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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

4.1 Analisis 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, analisis ini 

diperlukan untuk perancangan sistem pada tahap selanjutnya. Analisis sistem yang 

akan dibahas diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan 

sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. 

 

4.2 Analisis Masalah 

 Mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan 

dalam tahap analisis sistem.Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan 

yang diinginkan untuk dipecahkan.Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari 

sistem tidak dapat dicapai. Oleh Karena itu langkah pertama yang harus dilakukan 

pada tahap ini adalah mengidentifikasikan terlebih dahulu masalah-masalah yang 

terjadi (identify). 

Berikut ini adalah beberapa masalah yang ditemui pada PT. Indah Karya 

Madani: 

1. Setiap ada perkembangan dalam pemesanan pimpinan tidak dapat 

melihatnya secara langsung,  

2. Menggunakan media telephone Sering terjadi kesalahan dalam proses 

pemesanan di karenakan kurang jelas dalam menerima informasi dan 

kurang mengerti secara detail penjelasan yang di berikan admin dan 

mengakibatkan  kesalahan sehingga berakibat kerugian pada pelanggan.  

3. Pemasaran yang masih menggunakan media tradisional seperti papan 

reklame dan spanduk perlu ada perubahan, jika dalam proses pemasaran 

tidak ada perubahan maka tidak akan mengalami kemajuan dalam proses 

pemesanan tiket yang terjadi pada PT. Indah Karya Madani dan jika 

semakin lama akan mengalami kerugian. 

4. Dalam pembuatan laporan yang lama dikarenakan dalam pembuatan 

laporan tersebut dilakukan dengan beberapa proses mulai dari pembuatan 

laporan secara tulis tangan mengakibatkan  membutuhkan waktu lebih 

lama dan kurang efesien. 
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4.3 Metode Pieces 

Dalam membangun dan merancang sebuah website pada pemesanan tiket, 

sebelumnya akan dianalisa dengan metode PIECES sebagai dasar untuk 

mendapatkan pokok permasalahan yang lebih jelas dan spesifik. Hasil analisa 

dapatdijelaskan sebagai berikut: 

4.3.1. Information (Informasi) 

Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki sehingga 

kualitas informasi yang dihasilkan menjadi semakin baik. Informasi yang 

disajikan haruslah benar–benar mempunyai nilai yang berguna.  

Pada tabel 4.1: Menilai Prosedur 

Sistem Lama Sistem Baru 

Data tidak fleksibel dan tidak mudah untuk 

memenuhi kebutuhan baru, kurangnya 

informasi yang diperoleh oleh pelanggan 

Data mudah untuk diakses kapan saja oleh 

pelanggan  

 

4.3.2. Ferformance (Kinerja) 

Kinerja adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu proses dengan 

cepat dansesuai dengan yang diharapkan sehingga sasaran dapat tercapai. Kinerja 

dapat diukur dengan jumlah produksi (troughput) dan waktu tanggap (response 

tim) dari suatu sistem. Throughput merupakan jumlah atau volume dari sebuah 

pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu saat tertentu, sedangkan Response 

time merupakan rata-rata waktu tertunda diantara transaksi dan pekerjaan 

ditambah waktu respon untuk menanggapi pekerjaan tersebut. 

Pada tabel 4.2: Kinerja adalah kemampuan 

Sistem Lama Sistem Baru 

Dalam proses pemesanan tiket. 

pelanggan datang langsung untuk 

memesan tiket, dalam pencatatan data 

pelanggan masih menggunakan buku 

besar mengakibatkan memakan waktu 

yang cukup lama. 

Pemesanan tiket travel menggunakan 

sistem informasi berbasis web 

memudahkan pelanggan melihat 

informasi tiket dan pemesanan tiket 

tidak  membutuhkan wktu yang lama. 
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4.4.  Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 

4.4.1. Use Case Umum 

 
Gambar 4.1 Usecase Umum 

4.4.2. Use Diagram Sistem Berjalan 

 Analisis sistem berjalan merupakan tahapan yang memberi gambaran 

tentang sistem yang sedang berjalan saat ini. Analisis ini bertujuan untuk memberi 

gambaran yang lebih detail bagaimana cara kerja dari sistem yang sedang 

berjalan.  



