
BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1. Analisa Sistem Lama 

Dalam tahapan analisa ini sangat berguna sekali untuk menentukan langkah-

langkah yang akan diambil untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada 

dengan cara mengetahui gambaran sistem pelayanan terhadap customer, 

menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada, serta analisa kebutuhan dari 

sistem tersebut. 

Proses sistem pelayanan terhadap customer di PT. Suka Fajar pekanbaru 

sekarang ini belum ada yang menggunakan aplikasi komputer berbasis website 

dan internet sebagai media pelayanan servis pada konsumen. Semua proses 

pelayanan servis dilakukan dengan cara tradisional yakni dengan memanfaatkan 

sarana telepon dan pelayanan langsung bagi konsumen yang datang ke PT. Suka 

fajar Pekanbaru untuk mendapatkan pelayanan servis. 

4.1.1. Identifikasi Masalah  

Dengan proses pelayanan seperti di sebutkan diatas sudah tentunya kurang 

maksimal pelayanan servis yang di berikan perusahaan kepada konsumen. Pada 

saat ini ada beberapa pelayan servis yang diberikan oleh perusahaan kepada 

pelangannya. 

Customer yang ingin melakukan pergantian spare part yang merupakan 

bagian dari pelayanan servis yang didapatkan oleh customer dan cara memesan 

spare part yang akan di ganti  pada advisor kemudian advisor akan memeriksa di 

bagian suku cadang apakah spare part yang di pesan tersedia. Jika tersedia 

customer bisa membayar langsung spare part yang di pesan ke kasir. 

PT. Suka Fajar Pekanbaru selain melakukan pelayanan spare part juga 

melakukan promosi terhadapat produk dan layanan servis kepada para pelanggan. 

Saat ini promosi yang dilakukan oleh perusahaan dilaksanakan bagian customer 
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servis. Customer servis akan melakukan promosi kepada para pelanggan melalui 

telepon. 

Setiap bulannya bagian kasir akan merekap semua transaksi yang dilakukan 

perusahaan. Semua laporan yang telah di kumpulkan di berikan kepada pimpinan 

perusahaan menjadi laporan bulanan. 

Title

Costumer Costumer Servis Gudang

Ph
as

e

Mulai

Mengecek barang

Pesan barang

Permintaan spare 
part

Menerima 
pengajuan 

permintaan 
spare part

cek

cek

Mengisi data 
constumer pesanan

Pembayaran 

End 

ada

Tidak ada

 

Gambar 4.1 Flowchart Sistem Lama 

4.1.2. Identifikasi Penyebab Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas maka diperlukan suatu sistem yang dapat 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Sistem baru yang 

diperlukan harus bisa menangani hal-hal sebagai berikut:  
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1. Memfasilitasi customer untuk lebih mudah mendapatkan pelayanan  

pemesanan spare part. 

2. Memberikan kemudahan kepada pihak perusahaan melakukan promosi 

produk dan jasa kepada para pelanggan atau customer. 

3. Memberikan kemudahan pada customer untuk melakukan pemesanan spare 

part yang di inginkan. 

4. Memberikan kemudahan bagi pihak perusahaan melakukan pembuatan 

laporan. 

Untuk memenuhi keperluan tersebut maka sistem yang baru harus bisa 

berjalan secara online agar bisa diakses kapan dan di mana saja melalui komputer 

yang terhubung ke jaringan internet, sistem ini tidak untuk menggantikannya dan 

menghapusnya dari proses yang berjalan saat ini tetapi untuk menambah 

maksimal pelayanan perusahaan kepada customer. 

 

4.1.3. Identifikasi Personil Kunci 

Adapun yang menjadi personil kunci dari sistem informasi promosi dan 

pemasaran  ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Admin 

Pihak yang berhak menggunakan atau mengelola seluruh sistem mulai dari, 

Input data spare part, data costumer sampai laporan. 

2. Costumer 

Pihak ini melihat spare part dan memilih menu spare part dan melihat 

informasi spare part yang ingin dipilih.   

