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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1.  Analisa Sistem 

Analisis sistem bertujuan untuk menguraikan permasalahan yang terdapat 

pada sistem yang akan dibangun kedalam bagian-bagian komponennya dengan 

maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. 

Analisis ini diperlukan untuk perancangan sistem pada tahap selanjutnya. 

Diharapkan dengan adanya analisa sistem diharapkan sistem yang dirancang 

menjadi sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

4.1.1. Analisa Permasalahan 

Permasalahan yang terjadi pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru 

yaitu: 

1. Perusahaan masih memakai jasa pembuatan brosur dan membuka stand di 

salah satu pusat perbelanjaan  untuk pemasaran perumahan yang ada di 

perusahaan, sehingga memakan banyak waktu dan biaya yang di keluarkan 

oleh perusahaan apabila harus di lakukan berulang-ulang sampai semua 

perumahan terjual.   

2. Dalam proses pemesanan rumah atau booking  fee konsumen harus datang 

ke perusahaan sehingga memakan waktu yang cukup lama, karena 

setibanya konsumen di sana  pihak marketing harus menjelaskan lagi 

tentang rumah yang akan di jual dan dalam selama proses pemesanan itu 

bisa memakan waktu satu jam atau dua jam paling lama.  

4.1.2. Analisa Sistem yang Berjalan 

Sistem yang sedang berjalan saat ini masih melakukan proses jual beli 

secara konvensional antara pihak perusahaan bertemu langsung dengan para 

pembeli. Dalam melakukan promosi perumahaan perusahaan masih menggunakan 

brosur-brosur yang di sebarkan ke perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi, 

membuka stan di salah satu pusat perbelanjaan dan memasang iklan di salah satu 

koran yang ada di Pekanbaru. Dengan melakukan sistem tersebut perusahaan 



 

 

38 
 

 

banyak menghabiskan waktu dan biaya dalam melakukan transaksi jual beli dan 

mempromosikan perumahan. Flowchart sistem lama dapat di lihat pada gambar 

4.1. 

 

Gambar 4.1. Flowchart Sistem yang Berjalan 
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Keterangan:  

Pada sistem lama ini pihak marketing menyebarkan brosur rumah yang di 

tawarkan ke calon konsumen  yang ada di Pekanbaru setelah itu calon konsumen 

mendapatkan brosur dan melihat isi brosur jika calon konsumen tertarik dengan 

rumah yang di tawarkan maka calon konsumen datang ke kantor setelah calon 

konsumen tiba di kantor  calon konsumen dapat memilih type rumah yang ingin di 

ketahui lebih detail lagi kepada pihak marketing lalu pihak marketing menjelaskan 

rumah yang ingin di ketahui detailnya oleh calon konsumen yang ada di dalam 

brosur, lalu setelah konsumen mendapatkan penjelasan dari pihak marketing, 

maka pihak marketing menjelaskan perhitungan KPR bagi konsumen yang ingin 

mengambil rumah secara kredit dan menjelaskan persyaratan administrasi untuk 

booking fee serta memberikan form booking fee agar dapat di isi oleh pihak 

konsumen.  Setelah persyaratan di terima oleh pihak marketing dan form booking 

fee sudah di isi oleh konsumen maka konsumen memberikan DP sebesar Rp. 2,5 

juta  untuk sebagai tanda jadi pembelian rumah di perusahaan tersebut dengan 

syarat angsuran pelunasan DP yang telah di tentukan di dalam perusahaan. 

4.2. Analisa kelayakan  

 Adapun biaya dan waktu pada sistem pemasaran yang sedang berjalan 

pada saat ini di PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru bisa di lihat pada Tabel 4.1 

berikut: 

Tabel 4.1.  Perhitungan Biaya dan Waktu pada Sistem yang Sedang Berjalan  

No Kegiatan  Waktu Keterangan Biaya/Tahun 

1 
Pembuatan baliho ukuran 

besar 
Per 3 bulan Per 2 unit Rp. 14.000.000 

2 Pembuatan iklan di koran Per 1 bulan Per 30x terbit Rp. 144.000.000 

3 

Pembuatan brosur+baliho 

ukuran standar dan biaya 

penyebaran  

1 kali sebulan  
3kali penyebaran 

/pertahun 
Rp. 3.900.000 

4 Buka stand 1 kali setahun 1 tempat Rp. 13.000.000 

Total biaya pertahun Rp. 174.900.000 
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Tabel 4.1 menjelaskan biaya dan waktu sistem pemasaran yang sedang 

berjalan pada saat ini dengan total biaya yang di keluarkan setiap tahunnya 

sebesar Rp. 174.900.000. 

 Pembangunan sistem baru tentunya membutuhkan investasi ataupun dana 

yang tidak sedikit, untuk mendapatkan manfaat dimasa yang akan datang. Sumber 

daya dan sumber dana diperlukan dalam pembangunan sistem baru sebagai bentuk 

investasi. 

Untuk menganalisis kelayakan ekonomi digunakan kalkulasi analisis biaya 

dan manfaat. adapun tujuan dari analisis biaya dan manfaat adalah untuk 

memberikan gambaran kepada pengguna apakah manfaat yang diperoleh dari 

sistem baru “lebih besar“ dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Pada 

analisis biaya dan manfaat, ada beberapa metode kuantitatif yang digunakan untuk 

menemukan standar kelayakan proyek.  

1. Analisa Biaya dan Manfaat 

Untuk melakukan analisa biaya dan manfaat diperlukan dua komponen, 

yaitu komponen biaya dan komponen manfaat. 

a. Komponen Biaya 

Biaya yang berhubungan dengan pembuatan sistem ini dapat 

diklasifikasikan kedalam 3 kategori utama yaitu: 

b. Biaya pengadaan, yaitu biaya pembelian perangkat keras, biaya ini 

digunakan pada awal pembuatan sistem, sebelum sistem dioperasikan. 

c. Biaya pengembangan, yaitu biaya pembuatan perangkat lunak sistem 

yang meliputi biaya konsultasi, biaya tahap analisa sistem, biaya tahap 

desain sistem dan biaya tahap penerapan sistem. 

d. Biaya operasi dan biaya perawatan, yaitu biaya yang dikeluarkan 

untuk menjalankan sistem, yaitu biaya overhead, biaya perawatan 

terhadap perangkat keras dan perangkat lunak. 

