bagian 

periklanan melakukan login. 

2. List Iklan 

Menu untuk menambah, merubah dan 

menghapus daftar-daftar iklan 

3. Data Pelanggan 

Menu untuk menambah, merubah dan 

menghapus data-data pelanggan 

4. Iklan Harian 

Menu untuk menambah, merubah dan 

menghapus daftar iklan harian. 

5. Validasi Pembayaran Iklan 

Menu untuk melakukan pengecekan bukti 

pembayaran dan pengecekan desain iklan 

dan tata letak iklan. 

6. Promo 

Menu untuk menambah, merubah dan 

menghapus promo-promo dari periklanan. 

7. Laporan Iklan 

Menu untuk melakukan pengecekan data-

data iklan dan pelanggan iklan. 
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Tabel 4.32 Tabel Penjelasan Struktur Menu (Lanjutan) 

No Hak Akses Keterangan 

3 Bagian Redaksi 1. Beranda 

Halaman awal sistem setelah staf bagian 

redaksi melakukan login. 

2. Iklan Masuk 

Menu untuk menambah, mengecek data 

iklan, merubah dan menghapus data iklan. 

3. Iklan Keluar 

Menu untuk mengecek data-data iklan yang 

telah di turunkan. 

4. Laporan Periklan 

Menu untuk melakukan pengecekan data-

data iklan dan pelanggan iklan. 

4 Pelanggan 1. Beranda  

Halaman awal sistem setelah pelanggan 

melakukan login. 

2. Daftar Pelanggan 

Menu untuk pelanggan melakukan 

pendaftaran agar bisa mengakses sistem. 

3. Pasang Iklan 

Menu untuk melakukan pemesanan iklan 

oleh pelanggan. 

4. Konfirmasi Pembayaran 

Menu untuk meng-input-kan bukti 

pembayaran dan nomor rekening tujuan. 

5. Iklan saya 

Menu untuk melakukan pengecekan 

terhadap iklan-iklan yang ssudah pernah di 

pesan. 

6. Syarat dan Ketentuan 

Menu untuk melihat syarat dan ketentuan 

berlaku yang telah ditetapkan oleh pihak 

periklanan. 

7. Hubungi Kami 

Menu untuk melihat kontak pihak 

periklanan. 
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4.10 Desain Interface 

Berikut ini merupakan desain interface dari sistem informasi manajemen 

periklanan berbasis web yang dapat dilihat pada Gambar 4.35-Gambar 4.50. 

1) Halaman Login Sistem 

Gambar 4.35 Halaman Login Sistem 

Tabel 4.32 Keterangan Gambar Halaman Login Sistem 

No Nama Keterangan 

1 Logo 

 

a. Width 290 px 

b. Height 67 px 

2 Panel heading a. Tata letak center. 

b. Jenis tulisan “Helvetica,bold”. 

c. Warna tulisan “White” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

3 Tulisan silakan login a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica,”. 

c. Warna tulisan “black” 

d. Background color white 

1 

3 

4 

5 

6 

2 

7 
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Tabel 4.32 Keterangan Gambar Halaman Login Sistem (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

4 Form input pilih hak akses a. Width 328 px 

b. Heigt 34 px 

c. Type combo box 

5 Form input nama  a. Width 328 px 

b. Heigt 34 px 

c. Type text 

6 Form input password a. Width 328 px 

b. Heigt 34 px 

c. Type password 

7 Tombol login a. Width 61 px 

b. Height 34 px 

 

2) Halaman Utama Pelanggan 

Gambar 4.36 Halaman Utama Pelanggan 
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Tabel 4.33 Keterangan Gambar Halaman Utama Pelanggan 

No Nama Keterangan 

1 Tulisan nama sistem a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “White” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 18 px. 

2 Tulisan tanggal a. Tata letak right. 

b. Jenis tulisan “Helvetica”. 

c. Warna tulisan “White” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

3 Logo sistem  a. Widht 220px.  

b. Height 50.81px. 

4 Tulisan Menu Sistem a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “White” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

5 Isi Kontent  a. Tata letak Center. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “Black” 

d. Background color white 

e. Ukuran tulisan 18 px. 