 

 
30 

 
Gambar 4.2 Use Case Sistem yang Sedang Berjalan 

Analisis prosedur reservasi tiket Traveldi PT. Indah Karya Madani adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelanggan melakukan pemesanan di PT. Indah Karya Madani , pelanggan 

melakukan pemesanan tiket dengan memasukkan tujuan dan memilih 

waktu berangkat 

2. Jika kursi tersedia pelanggan dapat pemberitahuan 

3. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan yang tertera, pelanggan 

mendapatkan bukti pemesanan tiket. 

4. Admin menginput laporan pemesanan. 

 

4.4.3. Evaluasi Sistem Yang Sedang Berjalan 

Setelah melakukan penganalisaan terhadap sistem yang sedang berjalan. 

Penulis menemukan permasalahan baik itu secara langsung maupun tidak, yang 

dapat mempengaruhi kinerja di lapangan, adapun masalah tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 4.3: 

Tabel 4.3 Hasil Evaluasi Sistem Berjalan 

Evaluasi Solusi 

Dalam pengolahan setiap laporan 

pemesanan tiket masih menggunakan cara 

manual yaitu mencatat laporan tersebut 

Merancang suatu sistem baru yang 

terkomputerisasi merupakan tindakan 

Yang sangat relevan dengan kebutuhan 
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Evaluasi Solusi 

ke dalam buku besar sehingga terjadi 

keterlambatan dalam membuat laporan. 

sistem yang terjadi sekarang di PT. 

Indah Karya Madani sehingga 

mempermudah dalam proses 

pembuatan laporan. 

Pelanggan tidak dapat melihat secara 

langsung informasi tiket dan tidak bisa 

menentukan kepergian di karenakan tidak 

adanya sistem yang mendukung untuk 

para pelanggan melihat informasi. 

Sehingga membuat para pelanggan harus 

datang secara langsung ke PT. Indah 

Karya Madani jika ingin mendapatkan 

informasi. 

Merancang suatu sistem baru yang 

terkomputerisasi dan terintegrasi 

dengan travel guna memperbaiki 

pelayanan terhadap para 

pelanggan sehingga membuat 

pelanggan dengan cepat mendapatkan 

informasi dan dapat menentukan 

keberangkatan. 

Pelayanan penyediaan informasi untuk 

pelanggan yang ada sangat minim dan 

pelanggan hanya bisa mendapatkan 

informasi dengan cara datang secara 

langsung maupun lewat media teleone. 

Membangun suatu sistem baru yang 

terkomputerisasi dan memberikan 

informasi tentang tiket yang ada, 

sehingga pelayanan tersebut membuat 

para pelanggan merasa terpuaskan atas 

layanan yang dibuat. 

pemesanan tiket yang hanya bisa 

dilakukan dengan cara datang secara 

langsung dan melalui media telephone 

yang kurang memberikan keluasan 

kepada  pelanggan dalam memilih tiket 

Membangun sistem informasi yang 

memberikan kemudahan bagi 

pelanggan untuk melakukan pemesanan 

tiket, sehingga pelanggan dapat dengan 

mudah memilih setiap tiket  sesuai 

dengan kehendaknya. 