2.  Komponen Manfaat 

Manfaat yang didapat dari sistem informasi diklasifikasikan sebagai 

berikut: 
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a. Keuntungan berwujud (tangible benefit) adalah keuntungan yang 

berupa penghematan atau peningkatan didalam administrasi yang dapat 

diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Keuntungan berwujud antara 

lain: 

1) Pengurangan biaya operasi 

2) Pengurangan biaya lembur 

3) Pengurangan biaya perlengkapan 

b. Keutungan tak berwujud (intangible benefit), adalah keuntungan yang 

sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan uang. Keuntungan 

tersebut antara Iain : 

1) Keandalan dan ketersediaan sistem 

2) Peningkatan efektifitas dalam pelayanan perusahaan ke konsumen 

3) Peningkatan pemasaran property 

Tabel 4.2.  Analisa Biaya dan Manfaat  

No 
Rincian Biaya dan 

Manfaat 
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 

1 Biaya– Biaya 
 

   

 A. Biaya pengadaan 

(procurement cost) 
 

   

1. Biaya 

pembelian 

perangkat keras 1 

unit komputer dan 

modem adsl 

3.300.000 

   

2. Biaya 

jaringan/bulan 
378.000 

   

3. Sewa Domain 

dan Hosting /tahun 
1.110.000 

   

4. Biaya instalasi 

perangkat 

keras+jaringan 
300.000 
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Tabel 4.2.  Analisa Biaya dan Manfaat (Lanjutan) 

No 
Rincian Biaya dan 

Manfaat 
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 

 

Total biaya pengadaan 

 

5.088.000 
 

   

B. Biaya pengembangan 

sistem  
 

   

1. Biaya konsultasi     

Analisis dan desain 

selama 1 bulan 

1.700.000  

 

   

2. Tahap 

dokumentasi 
 

   

Biaya dokumentasi 

(observasi 

kelapangan) 

200.000  

 

   

3. Tahap Penerapan 

Sistem 
 

   

Biaya latihan 

personil 

300.000 

 

   

Total biaya 

pengembangan  

2.200.000 
 

   

4. Biaya operasi dan 

perawatan 
 

   

a. Biaya personil  2500.000 2500.000 2500.000 

b. Biaya operasional 

kantor 
 

   

1) Penggunaan 

telepon 
 350.000 350.000 350.000 

2) Penggunaan 

listrik 
 685.179 753.697 753.697 

3) Biaya 

perawatan 

perangkat lunak 

 500.000 550.000 550.000 
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Tabel 4.2.  Analisa Biaya dan Manfaat (Lanjutan) 

No 
Rincian Biaya dan 

Manfaat 
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 

 4) Biaya 

perawatan 

perangkat lunak  

 250.000 250.000 250.000 

Total biaya operasi 

dan perawatan 
 4.285.179 

 

4.403.697 

 

4.403.697 

 

Total biaya-biaya 7.288.000 4.285.179 4.403.697 4.403.697 

2 Manfaat-Manfaat     

 1. Manfaat berwujud     

a. Pengurangan-

pengurangan 

biaya operasional 

 13.500.000 13.550.000 13.550.000 

b. Pengurangan-

pengurangan 

kesalahan proses 

 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

c. Pengurangan 

biaya lembur 
 13.500.000 13.550.000 13.550.000 

d. Pengurangan 

biaya lembur 
 174.900.000 175.000.000 175.000.000 

Total manfaat 

berwujud 
 204.300.000 204.500.000 204.500.000 

2. Manfaat tak 

berwujud 
 

   

a. Peningkatan 

promosi 
 10.000.000 11.000.000 11.000.000 

b. Peningkatan 

kepercayaan dan 

profesionalitas 

dalam pemasaran 

 10.000.000 11.000.000 11.000.000 

c. Peningkatan 

efektifitas kerja 

pegawai  

 5.000.000 5.500.000 5.500.000 
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Tabel 4.2.  Analisa Biaya dan Manfaat (Lanjutan) 

No 
Rincian Biaya dan 

Manfaat 
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 

 d. Keandalan dan 

ketersedian 

sistem  

 10.000.000 11.000.000 11.000.000 

Total  manfaat tak 

berwujud 
 35.000.000 38.500.000 38.500.000 

Total manfaat-

manfaat 
 239.300.000 243.000.000 243.000.000 

Proceed (selisih 

biaya dan manfaat) 
7.288.000 35.000.000 38.500.000 38.500.000 

Adapun metode untuk melakukan analisis biaya dan manfaat adalah : 

 
3. Metode Periode Pengembalian (Payback Period) 

 
Metode  ini  adalah  uji  kuantitatif  yang  digunakan  untuk  menghitung 

jangka waktu yang diperlukan untuk membayar kembali biaya investasi dalam 

pembuatan aplikasi yang telah dikeluarkan. Penilaian kelayakan untuk payback 

sesuai dengan Rumus 2.1. 
 

Nilai investasi: Rp.  7.288.000; 
 

Proses Th 1: Rp.  35.000.000; 
 

    7.288.000 
PP =  

   35.000.000 
 

PP = 0,20Tahun 
 

PP = lebih kurang tiga Bulan 
 

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa periode pengembalian sudah dapat 

dicapai pada tahun ke-0 atau tahun pertama jika sistem yang dibuat langsung 

digunakan untuk kebutuhan pemasaran property, secara detailnya adalah 0,20. 

dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan 

mencapai titik impas pada waktu kurang lebih tiga sampai dengan empat bulan, 

yang berarti bahwa setelah tiga bulan akan mulai dapat mengambil keuntungan 

dari sistem tersebut. Berarti sistem ini layak dikembangkan karena waktu 
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pengembalian lebih mencapai titik impas ataupun kecil dari umur investasi. 

4. Metode Pengembalian Investasi (Return on Investment) 
 

Metode pengembalian investasi digunakan untuk mengukur persentase 

manfaat yang dihasilkan proyek dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Return 

on Investmen (ROI) dari suatu proyek dapat dihitung dengan Rumus 2.5. 

Penilaian kelayakan untuk ROI :      

a. Layak jika ROI > 0     

b. Tidak layak jika ROI < 0 
         

  

 

ROI = Total manfaat total biaya 
x100% 

    Total biaya  
Biaya-biaya           

 Biaya Th 0 =  Rp. 7.288.000;   

 Biaya Th 1 =  Rp. 4.285.179;   

 Biaya Th 2 =  Rp. 4.403.697;   

 Biaya Th 3 =  Rp. 4.403.697;  
+          

 Total   =  Rp.      20.380.573; 

Manfaat-manfaat          

 Manfaat Th 0 =  Rp. 0;   

 Manfaat Th 1 =  Rp. 239.300.000;   

 Manfaat Th 2 =  Rp. 243.000.000;   

 Manfaat Th 3 =  Rp. 243.000.000;  + 
       

 
 

 Total   =  Rp. 725.300.000;   
 

ROI = 725.300.000-20.380.573  
20.380.573  

 
=    704.919.427   

 20.380.573 

 

= 34,58 x 100% 
 

= 34,58 

 =   34 > 0 yang berarrti layak 
 

Karena ROI diatas 0 yaitu 34 ataupun lebih besar dari 0 yaitu 34 > 0 maka 

pengembangan sistem ini layak. 

 

x100%

% 

x100%

% 
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4.3. Analisa Kebutuhan Sistem 

4.3.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras  

Adapun spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan dalam membangun 

sistem informasi pemasaran berbasis web pada PT. Graha Riau Gemilang 

Pekanbaru bisa dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3. Spesifikasi Perangkat Keras 

Perangkat Keras Spesifikasi 

RAM 2 GB 

Hardisk 300 GB 

VGA Intel Graphic 

Monitor 17” 

Processor Intel Core i3 

Keyboard dan mouse  

 

 Tabel 4.3 merupakan tabel spesifikasi kebutuhan perangkat keras dalam 

membangun sistem informasi pemasaran berbasis web pada PT. Graha Riau 

Gemilang Pekanbaru. 