6 Footer a. Tata letak Center. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “white” 

d. Background color #20527d 

e. Ukuran tulisan 12 px. 
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3) Halaman Pasang Iklan (Pelanggan) 

 

Gambar 4.37 Halaman Pasang Iklan 

Tabel 4.34 Keterangan Gambar Halaman Pasang Iklan 

No Nama Keterangan 

1 Tulisan nama sistem a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “White” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 18 px. 

2 Tulisan tanggal a. Tata letak right. 

b. Jenis tulisan “Helvetica”. 

c. Warna tulisan “White” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

3 Logo sistem  a. Widht 220px.  

b. Height 50.81px. 
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Tabel 4.34 Keterangan Gambar Halaman Pasang Iklan (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

4 Tulisan Menu Sistem a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “White” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

5 Judul form inputan a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “Black” 

d. Background color white 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

f. Teks bold 

6 Form inputan a. Posisi center. 

b. Background color white 

7 Tombol “Batal” a. Background color  #c9302c 

b. Posisi teks center. 

c. Posisi button center. 

d. Ukuran teks  14px. 

8 Tombol “Simpan” a. Background color  #337ab7 

b. Posisi teks center. 

c. Posisi button center. 

d. Ukuran teks  14px. 

9 Footer  a. Tata letak Center. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “white” 

d. Background color #20527d 

e. Ukuran tulisan 12 px. 
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4) Halaman Konfirmasi Pembayaran (Pelanggan) 

 

Gambar 4.38 Halaman Konfirmasi Pembayaran 

Tabel 4.35 Keterangan Gambar Halaman Konfirmasi Pembayaran 

No Nama Keterangan 

1 Nama form  a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “White” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

2 Tulisan Nomor Rekening a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica”. 

c. Warna tulisan “Black” 

d. Background color white 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

3 Form input judul Iklan a. Widht 613 px.  

b. Type combo box. 

1 

3 

4 

5 6 

2 
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Tabel 4.35 Keterangan Gambar Halaman Konfirmasi Pembayaran (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

4 Form input nomor  rekening a. Widht 613 px.  

b. Type number. 

5 Form input Bukti Bayar a. Type File 

6 Tombol “Kirim” a. Background color  #337ab7 

b. Posisi teks center. 

c. Posisi button left. 

d. Ukuran teks  14px. 

 

5) Halaman Daftar Iklan Saya (Pelanggan) 

 

Gambar 4.39 Halaman Daftar Iklan Saya 

 

1 

2 
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Tabel 4.36 Keterangan Gambar Halaman Daftar Iklan Saya 

No Nama Keterangan 

1 Name table head a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica, bold” 

c. Warna Tulisan “Black” 

d. Background color white 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

2  Data Tabel a. Type Table Responsive. 

b. Background color white 

c. Warna tulisan black 

 

6) Halaman Syarat dan Ketentuan (Pelanggan) 

 

Gambar 4.40 Halaman Syarat dan Ketentuan 
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Tabel 4.37 Keterangan Gambar Halaman Syarat dan Ketentuan 

No Nama Keterangan 

1 Panel heading a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “white” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

2 Line Panel a. Background color white 

b. Warna tulisan black 

 

7) Halaman Hubungi Kami 

 

Gambar 4.41 Halaman Hubungi Kami 

Tabel 4.38 Keterangan Gambar Halaman Hubungi Kami 

No Nama Keterangan 

1 Icon Facebook a. Tata letak left. 

b. Width 60px 

c. Heigt 71px 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 14 px. 
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Tabel 4.38 Keterangan Gambar Halaman Hubungi Kami (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

2 Panel a. Width 226 

b. Height 134 

 

8) Halaman List Iklan 

 

Gambar 4.42 Halaman List Iklan 

Tabel 4.39 Keterangan Gambar Halaman List Iklan 

No Nama Keterangan 

1 Name table head a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica, bold” 

c. Warna Tulisan “Black” 

d. Background color white 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

2  Data Tabel a. Type Table Responsive. 

b. Background color white 

c. Warna tulisan black 

1 

2 
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9) Halaman Data Pelanggan 

 

Gambar 4.43 Halaman Data Pelanggan 

Tabel 4.40 Keterangan Gambar Halaman Data Pelanggan 

No Nama Keterangan 

1 Nama Tabel  a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “white” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 16 px. 