4.1.4. Analisa Sistem Usulan 

Analisis pengguna dimaksudkan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat 

berserta  karakteristiknya  sehingga  dapat  diketahui  tinggkat  pengalaman  dan 

pemahaman penggguna terhadap sistem informasi pelayanan customer online  ini 

adalah:   

1. Seluruh pelanggan yang dikategorikan sebagai customer, dimana setelah 

melakukan login customer bisa memesan spare part. 
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2.  Admin yakni orang yang berhak mengelola pesanan spare part yang 

dilakukan oleh customer 

4.1.5. Analisa Kebutuhan Sistem 

 Analisa kebutuhan sistem di gunakan untuk menyesuaikan dengan sistem 

yang akan dibangun, untuk membangun sistem informasi promosi dan 

pemasaran spare part dibutuhkan beberapa kualifikasi minimal mulai dari 

hardware (perangkat keras), software (perangkat lunak), brainware 

(pengguna) dan struktur jaringan yang akan di uraikan sebagai berikut: 

1. Minimum perangkat keras yang dibutuhkan: 

Sistem  yang  terdapat  pada  administrator 

a.  Processor ( Intel 2Core).  

b.  Motherboard.  

c.  Memory ( 4 GB).  

d.  Harddisk (500 GB).  

e.  VGA (128 MB).  

Sistem yang terdapat pada user  

a.  Processor (minimum 1.4 GHz).  

b.  Motherboard.  

c.  Memory (minimum 4 GB)  

d.  Harddisk (minimum 500 GB)  

e.  VGA (minimum 128 MB)  

2. Perangkat lunak yang dibutuhkan: 

Perangkat lunak yang dibutuhkan pada komputer administrator  

a.  Sistem operasi microsoft windows.  

b.  Apache web server.  

c. PHP  versi  5.0  sebagai  bahasa  pemrograman web  yang  telah 

mendukung pemrograman berorientasi objek.  

d.  Database MySQL  versi 5.0.  

 

Perangkat lunak yang dibutuhkan pada komputer user  

a.  Sistem operasi microsoft windows. 
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b.  Aplikasi browser 

c.  Flash player 

 

3. Perangkat Jaringan yang dibutuhkan 

a. Modem/modem USB. 

b. Kabel UTP cross over dan straight sesuai kebutuhan. 

c. Hub atau switch sesuai kebutuhan. 

d. Akses intern. 

 

4.1.6. Flowchart Sistem Baru 

Untuk memenuhi kebutuhan sistem sesuai dengan analisis di atas, penulis 

menawarkarkan suatu  sistem  informasi pemesanan spart part dan sebagai solusi 

dari permasalahan yang ada. sistem  informasi pemesanan spart part dan booking  

ini diajukan sebagai penunjang dalam kegiatan perusahaan. 

 

4.2. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan tahap akhir dalam kegiatan analisis. 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka dapat dilakukan rancangan Sistem 

ini menggunakan tools UML yang merupakan tools dari metode perancangan 

berbasis objek, yaitu Object Oriented Analysis Design (OOAD). 

1. Use Case Diagram 

2. Activity Diagram 

3. Sequence Diagram 

4. Class Diagram 
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Gambar 4.1 Use case  Sistem Baru 

 

Adapun aktor yang terlibat dapat di lihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Aktor yang Terlibat Dalam Sistem. 

Term Synonym Description 

Administrator  Admin  Pihak yang berhak menggunakan atau 

mengelola seluruh sistem mulai dari, 

Input data spare part, data costumer 

sampai laporan. 

Costumer  Pihak ini melihat spare part dan 

memilih menu spare part dan melihat 

informasi spare part yang ingin dipilih. 

4.2.1. Use Case Diagram 

Use Case model merupakan diagram yang memperlihatkan garis besar cara 

kerja sistem bagi setiap user yang memiliki hak penggunaan sistem. Berikut 

merupakan use case diagram Sistem Informasi Promosi Dan Pemasaran  

Spare Part.  
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Berikut ini merupakan use case diagram yang dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Gambar 4.3 Use Case Diagram Sistem Usulan 

a. Deskripsi Use Case 

Berikut ini adalah pendeskripsian dari use case diagram pada Sistem 

Informasi promosi dan pemasaran spare part, adapun pendeskripsian use case 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Deskripsi Use Case 

No Aktor Hak Akses Persyaratan 

1 Admin 

1. Pihak yang berhak 

menggunakan atau 

mengelola seluruh sistem 

mulai dari, Input data spare 

part, data costumer sampai 

laporan. 

Harus melakukan 

login. 
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Tabel 4.2 Deskripsi Use Case (Lanjutan) 

No Aktor Hak Akses Persyaratan 

2 Costumer Pihak ini melihat spare 

part dan memilih menu 

spare part dan melihat 

informasi spare part yang 

ingin dipilih. 

Harus melakukan 

login. 