4.3.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak  

Perangkat keras komputer tidak berarti tanpa perangkat lunak dan begitu 

juga sebaliknya. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras saling mendukung satu 

sama lain. Perangkat keras hanya berfungsi jika diberikan instruksi kepadanya.  

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem 

informasi pemasaran berbasis web pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru ini 

bisa dilihat pada Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4. Spesifikasi Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak Fungsi 

Notepad++ Desain web sistem 

PHP Script engine 

XAMPP Win32 versi 3.2.2 Database server 

Google chrome Web browser 

Sistem operasi microsoft windows 7 Menjalankan program aplikasi 

Microsoft visio 2007 Analisa perancangan sistem 
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 Tabel 4.4 merupakan tabel spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dalam 

membangun sistem informasi pemasaran berbasis web pada PT. Graha Riau 

Gemilang Pekanbaru. 

4.3.3. Analisa Kebutuhan Pengguna (User) 

 Pengguna dari sistem informasi pemasaran berbasis web pada PT. Graha 

Riau Gemilang Pekanbaru ada tiga pengguna antara lain:  

1. Admin 

a. Login ke system 

b. Kelola email 

c. Mengirim email 

d. Kelola data booking  

e. Mengedit data booking 

f. Menghapus data booking 

g. Kelola data e-book 

h. Menambah data e-book 

i. Menghapus data e-book 

j. Menyimpan data e-book 

k. Kelola data user 

l. Menghapus data user 

m. Logout 

2. Konsumen 

a. Login 

b. Melihat Profil perusahaan 

c. Melihat informasi type rumah yang di tawarkan 

d. Mengisi data booking untuk pemesanan rumah 

e. Mendownload e-book gratis 

f. Logout 

3. Pengunjung 

a. Melihat Profil perusahaan 

b. Melihat informasi yang ada di website 

c. Mendaftar untuk menjadi member 
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4.4. Perancangan Sistem 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka dapat dilakukan rancangan 

sistem sistem informasi pegadaian menggunakan pendekatan berorientasi objek 

yaitu dengan Unifield Modeling Language (UML). Adapun diagram UML yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Diagram use case 

2. Diagram kelas 

3. Diagram sekuensial 

4. Diagram aktivitas 

 Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam sistem informasi pemasaran 

berbasis web pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru telihat pada Tabel 4.5 

dibawah ini: 

Tabel 4.5. Daftar Aktor 

No Aktor Deskripsi 

1.  Admin Bagian yang bertugas mengelola user, data 

property, data booking, kelola informasi, 

mengirim pesan dan kelola data e-book. 

2.  Konsumen Bagian konsumen untuk melihat data property, 

cara pemesanan, booking dan dapat men-

download e-book gratis. 

3.  Pengunjung Bagian pengunjung untuk melihat data property, 

profil perusahaan dan registrasi member.  

 Tabel 4.5 merupakan daftar aktor-aktor yang ada dalam sistem informasi 

pemasaran berbasis web pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru. 

4.5. Diagram Use case  

Analisa sistem usulan, dalam bentuk diagram use case seperti Gambar 4.2 

berikut ini: 
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Gambar 4.2. Diagram Use Case Sistem Usulan 

 Gambar 4.2 merupakan gambar diagram use case yang di usulkan. Pada 

prosedur sistem usulan ini terdapat tiga aktor yaitu admin, konsumen dan 

pengunjung. Diantaranya terdapat dua aktor yang dapat melakukan login dan satu 

tidak dapat melakukan login. Admin dapat melakukan login dan tugasnya 

mengelola data property,  mengelola data e-book untuk menarik minat konsumen 

agar mau masuk ke dalam website dengan memberikan e-book gratis, mengelola 

data booking, mengelola data e-mail sebagai sistem pemasaran, mengelola data 

user member dan melakukan logout. Konsumen dapat melakukan login, 

melakukan melihat property yang di tawarkan, melakukan booking untuk 

memesan rumah yang diinginkan dengan bersifat sementara sampai konsumen 

membawa persyaratan admnistrasi sebenarnya ke perusahaan dengan jangka 

waktu yang telah di tentukan, dapat men-download e-book gratis dan melihat 

informasi sedangkan pengunjung tidak dapat melakukan login, pengunjung hanya 

sebatas melihat profil perusahaan, melihat property yang di tawarkan, melihat 

data cara pemesanan dan registrasi sebagai member dengan validasi melalui e-

mail. 

 

 



 

 

50 
 

 

4.5.1. Diagram Use Case Admin 

1.  Skenario Use Case Admin 

a. Skenario Use Case Login 

Skenario use case login admin dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:  

Tabel 4.6. Skenario Use Case Login Admin  

Use case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menangani verifikasi dan hak akses untuk 

level administrator 

Aktor : Admin  

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman utama dan admin 

memasuki menu 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 melakukan verifikasi login 

 3. Sistem menampilkan halaman utama. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

4. Use case ini dimulai ketika Admin 

memasukan username dan 

password. 

 

 5. Sistem melakukan verifikasi login 

 6. Sistem menampilkan pesan login 

gagal dan password salah 

 Tabel 4.6 merupakan skenario use case login admin dimana admin 

memasukkan username dan password, jika berhasil maka akan menampilkan 

halaman utama dan jika tidak maka sistem menampilkan.  
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b. Skenario Use Case Kelola Data e-Book 

  Skenario use case data e-book dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7. Skenario Use Case Data e-Book 

Use case : Data user 

Deskripsi : Use case menggambarkan admin melakukan kelola data 

e-book 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman data e-book 

Kondisi Akhir : Data e-book telah mendapatkan konfirmasi 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case admin membuka halaman 

utama dan memilih menu  e-book. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman data e-

book. 

3. Admin melakukan konfirmasi data 

e-book. 

 

 4. Data e-book masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

5. Use case admin membuka halaman 

utama dan memilih menu e-book. 

 

 6. Sistem menampilkan halaman data e-

book. 

7. Admin melakukan konfirmasi data 

e-book.  

 

 8. Menampilkan pesan halaman belum 

terisi secara lengkap. 

 9. Data e-book tidak masuk di database. 

Tabel 4.7 merupakan skenario use case kelola data e-book dimana admin 

meng-klik menu e-book, jika berhasil maka akan menampilkan halaman data e-

book dan masuk ke database dan jika tidak maka sistem menampilkan pesan 
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halaman belum terisi secara lengkap dan tidak masuk ke database. 

c. Skenario Use Case Kelola Data Booking   

  Skenario use case kelola data booking admin dapat dilihat pada Tabel 

4.8 berikut: 

Tabel 4.8. Skenario Use Case Kelola Data Booking 

Use case : Kelola data booking 

Deskripsi : Use case menggambarkan admin melakukan kelola data 

booking 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman data booking 

Kondisi Akhir : Data booking  telah mendapatkan konfirmasi 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case admin membuka halaman 

utama dan memilih menu booking. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman data 

booking. 

3. Admin melakukan konfirmasi data 

booking. 