 

4.5. Perancangan Sistem 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka dapat dilakukan rancangan 

sistem sistem informasi pariwisata  menggunakan pendekatan berorientasi objek 
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yaitu dengan UML (Unifield Modeling Language). Adapun diagram UML yang 

digunakan sebagai berikut : 

1. Use case diagram. 

2. Class diagram. 

3. Sequence diagram. 

4. Activity diagram. 

 

4.6. Use Case Diagram 

Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam 

sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi 

itu (Salahuddin, 2013). Berikut merupakan Gambar 4.3 sampai dengan Gambar 

4.4 tentang use case diagram sistem usulan: 

 
Gambar 4.3 Use Case Diagram Admin 

Gambar 4.4 merupakan use case diagram admin pada sistem pemesanan 

tiket berbasis web. Pada sistem admin, pengguna harus melakukan login terlebih 

dahulu untuk dapat mengakses sistem.Pengelolaan data sepenuhnya dapat 

dilakukan pada sistem yang hanya dapat dilakukan oleh admin. 
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Gambar 4.4. Use Case Diagram Pelanggan 

Gambar 4.5 merupakan use case diagram pelanggan pada sistem 

pemesanan tiket berbasis web. Pada sistem pelanggan, pengguna tidak harus 

melakukan login untuk dapat mengakses sistem. Pada halaman utama, pelanggan 

sudah dapat langsung melakukan pemesanan tiket. 

 

 

Gambar 4.5. Use Case Diagram Pimpinan  

Gambar 4.5 merupakan use case diagram pimpinan pada sistem 

pemesanan tiket berbasis web. Pada sistem pimpinan, pengguna harus melakukan 

login terlebih dahulu untuk dapat mengakses sistem. Pada halaman utama, 

pimpinan dapat melakukan dan melihat laporan transaksi pembelian tiket. 

Tabel 4.4. Hak Akses dan Syarat Aktor 

No Aktor Hak Akses Persyaratan 

1 Admin 1. Kelola data reservasi tiket. 

2. Kelola informasi kontak. 

3. Lihat laporan. 

4. Kelola user. 

5. Kelola penjadwalan dan harga. 

Harus Melakukan Login 
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2 Pelanggan 1. Melakukan pemesanan. 

2. Lihat laporan tiket. 

3. Lihat informasi perusahaan. 

4. Lihat cara reservasi. 

5. Input saran. 

Tidak Melakukan Login 

3 Pimpinan 1. Lihat laporan. 

2. Kelola user. 

Harus Melakukan Login 

 

4.7 Deskripsi Use Case 

Tabel 4.5 adalah pendeskripsian dari use case pada sistem informasi 

pemesanan tiket di PT. Indah Karya Madani. 

Tabel 4.5. 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 Kelola data reservasi 

tiket 

Use case menggambarkan Admin 

dalam melakukan pengelolaan data 

reservasi tiket pada sistem. 

 

Tabel 4.6. Deskripsi Use Case(Lanjutan) 

No Id Use case Deskripsi 

3 UC-03 Kelola informasi 

kontak 

Use case menggambarkan Admin 

dalam melakukan pengelolaan 

informasi kontak yang dapat 

dihubungi pada sistem. 

4 UC-04 Lihat laporan Use case menggambarkan Admin 

dan Pimpinan dalam melakukan 

pengelolaan laporan pemesanan tiket 

pada sistem. 

5 UC-05 Kelola user Use case menggambarkan Admin 

dan Pimpinan dalam melakukan 

pengelolaan user atau pengguna 

pada sistem. 

6 UC-06 Kelola jadwal dan 

harga 

Use case menggambarkan Admin 

dalam melakukan pengelolaan 

penjadwalan dan harga tiket pada 

sistem. 

7 UC-07 Melakukan pemesanan 

tiket 

Use case menggambarkan 

Pelanggan dalam melakukan 

pemesanan tiket pada sistem. 

8 UC-08 Lihat laporan tiket Use case menggambarkan 

Pelanggan dalam melakukan lihat 

laporan dan harga tiket pada sistem. 
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9 UC-09 Lihat informasi 

perusahaan 

Use case menggambarkan 

Pelanggan dalam melakukan lihat 

informasi Indah Karya pada sistem. 

10 UC-10 Lihat cara reservasi Use case menggambarkan 

Pelanggan dalam melakukan lihat 

tata cara reservasi tiket pada sistem. 