 

b. Skenario Use Case 

1. Skenario Use Case Login 

Berikut ini adalah skenario use case login dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Skenario Use Case Login 

Use Case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menangani verifikasi dan hak akses untuk level 

admin 

Aktor : Admin  

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use Case ini dimulai ketika 

Admin memasukan username 

dan password. 

 

 2. Sistem menampilkan form halaman utama. 

        Skenario Gagal Login  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

3. Use Case ini dimulai ketika 

Admin memasukan username 

dan password. 

 

 4. Sistem melakukan verifikasi login. 

 5. Sistem menampilkan pesan login gagal  
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2. Skenario Use Case Mengelola Pengguna 

Berikut ini adalah skenario use case data pengguna yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Skenario Use Case Mengelola Pengguna 

Use Case : Data Dakwah dan Informasi Publik 

Deskripsi : Menangani proses peng-input, edit delete data pengguna 

sistem. 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Memilih menu pengguna kemudian menu tambah pengguna 

baru. 

Kondisi Akhir : Input yang dimasukkan akan tersimpan 

  Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use Case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman utama 

dan memilih menu. 

 

 2. Sistem menampilkan form data pengguna. 

3. Admin melakukan konfirmasi 

data informasi publik. 

 

 4. Data dan informasi masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

5. Use Case ini dimulai ketika  

admin membuka halaman utama 

dan memilih menu. 

 

 6. Sistem menampilkan form data dan 

informasi. 

7. Admin melakukan konfirmasi 

data dan informasi. 

 

 8. Menampilkan pesan form belum terisi 

secara lengkap. 

 9. Data  dan informasi tidak masuk di 

database. 
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3. Skenario Use Case Mengelola Laporan 

 Berikut ini adalah skenario use case mengelola laporan yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Skenario Use Case Mengelola Laporan 

Use Case : Data Laporan 

Deskripsi : Menangani perubahan laporan yang akan 

dilakukan pada sistem 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Memilih menu konfigurasi yang ingin di ubah. 

Kondisi Akhir : Menyimpan data perubahan. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman utama 

dan memilih menu laporan 

 

 

 2. Sistem menampilkan form laporan. 

3. Admin melakukan konfirmasi 

laporan. 

 

 4. Data laporan  masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

5. Use Case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman utama 

dan memilih menu laporan. 

 

 6. Sistem menampilkan form data laporan. 

7. Admin melakukan konfirmasi 

laporan. 

 

 8. Menampilkan pesan form belum terisi secara 

lengkap. 

 9. Data laporan tidak masuk di database. 
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4. Skenario Use Case Admin 

Berikut ini adalah skenario use case kelola admin yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 

Tabel  4.6 Deskripsi  Use Case Admin 

 

5. Skenario Use Case Memesan Spare Part 

Berikut ini adalah scenario use case pemesanan spare part   yang  dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Skenario Use Case Login 

Use Case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case  ini menangani verifikasi dan hak akses untuk level 

administrator 

Aktor : Costumer 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use Case ini dimulai ketika 

Costumer memasukan username 

dan password. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi login 

3. Sistem menampilkan form 

halaman utama. 

 

  

No. Use Case Deskripsi 

1 Login Use case  ini menggambarkan user melakukan 

login ke sistem. 

2 Data dan Informasi Publik Use case ini menggambarkan admin menginput 

data dan informasi publik. 

3 Data costumer Use case ini menggambarkan admin meng-

input-kan data costumer. 



40 

 

 

Tabel 4.7 Skenario Use Case Login (Lanjutan) 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

4. Use Case ini dimulai ketika 

Costumer  memasukan 

username dan password. 

 

 5. Sistem melakukan verifikasi login 

 6. Sistem menampilkan pesan login gagal 

dan password salah. 

 

6. Skenario Use Case Mengelola Pendaftaran 

Berikut ini adalah scenario use case pendaftaran yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.8  

Tabel 4.8 Skenario Use Case Menglola Pendaftaran 

Use Case : Mengelola Pendaftaran 

Deskripsi : Menangani pengelolaan pendaftaran member 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Masuk ke halaman awal, memeriksa order 

Kondisi Akhir : Data user  telah mendapatkan konfirmasi 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use Case ini dimulai ketika admin 

membuka halaman utama dan 

memilih menu dakwah dan 

informasi public. 

 

 2. Sistem menampilkan form data 

pendaftaran. 

3. admin melakukan konfirmasi data 

dan informasi. 
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Tabel 4.8 Skenario Use Case Data Dakwah dan Informasi Publik (Lanjutan) 

 4. Data dan informasi publik masuk di 

database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor  

5. Use Case ini dimulai ketika admin  

membuka halaman utama dan 

memilih informasi publik. 