 

 4. Data booking masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

5. Use case  admin membuka halaman 

utama dan memilih menu booking. 

 

 6. Sistem menampilkan halaman data 

booking. 

7. Admin melakukan konfirmasi data 

booking. 

 

 8. Menampilkan pesan halaman belum 

terisi secara lengkap. 

 9. Data booking tidak masuk di database. 

Tabel 4.8 merupakan skenario use case kelola data booking dimana admin 
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meng-klik menu data booking, jika berhasil maka akan menampilkan halaman 

data booking  dan masuk ke database dan jika tidak maka sistem tidak masuk ke 

database. 

d. Skenario Use Case Data e-Mail 

 Skenario use case data email admin dapat dilihat pada Tabel 4.9 

berikut: 

 Tabel 4.9. Skenario Use Case Data e-Mail 

Use case : Kelola data e-mail 

Deskripsi : Use case menggambarkan admin melakukan e-mail 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form e-mail 

Kondisi Akhir : e-Mail  telah terkirim 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

membuka halaman utama dan 

memilih menu e-mail. 

 

 2. Sistem menampilkan form data e-mail. 

3. Admin konfirmasi data e-mail.  

 4. Data e-mail masuk di database dan 

terkirim. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

5. Use case  admin membuka halaman 

utama dan memilih menu e-mail. 

 

 6. Sistem menampilkan form data e-mail. 

7. Admin melakukan konfirmasi data 

e-mail. 

 

 8. Menampilkan pesan form belum terisi 

secara lengkap. 

 9. Data kelola informasi tidak masuk di 

database. 

 Tabel 4.9 merupakan skenario use case kelola data e-mail dimana admin 
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meng-klik menu e-mail, jika berhasil maka akan menampilkan halaman e-mail 

dan masuk ke database dan jika tidak maka sistem tidak masuk ke database.  

e. Skenario Use Case Kelola User 

 Skenario use case kelola user  dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10. Skenario Use Case Kelola User 

Use case : Kelola kelola user 

Deskripsi : Use case menggambarkan admin melakukan  kelola user 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form  kelola user 

Kondisi Akhir :  Form  kelola user tampil 

 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

membuka halaman utama dan 

memilih menu kelola user . 

 

 2. Sistem menampilkan form kelola user. 

3. Admin melakukan konfirmasi kelola 

user. 

 

 4. kelola user masuk di database dan 

menampilkan hasil dari database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

5. Use case ini dimulai ketika admin 

membuka halaman utama dan 

memilih menu kelola user. 

 

 6. Sistem menampilkan form kelola user. 

7. Admin melakukan konfirmasi kelola 

user. 

 

 8. Menampilkan pesan form tidak dapat di 

tampilkan. 

 9. Data kelola informasi tidak masuk di 

database. 
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 Tabel 4.10 merupakan skenario use case kelola user dimana admin meng-

klik menu kelola user, jika berhasil maka akan menampilkan halaman form kelola 

user dan masuk ke database dan jika tidak maka sistem tidak masuk ke database. 

2.  Deskripsi Use Case Admin 

Berikut deskripsi dari seluruh use case admin dapat dilihat pada tabel 4.11: 

Tabel 4.11. Deskripsi Use Case Admin 

 Tabel 4.11 merupakan deskripsi dari use case admin pada sistem informasi 

pemasaran berbasis web. 

4.5.2. Diagram Use case Konsumen dan Pengunjung 

1. Skenario Use Case Konsumen 

a.  Skenario Use Case Login 

 Skenario use case login konsumen dan pengunjung dapat dilihat pada 

Tabel 4.12 berikut: 

No. Use Case Deskripsi 

1 Login 
Use case ini menggambarkan user melakukan 

login ke sistem. 

2 Kelola data booking 
Use case ini menggambarkan user dapat 

menghapus data. 

3 Kelola data  e-book 
Use case ini menggambarkan user menambah 

dan hapus data e-book di dalam sistem. 

4 Kelola data  e-mail 

Use case ini menggambarkan user memasarkan 

produk dengan cara  mengirim pesan melalui e-

mail kepada calon konsumen yang data e-

mailnya sudah di dapatkan melalui pihak 

marketing perusahaan dan melalui data 

registrasi member di dalam sistem sehingga 

setiap minggu user dapat memasarkan 

produknya. 

5 Kelola user 

User case ini menggambarkan user dapat 

melihat data member dan dapat menghapus data 

member. 
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Tabel 4.12. Skenario Use Case Login Konsumen 
Use case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menangani verifikasi dan hak akses untuk 

level konsumen 

Aktor : Konsumen  

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Konsumen memasukan username 

dan password. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi login 

 3. Sistem menampilkan form halaman 

utama. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

4. Use case ini dimulai ketika 

Konsumen memasukan user name 

dan password. 

 

 5. Sistem melakukan verifikasi login. 

 6. Sistem menampilkan pesan login gagal 

dan password salah. 

Tabel 4.12 merupakan skenario use case login konsumen dimana 

konsumen memasukkan username dan password, jika berhasil maka akan 

menampilkan halaman utama konsumen dan jika tidak maka sistem menampilkan 

pesan login gagal.  

b.  Skenario Use case Mengisi Form Data Booking 

 Skenario use case mengisi form data booking konsumen dapat dilihat 

pada Tabel 4.13 berikut: 
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Tabel 4.13. Skenario Use Case Mengisi Form Data Booking 

Use case : Data booking 

Deskripsi : Use case menggambarkan user mengisi form data 

booking  

Aktor : Konsumen 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form data booking 

Kondisi Akhir : Data booking telah mendapatkan konfirmasi 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

konsumen membuka halaman utama 

dan memilih menu booking. 

 

 2. Sistem menampilkan form data 

booking. 

3. konsumen melakukan konfirmasi 

data booking. 

 

 4. Data booking masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

5. Use case ini dimulai ketika 

konsumen membuka halaman utama 

dan memilih menu booking. 

 

 6. Sistem menampilkan form data booking. 

7. Konsumen melakukan konfirmasi 

data booking. 

 

 8. Menampilkan pesan form belum terisi 

secara lengkap. 

 9. Data pelayanan tidak masuk di 

database. 

Tabel 4.13 merupakan skenario use case melihat data booking konsumen 

dimana konsumen meng-klik menu booking, jika berhasil maka akan 

menampilkan halaman booking dan masuk ke database. 
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c. Skenario Use case  e-Book 

 Skenario use case e-book  konsumen dapat dilihat pada Tabel 4.14 

berikut: 

Tabel 4.14. Skenario Use Case  e-Book 

Use case : e-Book 

Deskripsi : Use case menggambarkan user melihat data  e-book 

Aktor : Konsumen 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan   e-book 

Kondisi Akhir : e-Book telah mendapatkan konfirmasi 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case konsumen masuk ke beranda 

dan memilih menu  e-book. 

 

 2. Sistem menampilkan data  e-book. 

3. konsumen  konfirmasi data  e-book.  

 4. Data  e-book masuk di database. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

5. Use case konsumen masuk ke beranda 

dan memilih menu  e-book. 