2 Name table head a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica, bold” 

c. Warna Tulisan “Black” 

d. Background color white 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

3  Data Tabel a. Type Table Responsive. 

b. Background color white 

c. Warna tulisan black 
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10) Halaman Daftar Iklan Harian 

 

Gambar 4.44 Halaman Iklan Harian 

Tabel 4.41 Keterangan Gambar Halaman Iklan Harian 

No Nama Keterangan 

1 Nama Tabel  a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “white” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 16 px. 

2 Name table head a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica, bold” 

c. Warna Tulisan “Black” 

d. Background color white 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

3  Data Tabel a. Type Table Responsive. 

b. Background color white 

c. Warna tulisan black 
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11) Halaman Validasi Pembayaran Iklan 

 

Gambar 4.45 Halaman Validasi Pembayaran Iklan 

Tabel 4.42 Keterangan Gambar Halaman Validasi Pembayaran Iklan 

No Nama Keterangan 

1 Nama Tabel  a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “white” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 16 px. 

2 Name table head a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica, bold” 

c. Warna Tulisan “Black” 

d. Background color white 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

3  Data Tabel a. Type Table Responsive. 

b. Background color white 

c. Warna tulisan black 
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12) Halaman Promo Iklan 

 

Gambar 4.46 Halaman Promo Iklan 

Tabel 4.43 Keterangan Gambar Halaman Promo Iklan 

No Nama Keterangan 

1 Isi promo  a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica,blod” 

c. Warna Tulisan “Black” 

d. Background color white 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

2 Gambar promo a. Width 966 px. 

b. Height 161 px  

3 Tombol Edit a. Tata letak left 

b. Background color #337ab7 

c. Warna tulisan white 
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13) Halaman Laporan Iklan 

 

Gambar 4.47 Halaman Laporan Iklan 

Tabel 4.44 Keterangan Gambar Halaman Laporan Iklan 

No Nama Keterangan 

1 Tombol Laporan Iklan a. Tata letak left 

b. Background color #5bc0de 

c. Warna tulisan white 

2 Tombol Laporan Pelanggan a. Tata letak left 

b. Background color #5cb85c 

c. Warna tulisan white 

3 Tombol Tampilkan a. Tata letak left 

b. Background color #337ab7 

c. Warna tulisan white 
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14) Halaman Iklan Masuk 

 

Gambar 4.48 Halaman Iklan Masuk 

Tabel 4.45 Keterangan Gambar Halaman Iklan Masuk 

No Nama Keterangan 

1 Nama Tabel  a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “white” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 16 px. 

2 Name table head a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica, bold” 

c. Warna Tulisan “Black” 

d. Background color white 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

3  Data Tabel a. Type Table Responsive. 

b. Background color white 

c. Warna tulisan black 
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15) Halaman Iklan Keluar 

 

Gambar 4.49 Halaman Iklan Keluar 

Tabel 4.46 Keterangan Gambar Halaman Iklan Keluar 

No Nama Keterangan 

1 Nama Tabel  a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica” 

c. Warna Tulisan “white” 

d. Background color #337ab7 

e. Ukuran tulisan 16 px. 

2 Name table head a. Tata letak left. 

b. Jenis tulisan “Helvetica, bold” 

c. Warna Tulisan “Black” 

d. Background color white 

e. Ukuran tulisan 14 px. 

3  Data Tabel a. Type Table Responsive. 

b. Background color white 

c. Warna tulisan black 
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16) Halaman Laporan Iklan 

 

Gambar 4.50 Halaman Laporan Iklan 

Tabel 4.47 Keterangan Gambar Halaman Laporan Iklan 

No Nama Keterangan 

1 Tombol Laporan Iklan a. Tata letak left 

b. Background color #5bc0de 

c. Warna tulisan white 

2 Tombol Laporan Pelanggan a. Tata letak left 

b. Background color #5cb85c 

c. Warna tulisan white 

3 Tombol Tampilkan a. Tata letak left 

b. Background color #337ab7 

c. Warna tulisan white 

 