 

 6. Sistem menampilkan form data 

pendaftaran dan informasi publik. 

7. Admin melakukan konfirmasi data 

dan informasi publik. 

 

 8. Menampilkan pesan form belum terisi 

secara lengkap. 

 9. Data dakwah dan informasi publik tidak 

masuk di database. 

 

7. Skenario Use Case Lihat pesanan spare part 

Berikut ini adalah skenario use case kelola data pesanan spare part yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.9.  

Tabel 4.9 Skenario Use Case Lihat Pesanan 

Use Case : Data pesanan Spare Part 

Deskripsi : Melihat detail pesanan  spare part 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Memilih pesanan yang di list 

Kondisi Akhir : Menyimpan pesanan ke sistem 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use Case ini dimulai ketika admin 

membuka halaman  
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Tabel 4.9 Skenario Use Case Data Pesanan (Lanjutan) 

utama dan memilih menu data 

pesanan. 

 

 2. Sistem menampilkan form data pesanan. 

3.  Admin melakukan konfirmasi data 

pesanan. 

 

 4. Data pesanan masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

5. Use Case ini dimulai ketika admin 

membuka halaman utama dan 

memilih menu order. 

 

 6. Sistem menampilkan form data order. 

7. Admin melakukan konfirmasi data 

pesanan. 

 

 8. Menampilkan pesan form belum terisi 

secara lengkap. 

 9. Data pesanan tidak masuk di database. 

 

8. Skenario Use Case Cetak nota pembayaran 

Berikut ini adalah skenario use case lihat data pembayaran yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.10.  

Tabel 4.10 Skenario Use Case Data pembayaran 

Use Case : Lihat Data Pembayaran 

Deskripsi : Menangani pembayaran transakasi 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Actor melihat daftar transaksi 

Kondisi Akhir : Actor menyetak nota pembayarna transaksi 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 
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Tabel 4.10 Skenario Use Case Cetak Nota Pembayaran (Lanjutan) 

1. Use Case ini dimulai ketika admin 

membuka halaman utama dan 

memilih menu lihat data. 

 

 2. Sistem menampilkan form data 

costumer. 

3. admin melakukan konfirmasi data 

costumer. 

 

 4. Data costumer masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

5. Use Case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman utama 

dan memilih menu lihat data.  

 

 6. Sistem menampilkan form data 

costumer. 

7. Admin melakukan konfirmasi 

data costumer. 

 

 8. Menampilkan pesan form belum 

terisi secara lengkap. 

 9. Data costumer tidak masuk di 

database. 

4.2.2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alur 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. 
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1. Activity Diagram Login User 

Berikut ini merupakan activity diagram untuk login user dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Login Admin 

2. Activity Diagram Costumer Melakukan Pemesanan 

Berikut ini merupakan activity diagram untuk melakukan pemensanan  

dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Costumer Pemesanan 

3. Activity Diagram Cek Pesanan 

Berikut ini merupakan activity diagram untuk data Pesanan dapat dilihat 

pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Data Pemesanan 
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4. Activity Diagram Costumer Melakukan Pembayaran 

Berikut ini merupakan activity diagram untuk data pembayaran dapat dilihat 

pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Data Pembayaran 

4.2.3. Sequence Diagram  

Sequence diagram berguna dalam menggambarkan bentuk interaksi antara 

objek sistem. Sistem Informasi promosi dan pemasaran memiliki beberapa 

Sequence Diagram diantaranya: 

1. Sequence Diagram Login User 

Berikut ini merupakan Sequence Diagram untuk login user  yang di 

tunjukan pada Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Sequence Diagram Login User 
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Pembayaran
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Pembayaran
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2. Sequence Diagram manage user 

Berikut ini merupakan sequence diagram untuk manage user yang di 

tunjukan pada Gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18. Sequence Diagram manage user 

3. Sequence Diagram Manage Laporan 

Berikut ini merupakan sequence diagram untuk kelola manage yang di 

tunjukan pada Gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19. Sequence diagram kelola lanage laporan 

 

 

 

 : Advisor form user validasi data data user

select halaman user

select menu user

get data user

send data user

show data user

tambah data user

add data user

select tipe user

vlidasi data

update data user

update data user sukses

show data user

 : admin : admin

form laporanform laporan form laporan 

controller

form laporan 

controller

data stok mobildata stok mobil data stok spare 

part

data stok spare 

part

data servisdata servis

select menu laporan

select laporan

select jenis laporan

get data stok mobil

get data stok spare part

get data service

show data servis

show data stokspare part

show data stok mobil

show laporan select
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4. Sequence Diagram Manage lihat laporan 

Berikut ini merupakan squence diagram untuk kelola manage laporan yang 

di tunjukan pada Gambar 4.20. 