 

 6. Sistem menampilkan data  e-book. 

7. Konsumen melakukan konfirmasi data  

e-book. 

 

 8. Menampilkan pesan form belum terisi 

secara lengkap. 

 9. Data pelayanan tidak masuk di 

database. 

Tabel 4.14 merupakan skenario use case melihat data e-book konsumen 

dimana konsumen meng-klik menu  e-book, jika berhasil maka akan menampilkan 

halaman  e-book dan masuk ke database dan jika tidak maka sistem tidak masuk 

ke database. 
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d. Skenario Use Case  View Property 

 Skenario use case view property  konsumen dapat dilihat pada Tabel 

4.15 berikut: 

Tabel 4.15. Skenario Use Case View Property   

Use case : View property   

Deskripsi : Use case menggambarkan user melihat data property 

Aktor : Konsumen dan Pengunjung 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman property 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan property 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case  konsumen atau pengunjung 

membuka . 

 

 2. Sistem  menampilkan  gambar  property  . 

3. konsumen memilih salah satu 

property untuk di review. 

 

 4. Sistem menampilkan property yang di 

pilih. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

5. Use case ini dimulai ketika konsumen 

membuka halaman utama. 

 

 6. Sistem menampilkan halaman utama 

dan gambar property yang di 

tawarkan . 

7. Konsumen memilih salah satu 

property untuk di review. 

 

 8. Sistem tidak menampilkan halaman 

property yang di pilih. 

Tabel 4.15 merupakan skenario use case melihat view property konsumen 

dimana konsumen meng-klik salah satu property yang di tawarkan pada halaman 

utama, jika berhasil maka akan menampilkan halaman  property. 
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e. Skenario Use case  Profil Perusahaan 

 Skenario use case  profil perusahaan konsumen dan pengunjung dapat 

dilihat pada Tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16. Skenario Use Case Profil Perusahaan 

Use case : Profil perusahaan 

Deskripsi : Use case menggambarkan user melihat data profil 

perusahaan 

Aktor : Konsumen dan Pengunjung 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman profil perusahaan 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan profil perusahaan 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika konsumen 

atau pengunjung membuka halaman 

utama dan memilih menu profil. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman profil 

perusahaan. 

Skenario Gagal Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

3. Use case ini dimulai ketika konsumen 

atau pengunjung membuka halaman 

utama dan memilih menu profil. 

 

 4. Sistem tidak menampilkan halaman 

profil. 

Tabel 4.16 merupakan skenario use case melihat profil perusahaan 

konsumen atau pengunjung dimana konsumen atau pengunjung meng-klik menu 

profil, jika berhasil maka akan menampilkan halaman profil dan jika tidak maka 

sistem tidak menampilkan halaman profil. 
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f. Skenario Use case Registrasi Member 

 Skenario use case registrasi member pengunjung dapat dilihat pada 

Tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4.17. Skenario Use Case Registrasi Member Pengunjung 

Use case : Registrasi member 

Deskripsi 

 

: Use case ini menangani verifikasi melalui email untuk 

aktifasi user agar dapat login ke sistem.  

Aktor : Pengunjung 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form registrasi member. 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengunjung membuka halaman 

utama dan mengisi data pada form 

registrasi member. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi melalui 

email. 

 3. Sistem menampilkan form halaman 

utama. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

4. Use case ini dimulai ketika 

pengunjung membuka halaman 

utama dan mengisi data pada form 

registrasi member. 

 

 5. Sistem melakukan verifikasi melalui 

email. 

 6. Sistem menampilkan pesan gagal 

terkirim. 

Tabel 4.17 merupakan skenario use case registrasi member dimana 

pengunjung memasukkan data username, email dan password, jika berhasil maka 
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verifikasi terkirim ke email setelah aktifasi user melalui email maka kembali ke 

halaman utama untuk login, jika tidak berhasil verifikasi tidak terkirim dan data 

tidak masuk ke dalam database. 

2. Deskripsi Use case Konsumen Dan Pengunjung 

Berikut deskripsi dari seluruh use case konsumen dan pengunjung dapat 

dilihat pada tabel 4.18: 

Tabel 4.18.  Deskripsi Use Case Konsumen dan Pengunjung 

 Tabel 4.18 merupakan deskripsi dari use case konsumen pada sistem 

informasi pemasaran berbasis web. 

4.6. Diagram Aktivitas 

 Diagram aktivitas menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem 

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

mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir.  

1. Diagram Aktivitas Login User 

Diagram aktivitas login user digunakan pada saat pertama kali user 

No Use case Deskripsi 

1 Login 
Use case ini menggambarkan user melakukan login 

ke sistem. 

2 Data  booking 
Use case ini menggambarkan konsumen mengisi 

form data  booking  lalu mengirim. 

3 Data  e-book 

Use case ini menggambarkan konsumen melihat 

data  e-book dan download e-book yang sesuai 

keinginan konsumen. 

4 View property 

Use case ini mengambarkan konsumen atau 

pengunjung melihat data property yang di tawarkan 

di dalam sistem. 

5 Profil perusahaan 
Use case ini mengambarkan konsumen atau 

pengunjung melihat data profil perusahaan. 

6 Registrasi member 

Use case ini mengambarkan pengunjung harus 

registrasi member agar dapat login ke sistem dan 

agar dapat booking rumah yang di inginkan. 
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menggunakan sistem informasi pemasaran berbasis web, maka user terlebih 

dahulu harus melakukan login dengan mengisikan username dan password 

masing-masing. Jika username dan password yang diisikan benar, maka sistem 

akan menampilkan menu utama sesuai dengan hak akses user, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut: 

 

Gambar 4.3. Diagram Aktivitas Login User  

 Gambar 4.3 merupakan diagram aktivitas login user pada sistem informasi 

pemasaran berbasis web. 

2. Diagram Aktivitas Registrasi Member 

Diagram aktivitas registrasi member menggambarkan proses pengelolaan 

registrasi member pada pengunjung yang harus di daftar dahulu oleh pengunjung 

agar dapat masuk ke dalam sistem dan mendapatkan hak akses pada sistem 

melalui aktifasi registrasi melalui e-mail, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.4 berikut: 
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Gambar 4.4. Diagram Aktivitas Registrasi Member 

Gambar 4.4 merupakan diagram aktivitas registrasi member pada sistem 

informasi pemasaran berbasis web. 

3. Diagram Aktivitas Property  

Diagram aktivitas property menggambarkan proses pengelolaan property, 

property pada konsumen dan pengunjung bisa melihat property yang di tawarkan, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut: 

 

Gambar 4.5. Diagram Aktivitas Property 

Gambar 4.5 merupakan diagram aktivitas property pada sistem informasi 

pemasaran berbasis web. 

4. Diagram Aktivitas Booking 

Diagram aktivitas booking menggambarkan proses pengelolaan booking, 

user atau admin bisa untuk menghapus data, sedangkan booking pada konsumen 

bisa menginputkan dan mengirim data untuk pemesanan rumah, untuk lebih 
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jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut: 

 

Gambar 4.6. Diagram Aktivitas Booking 

 Gambar 4.6 merupakan diagram aktivitas booking pada sistem informasi 

pemasaran berbasis web. 