 

Gambar 4.20. Sequence Diagram Kelola Manage Laporan 

5. Sequence Diagram Customer Pesan Spare Part 

Berikut ini merupakan sequence diagram untuk kelola pesanan spare part 

yang di tunjukan pada Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21. Sequence Diagram Costumer Pesan Spare Part 

 

 

 

 : pimpinan : pimpinan

form laporanform laporan form laporan 

controller

form laporan 

controller

data laporandata laporan

selec menu laporan

select laporan

get data laporan

send data laporan

show laporan

 : customer : customer

form pesan 

spare part

form pesan 

spare part

spare part 

controller

spare part 

controller

data spare partdata spare part

pesan spare part

input data pesan

get data spare part

verifikasi

show data spare part

report pesan spare part berhasil
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6. Sequence Diagram Customer Daftar Servis 

Berikut ini merupakan sequence diagram daftar servis yang di tunjukan 

pada Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22. Sequence Diagram Daftar Servis 

7. Sequence diagram Advisor kelola Pendaftaran 

Berikut ini merupakan sequence diagram untuk kelola pendaftaran yang di 

tunjukan pada Gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23. Sequence Diagram Pendaftaran 

 

 

 

 : customer : customer

form daftar 

service

form daftar 

service

form daftar servie 

controller

form daftar servie 

controller

data serviedata servie

select menu service

pilih servis

pilih jam

get jadwal

get jenis

data jenis dan jadwal

show data service

no pendaftaran servis

 : advisor : advisor

menu advisormenu advisor form list pendaftaran 

servis

form list pendaftaran 

servis

form list pesanan 

spare part

form list pesanan 

spare part

data servisdata servis data sparepartdata sparepart

show menu advisor

select menu servis

view list pendaftaran servis

select pendaftaran

get data servis

verifikasi data

send data pendaftaran

swoh data pendftaran

select menu spare part

view list pesanan servis

select pesanan sparepart

get data pesanan sparepart

send data sparepart

show data pesanan sparepart
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8. Sequence Diagram Bayar Pesanan 

Berikut ini merupakan sequence diagram bayar pesanan yang di tunjukan 

pada Gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24. Sequence Diagram Bayar Pesanan 

4.2.4.  Class Diagram 

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

system Pelayanan customer online dan hubungannya secara logika. Class diagram 

ini menggambarkan struktur statis dari sistem. 

 

Gambar 4.10 Class Diagram Sistem informasi Promosi Dan Pemasaran Spart Part 

Berbasis Web 

 

 

 : Kasir : Kasir

form 

pembayaran

form 

pembayaran

validasi kuevalidasi kue data 
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data 
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 : customer : customer

select menu bayaran

input kode pesanan

get kode pesanan

list pesanan

show pembayaran

cetak nota

nota pembayaran

validasi kode
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4.3. Perancangan Database 

Basis data merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi dan 

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

atas pembuatan Perancangan basis data (database) yaitu perancangan yang terdiri 

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

berdasarkan permasalahan awal.. Sebuah database yang baik seharusnya memiliki 

hubungan antar tabel yang baik pula dikarenakan tabel-tabel yang digunakan pada 

database tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah 

hubungan antar tabel dari database sistem informasi pelayanan customer online 

 

4.3.1. Perancangan Tabel 

Tabel-tabel yang terdapat dalam basis data sistem informasi pelayanan 

customer online adalah sebagai berikut : 

a. Tabel User 

Tabel user adalah tabel yang berisi user dan NOT NULL password. 

Sebelum mengakses ke sistem aplikasinya harus login terlebih dahulu. Struktur 

tabel user adalah sebagi berikut: 

Nama Tabel : User 

Primary Key : Id 

Tabel 4.11 Tabel Admin 

Field Tipe Size Keterangan 

Id Varchar 20 NOT NULL, PRIMARY KEY 

password Varchar 20 NOT NULL 

Nama Varchar 30 NOT NULL 

Level Varchar 30 NOT NULL 

 

b. Tabel Advisor 

Tabel advisor adalah tabel yang berisi data advisor dan password. Struktur 

tabel advisor adalah sebagai berikut : 

Nama Tabel : advisor 

Primary Key : Id 
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Tabel 4.13 tabel advisor 

Field Tipe Size Keterangan 

Id Varchar 20 NOT NULL, PRIMARY KEY 

password Varchar 20 NOT NULL 

Nama Varchar 30 NOT NULL 

 

c. Tabel Customer 

Tabel customer adalah tabel yang berisi data customer.  Struktur tabel 

customer  adalah sebagai berikut: 

Nama Tabel : customer 

Primary Key : Id 

Tabel 4.17 tabel customer 

Field Tipe Size Keterangan 

Id Varchar 20 NOT NULL, PRIMARY KEY 

password Varchar 20 NOT NULL 

Nama Varchar 30 NOT NULL 

Alamat Varchar 30 NOT NULL 

Tgl_lahir Varchar Time NOT NULL 

No_telp Varchar 30 NOT NULL 

Jenis_mobil Varchar 30 NOT NULL 

No_polisi Varchar 10 NOT NULL 

Tahun_mobil Time - NOT NULL 

 

d. Tabel stok_sparepart 

Tabel stok_sparepart adalah tabel yang berisi data mobil  dan Struktur 

tabel stok_sparepart adalah sebagai berikut: 

Nama Tabel : Sparepart 

Primary Key : kode_spare_part 
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Tabel 4.18 tabel Spare Part 

Field Tipe Size Keterangan 

kode_spare_part Varchar 20 NOT NULL, PRIMARY 

KEY 

Jumlah Int 5 NOT NULL 

Nama Varchar 30 NOTNULL 

Harga Int 15 NOT NULL 

Tipe varchar 20 NOT NULL 

 

e. Tabel Service 

Tabel srevis adalah tabel yang berisi data servis  dan Struktur tabel 

seviceadalah sebagai berikut: 

Nama Tabel : servis 

Primary Key : kode_servis 

Tabel 4.20 tabel mobil 

Field Tipe Size Keterangan 

kode_servis Varchar 20 NOT NULL, PRIMARY KEY 

Harga Int 5 NOT NULL 

Jenis Varchar 30 NOTNULL 

 

f. Tabel Pembayaran 

Tabel pembayaran  adalah tabel yang berisi data pembayaran  dan Struktur 

tabel pembayaran adalah sebagai berikut: 

Nama Tabel : pembayaran 

Primary Key : kode_pesanan 

Tabel 4.21 tabel mobil 

Field Tipe Size Keterangan 

kode_pesanan Varchar 20 NOT NULL, PRIMARY 

KEY 

Total_bayar Int 10 NOT NULL 
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g. Tabel Laporan 

Tabel laporan  adalah tabel yang berisi data laporan  dan Struktur tabel 

laporan  adalah sebagai berikut: 

Nama Tabel : laporan 

Primary Key : kode_laporan 

Tabel 4.21 Tabel Mobil 

Field Tipe Size Keterangan 

kode_laporan Varchar 20 NOT NULL, PRIMARY KEY 

Tanggal Time 10 NOT NULL 

Jenis Varchar 20 NOT NULL 

 

h. Tabel penjualan 

Tabel penjualan  adalah tabel yang berisi data penjualan  dan Struktur 

tabel penjualan  adalah sebagai berikut : 

Nama Tabel : Penjualan 

Tabel 4.22 tabel mobil 

Field Tipe Size Keterangan 

kode_pesanan Varchar 20 NOT NULL, PRIMARY 

KEY 

Status_pesanan varchar 10 NOT NULL 

 

4.3.2. Perancangan Tampilan: 

1. Halaman Pertama Pelanggan 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman pertama pelanggan 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.23. 
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Gambar.4.23 Halaman Pertama Pelanggan 

2. Halaman Lihat Produk 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman lihat produk yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.24. 

  

Gambar 4.24. Halaman Lihat Produk 

 

3. Halaman Informasi Kontak 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman informasi produk dapat 

dilihat pada Gambar 4.25. 
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Gambar 4.25 Halaman Informasi Produk 

4. Halaman Chart Belanja 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman chart belanja dapat 

dilihat pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Halaman Chart Belanja 

5. Halaman Utama Admin 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman utama admin dapat 

dilihat pada Gambar 2.27. 
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Gambar 4.27 Halaman Utama Admin 

6. Form Input Produk 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan form input produk dapat dilihat 

pada Gambar 4.28. 

 

Gambar 2.28 Halaman Input Produk 