5. Diagram Aktivitas e-Mail 

Diagram aktivitas e-mail menggambarkan proses pemasaran perumahan 

melalui e-mail konsumen  yang dilakukan oleh user atau admin untuk mengirim 

pesan setiap minggu dan bulannya ke e-mail konsumen untuk menawarkan rumah 

yang ada di perusahaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.7 

berikut: 

 

Gambar 4.7. Diagram Aktivitas e-Mail 

 Gambar 4.7 merupakan diagram aktivitas e-mail pada sistem informasi 

pemasaran berbasis web.  
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6. Diagram Aktivitas e-Book 

Diagram aktivitas e-book menggambarkan proses user atau admin yang 

bisa menambah dan menghapus data e-book sedangkan konsumen dapat men-

download e-book yang di sediakan pada table e-book, untuk lebih jelasnya dapat 

di lihat pada Gambar 4.8  berikut: 

 

Gambar 4.8. Diagram Aktivitas e-Book 

 Gambar 4.8 merupakan diagram aktivitas e-book pada sistem informasi 

pemasaran berbasis web.  

7.  Diagram Aktivitas Pengunjung 

 Diagram aktivitas pengunjung menggambarkan proses yang dilakukan 

pengunjung saat masuk ke website sistem informasi pemasaran berbasis web, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut: 

 

Gambar 4.9. Diagram Aktivitas Pengunjung 

Gambar 4.9 merupakan diagram aktivitas pengunjung pada sistem 

informasi pemasaran berbasis web. 

4.7. Diagram Sekuensial  

Diagram sekuensial berguna dalam menggambarkan bentuk interaksi 

antara objek sistem. Sistem informasi pemasaran berbasis web memiliki beberapa 



 

 

67 
 

 

diagram sekuensial diantaranya: 

1. Diagram Sekuensial Login User 

Diagram sekuensial login user digunakan pada saat pertama kali user 

menggunakan sistem informasi pemasaran berbasis web, maka user terlebih 

dahulu harus melakukan login dengan mengisikan username dan password 

masing-masing. Jika username dan password yang diisikan benar, maka sistem 

akan menampilkan menu utama sesuai dengan hak akses user, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut: 

 

Gambar 4.10. Diagram Sekuensial Login User 

Gambar 4.10 merupakan diagram sekuensial login user pada sistem 

informasi pemasaran berbasis web.  

2. Diagram Sekuensial Booking 

 Diagram sekuensial booking menggambarkan proses booking untuk 

pemesanan rumah pada konsumen dan melihat data pemesanan pada admin, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut: 
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Gambar 4.11. Diagram Sekuensial Booking 

Gambar 4.11 merupakan diagram sekuensial booking pada sistem 

informasi pemasaran berbasis web. 

3. Diagram Sekuensial e-Mail 

Diagram sekuensial e-mail menggambarkan proses pemasaran rumah 

melalui e-mail dengan menggunakan alamat e-mail yang akan di kirimkan ke 

seluruh e-mail konsumen yang sudah di dapat dilakukan oleh admin, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut:  
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Gambar 4.12. Diagram Sekuensial e-Mail 

Gambar 4.12  merupakan diagram sekuensial e-mail pada sistem informasi 

pemasaran berbasis web. 

4. Diagram Sekuensial e-Book 

Diagram sekuensial e-book menggambarkan proses pemasaran rumah 

melalui menarik minat konsumen agar masuk ke dalam sistem dengan 

memberikan free e-book dan pada admin dapat menambah serta menghapus e-

book pada database, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.13 berikut:  
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Gambar 4.13. Diagram Sekuensial e-Book 

Gambar 4.13 merupakan diagram sekuensial e-book pada sistem informasi 

pemasaran berbasis web. 

5. Diagram Sekuensial Kelola User  

Diagram sekuensial kelola user menggambarkan proses admin dapat 

melihat data konsumen dan dapat menghapus data, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 4.14 berikut:  
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Gambar 4.14. Diagram Sekuensial Kelola User 

Gambar 4.14 merupakan diagram sekuensial kelola user pada sistem 

informasi pemasaran berbasis web. 

4.8. Diagram Kelas 

Diagram kelas adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem yang sedang kita 

kembangkan. Diagram kelas memberi gambaran diagram statis tentang sistem dan 

relasi-relasi yang ada di dalamnya.  
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Diagram kelas yang dibuat pada tahap design merupakan deskripsi 

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

dilengkapi dengan atribut dan operasi yang diperlukan, untuk lebih jelas bisa 

dilihat pada Gambar 4.15 berikut: 

 

Gambar 4.15. Diagram Kelas Sistem Informasi Pemasaran Berbasis Web pada PT. 

Graha Riau Gemilang Pekanbaru 

Gambar 4.15 menerangkan tentang diagram kelas pada sistem informasi 

pemasaran berbasis web pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru dimana 

terdapat enam tabel/file  dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 4.19 

berikut: 

Tabel 4.19. Keterangan Database 

No Informasi Keterangan 

1. Nama database Graharia_grg 

2. Jumlah tabel/file 

Pada sistem informasi pemasaran berbasis web 

pada pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru 

memiliki enam tabel/file, yaitu: 

1. Tabel user 
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Tabel 4.19. Keterangan Database (Lanjutan) 

No Informasi Keterangan 

  2. Tabel registrasi/member 

3. Tabel booking 

4. Tabel jenis_promo 

5. Tabel e-book 

6. Tabel property 

4.9. Perancangan Database 

 Perancangan basis data (database) yaitu perancangan yang terdiri atas 

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

berdasarkan permasalahan awal. Berikut akan dijelaskan tabel-tabel yang ada 

pada database “graharia_grg” sistem informasi pemasaran berbasis web pada PT. 

Graha Riau Gemilang Pekanbaru: 

1. Tabel Users 

Tabel users merupakan salah satu tabel dari database “graharia_grg”. 

Tabel users memiliki tiga field yaitu id_user, username dan password. Jadi 

id_user merupakan field kunci pada tabel users dan username sebagai 

foreign key pada tabel member. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

Tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20. Tabel Users 

No Nama Field Tipe data Panjang data Default Keterangan 

1 id_user int 4 auto_increment Primary key 

2 username varchar 50 not_null Foreign key 

3 password text - not_null  

 Tabel 4.20 merupakan tabel users dari database sistem informasi 

pemasaran berbasis web pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru. 

2. Tabel Member 

Tabel member merupakan salah satu tabel dari database “graharia_grg”. 

Tabel member memiliki enam field yaitu id_member, username, 

password, email , aktifasi dan level. Jadi id_member merupakan field 
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kunci pada tabel member, username dan email sebagai foreign key. Untuk 

lebih jelasnya bisa dilhat pada Tabel 4.21 berikut: 

Tabel 4.21. Tabel Member 

No Nama Field Tipe data Panjang data Default Keterangan 

1 id_member int 4 auto_increment Primary key 

2 username varchar 50 not_null Foreign key 

3 nama varchar 50 not_null  

4 alamat varchar 50 not_null  

5 email varchar 50 not_null Foreign key 

6 no_hp varchar 12 not_null  

7 foto  varchar 200 not_null  

8 password text - not_null  

9 aktifasi varchar 255 not_null  

10 level enum - not_null  

Tabel 4.21 merupakan tabel member dari database sistem informasi 

pemasaran berbasis web pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru. 

3. Tabel Booking 

Tabel booking merupakan salah satu tabel dari database “graharia_grg”. 

Tabel booking memiliki enam field yaitu id_booking, nama, alamat, 

no_hp, foto dan id_property. Jadi id_booking merupakan field  kunci pada 

tabel booking dan id_property sebagai foreign key. Untuk lebih jelasnya 

bisa dilihat pada Tabel 4.22 berikut:  

Tabel 4.22. Tabel Booking 

No Nama Field Tipe data Panjang data Default Keterangan 

1 id_booking int 4 auto_increment Primary key 

2 id_property int 4 not_null Foreign key 

3 id_member int 4 not_null Foreign key 

 Tabel 4.22 merupakan tabel booking dari database sistem informasi 

pemasaran berbasis web pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru. 
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4. Tabel Jenis_Promo 

Tabel jenis_promo merupakan salah satu tabel dari database 

“graharia_grg”. Tabel jenis_promo memiliki empat field yaitu id_promo, 

promo, isi_promo dan email. Jadi id_promo merupakan field kunci pada 

tabel jenis_promo dan email sebagai foreign key. Untuk lebih jelasnya bisa 

dilhat pada Tabel 4.23 berikut: 

Tabel 4.23. Tabel Jenis_Promo 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Default  Keterangan 

1 id_promo int 4 auto_increment Primary key 

2 promo varchar 100 not_null  

3 isi_promo text - not_null  

4 email varchar 50 not_null Foreign key 

 Tabel 4.23 merupakan tabel jenis_promo dari database sistem informasi 

pemasaran berbasis web pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru. 

5. Tabel Ebook 

Tabel ebook merupakan salah satu tabel dari database “graharia_grg”. 

Tabel ebook memiliki empat field yaitu id_ebook, judul, deskripsi dan 

download. Jadi id_ebook merupakan field kunci pada tabel ebook. Untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 4.24 berikut: 

Tabel 4.24. Tabel e-Book 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Default Keterangan 

1 id_ebook int 4 auto_increment Primary key 

2 judul varchar 50 not_null  

3 deskripsi text - not_null  

4 download  varchar 300 not_null  

 Tabel 4.24 merupakan tabel e-book dari database sistem informasi 

pemasaran berbasis web pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru. 

6. Tabel property 

Tabel property merupakan salah satu tabel dari database “graharia_grg”. 

Tabel property memiliki dua field yaitu id_property dan type_property. 

Jadi id_property merupakan field kunci pada tabel property. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada Tabel 4.25 berikut: 
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Tabel 4.25. Tabel Property 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Default Keterangan 

1 id_property int 4 auto_increment Primary key 

2 type_property varchar 50 not_null  

 Tabel 4.25 merupakan tabel property dari database sistem informasi 

pemasaran berbasis web pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru. 

4.10. Struktur Menu  

 Struktur menu dibuat sebagai gambaran mengenai skema program yang 

akan dirancang. Berikut adalah struktur menu perancangan sistem informasi 

pemasaran berbasis web pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.16: 

 

Gambar 4.16. Struktur Menu Sistem Informasi Pemasaran Berbasis Web 

 Gambar 4.16 merupakan struktur menu dari sistem informasi pemasaran 

berbasis web pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru. 
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Keterangan dari struktur menu sistem informasi pemasaran berbasis web 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.26. Keterangan Struktur Menu 

No Hak Akses Keterangan 

1 Hak akses admin 

1. Beranda  

Halaman utama untuk admin. 

2. Data booking 

Halaman yang di gunakan untuk menampilkan 

data konsumen yang booking melalui sistem. 

3. e-Mail 

Halaman yang di gunakan untuk media 

tambahan pemasaran melalui e-mail marketing 

pada sistem. 

4. e-Book 

Halaman yang di gunakan untuk menampilkan 

data e-book dan form menambah data e-book 

yang di manfaatkan untuk menarik minat 

konsumen agar mau masuk ke dalam website. 

5. Kelola user 

Halaman yang di gunakan untuk mengelola 

member yang ada di dalam sistem. 

6. Logout 

Proses keluar dari sistem dan kembali ke 

halaman utama. 

2 Hak akses konsumen 

1. Beranda 

Halaman yang menampilkan gambar dan harga 

property. 

2. Profil 

Halaman yang menampilkan profil perusahaan. 

3. Property 

Halaman yang menampilkan property yang di 

tawarkan. 
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Tabel 4.26. Keterangan Struktur Menu (Lanjutan) 

No Hak Akses Keterangan 

  4. e-Book 

Halaman yang menampilkan data e-book agar 

dapat di download oleh konsumen. 

5. Booking 

Halaman yang menampilkan form booking bagi 

konsumen yang ingin memesan rumah melalui 

sistem dengan aturan yang berlaku.  

6. Logout 

Proses keluar dari sistem dan kembali ke 

halaman utama. 

3 Hak akses pengunjung 

1. Beranda 

Halaman yang menampilkan gambar dan harga 

property. 

2. Profil 

Halaman yang menampilkan profil perusahaan. 

3. Property 

Halaman yang menampilkan property yang di 

tawarkan. 

4. Login/member 

Halaman yang menampilkan form untuk 

mendaftar sebagai member bagi pengunjung 

yang belum menjadi member dan login sebagai 

form untuk bisa masuk serta mengakses sistem 

bagi yang sudah menjadi member. 

4.11. Perancangan Tampilan (Interface) 

 Perancangan tampilan (interface) dibangun bertujuan untuk memudahkan 

user dalam menggunakan website yang akan dibangun. Penekanan interface 

meliputi tampilan yang baik, mudah dipahami (user friendly) dan tombol-tombol 

yang familiar.  
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4.11.1. Halaman Web Pengunjung dan Konsumen 

Halaman ini berisikan tentang halaman pembuka dari website PT. Graha 

Riau Gemilang dan terdapat beberapa menu  seperti beranda, profil, property dan 

login. 

1. Tampilan Halaman Web Utama 

Berikut perancangan tampilan halaman utama sistem informasi pemasaran 

berbasis web  yang dapat dilihat di bawah ini. 

 

Gambar 4.17. Tampilan Halaman Web Utama  
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Tabel 4.27. Keterangan Gambar Halaman Web Utama 

No Nama Keterangan 

1 Icon atau Logo Sistem a. Ukuran height: 50px 

b. Ukuran width: 100px 

c. Tata letak left 

2 Menu utama a. Tata letak right 

b. Font size 16px 

c. Font color #929292 

d. Ukuran menu height: 256px, width: 60px 

3 Gambar Slider a. Tata letak relative 

b. Ukuran height: 1020px  

c. Ukuran width: 1749px 

4 Gambar  property a. Tata letak relative 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Ukuran height: 225px,  

e. Ukuran width: 272px 

5 Testimonial a. Tata letak relative 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Ukuran height: 304px 

e. Ukuran width: 390px 

6 Footer a. Tata letak relative 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Ukuran height: 258px,  

e. Ukuran width: 1170px 
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2. Tampilan Halaman Property 

Berikut perancangan tampilan halaman property sistem informasi 

pemasaran berbasis web  yang dapat dilihat di bawah ini. 

 

Gambar 4.18. Tampilan Halaman Property 
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Tabel 4.28. Keterangan Gambar Halaman Property 

No Nama Keterangan 

1 Icon atau Logo Sistem a. Ukuran height: 50px, width: 100px 

b. Tata letak left 

2 Menu utama a. Tata letak right 

b. Font size 16px 

c. Font color #929292 

d. Ukuran menu height: 256px, width: 60px 

3 Gambar property a. Tata letak relative 

b. Ukuran height: 509px, width: 760px 

4 Harga  property a. Tata letak relative 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Ukuran height: 2392px, width: 380px 

e. Font color #838383 

5 Deskripsi property a. Tata letak relative 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

6 Spesifikasi property a. Tata letak relative 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

7 Video property a. Tata letak relative 

b. Ukuran height: 730px, width: 578px 

8 Lokasi map property a. Tata letak relative 

b. Ukuran height: 653px  

c. Ukuran width: 475px 

9. Site plan a. Tata letak relative 

b. Ukuran height: 653px, width: 475px 

10 Floor plan a. Tata letak relative 

b. Ukuran height: 690px, width: 690px  
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Tabel 4.28. Keterangan Gambar Halaman Property (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

11 Harga jual dan KPR a. Tata letak relative 

b. Ukuran height: 350px  

c. Ukuran width: 69px 

12 Footer a. Tata letak relative 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Ukuran height: 258px, width: 1170px 

3. Tampilan Halaman Profil Perusahaan 

Berikut perancangan tampilan halaman profil perusahaan sistem informasi 

pemasaran berbasis web  yang dapat dilihat di bawah ini. 

 

Gambar 4.19. Tampilan Halaman Profil Perusahaan 
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Tabel 4.29. Keterangan Gambar Halaman Profil Perusahaan 

No Nama Keterangan 

1 Icon atau Logo Sistem a. Ukuran height: 50px 

b. Ukuran width: 100px 

c. Tata letak left 

2 Menu utama a. Tata letak right 

b. Font size 16px 

c. Font color #929292 

d. Ukuran menu height: 256px, width: 60px 

3 Gambar profil a. Tata letak relative 

b. Ukuran height: auto  

c. Ukuran max-width: 100% 

4 Deskripsi perusahaan a. Tata letak relative 

b. Font size 15px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

5 Footer a. Tata letak relative 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Ukuran height: 258px,  

e. Ukuran width: 1170px 

4.11.2. Halaman Web pada Admin 

Halaman web pada admin ini adalah setelah admin  login admin dapat 

melihat dan mengakses modul data booking, e-mail marketing, data e-book, form 

e-book, kelola user dan logout. 

1. Tampilan Halaman Utama Admin 

Berikut perancangan tampilan halaman utama admin sistem informasi 

pemasaran berbasis web  yang dapat dilihat di bawah ini. 
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Gambar 4.20. Tampilan Halaman  Utama Admin 

Tabel 4.30. Keterangan Gambar Halaman Utama Admin 

No Nama Keterangan 

1 Nama aktor a. Tata letak left 

b. Font size 20px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Font color #ffffff 

2 Menu utama a. Tata letak left 

b. Font size 13px 

c. Font color #333 

d. Jenis tulisan sans-serif 

3 Visitor a. Tata letak relative 

b. Plugin visitor 

4 Kalender a. Tata letak right 

b. Font size 13px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Font color #000000 
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Tabel 4.30. Keterangan Gambar Halaman Utama Admin (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

5 Logout a. Tata letak right 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Ukuran button height: 70px, width: 29px 

e. Button color #64c3c2 

2. Tampilan Halaman Data Booking Fee 

Berikut perancangan tampilan halaman data booking fee sistem informasi 

pemasaran berbasis web  yang dapat dilihat di bawah ini. 

 

Gambar 4.21. Tampilan Halaman  Data Booking Fee Pada Admin 
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Tabel 4.31. Keterangan Gambar Halaman Data Booking Fee 

No Nama Keterangan 

1 Nama aktor a. Tata letak left 

b. Font size 20px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Font color #ffffff 

2 Menu utama a. Tata letak left 

b. Font size 13px 

c. Font color #333 

d. Jenis tulisan sans-serif 

e. Ukuran menu height: 120px width: 

318px 

3 Data booking fee a. Tata letak relative 

b. Ukuran height: auto  

c. Ukuran max-width: 100% 

d. Font size 13px 

e. Font color #797979 

f. Ukuran icon hapus height: 9px width: 

11px 

4 Logout a. Tata letak right 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Ukuran button height: 70px, width: 29px 

e. Button color #64c3c2 

3. Tampilan Halaman Data Form e-Mail Marketing 

Berikut perancangan tampilan halaman form e-mail marketing pada admin 

sistem informasi pemasaran berbasis web  yang dapat dilihat di bawah ini. 
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Gambar 4.22. Tampilan Halaman  Form e-Mail Marketing pada Admin 

Tabel 4.32. Keterangan Gambar Halaman Form e-Mail Marketing pada Admin 

No Nama Keterangan 

1 Nama aktor a. Tata letak left 

b. Font size 20px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Font color #ffffff 

2 Menu utama a. Tata letak left 

b. Font size 13px 

c. Font color #333 

d. Jenis tulisan sans-serif 

3 Form e-mail marketing a. Tata letak relative 

b. Font size 13px 

c. Jenis tulisan sans-serif 



 

 

89 
 

 

Tabel 4.32. Keterangan Gambar Halaman Form e-Mail Marketing pada Admin 

(Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

4 Button  a. Tata letak relative 

b. Font size 14px 

c. Font color #333 

5 Logout a. Tata letak right 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Ukuran button height: 70px, width: 29px 

e. Button color #64c3c2 

4. Tampilan Halaman Data Form e-Book pada Admin 

Berikut perancangan tampilan halaman form e-book pada admin sistem 

informasi pemasaran berbasis web  yang dapat dilihat di bawah ini. 

 

Gambar 4.23. Tampilan Halaman Form e-Book pada Admin 
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Tabel 4.33. Keterangan Gambar Halaman Form e-Book Pada Admin 

No Nama Keterangan 

1 Nama aktor a. Tata letak left 

b. Font size 20px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Font color #ffffff 

2 Menu utama a. Tata letak left 

b. Font size 13px 

c. Font color #333 

d. Jenis tulisan sans-serif 

3 Form e-book a. Tata letak relative 

b. Font size 13px 

c. Font color #797979 

d. Jenis tulisan sans-serif 

4 Button a. Tata letak relative 

b. Font size 14px 

c. Font color #333 

5 Logout a. Tata letak right 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

d. Ukuran button height: 70px, width: 29px 

e. Button color #64c3c2 

 

 