11 UC-11 Input saran Use case menggambarkan 

Pelanggan dalam melakukan input 

saran pada sistem. 

 

4.8 Skenario Use Case Diagram 

1. Skenario Use Case Login 

 Tabel 4.7 adalah skenario use case login sistem pemesanan tiket berbasis 

web pada PT. Indah Karya Madani. 

Tabel 4.7. Skenario Use Case Login 

Use case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan setiap pengguna wajib 

melakukan login untuk mengkases sistem. 

Aktor : Admin dan Pimpinan. 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admini dan Pimpinan memasukan 

username dan password masing-

masing. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi login. 

 3. Sistem menampilkan form halaman 

utama. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

dan Pimpinan memasukan 

username dan password masing-

masing. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi login. 
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 3. Sistem menampilkan pesan login 

gagal dan password salah. 

 

Tabel 4.7. Skenario Use Case Login 

Use case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan setiap pengguna wajib 

melakukan login untuk mengkases sistem. 

Aktor : Admin dan Pimpinan. 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

4. Use case ini dimulai ketika 

Admini dan Pimpinan memasukan 

username dan password masing-

masing. 

 

 5. Sistem melakukan verifikasi login. 

 6. Sistem menampilkan form halaman 

utama. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

4. Use case ini dimulai ketika Admin 

dan Pimpinan memasukan 

username dan password masing-

masing. 

 

 5. Sistem melakukan verifikasi login. 

 6. Sistem menampilkan pesan login 

gagal dan password salah. 

 

2. Skenario Use Case Kelola Data Reservasi Tiket 

 Tabel 4.8 adalah skenario use case kelola data reservasi tiket pada sistem 

pemesanan tiket berbasis webPT. Indah Karya Madani.  

Tabel 4.8. Skenario Use Case Kelola Data Reservasi Tiket 

Use case : Kelola Data Reservasi Tiket 

Deskripsi : Use case ini menggambarkan Admin melakukan 
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 pengelolaan data pemesanan tiket. 

Aktor : Admin. 

Kondisi Awal : Pengguna membuka halaman data reservasi tiket. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan form kelola data tiket. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin membuka sistem 

pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu data 

reservasi tiket. 

 

 4. Sistem menampilkan halaman kelola 

data reservasi tiket. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin membuka sistem 

pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu data 

reservasi tiket. 

 

 4. Sistem menampilkan halaman kelola 

data reservasi tiket. 

 

5. Pengguna melakukan kelola data 

reservasi tiket 

 

 6. Sistem tidak menampilkan data 

reservasi tiket. 

 7. Data tidak masuk ke database. 

 

3. Skenario Use Case Kelola Informasi Kontak 

 Tabel 4.9 adalah skenario use case kelola informasi kontak pada sistem 

pemesanan tiket berbasis webPT. Indah Karya Madani.  
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Tabel 4.9. Skenario Use Case Kelola Informasi Kontak 

Use case : Kelola Informasi Kontak 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan Admin melakukan 

pengelolaan informasi kontak sistem. 

Aktor : Admin. 

Kondisi Awal : Pengguna membuka halaman kelola informasi kontak. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan form kelola informasi kontak. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin membuka sistem 

pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu data 

kelola informasi kontak. 

 

 4. Sistem menampilkan halaman kelola 

informasi kontak. 

5. Pengguna melakukan kelola 

informasi kontak. 

 

 6. Data kontak yang baru masuk ke 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin membuka sistem 

pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu data 

kelola informasi kontak. 

 

 4. Sistem menampilkan halaman kelola 

informasi kontak. 

5. Pengguna melakukan kelola 

informasi kontak. 

 

 6. Data kontak yang diinputkan tidak 

lengkap. 

 7. Data informasi kontak tidak masuk ke 
dalam database. 
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4. Skenario Use Case Lihat Laporan 

 Tabel 4.10. adalah skenario use case lihat laporan pada sistem pemesanan 

tiket berbasis web PT. Indah Karya Madani.  

Tabel 4.10. Skenario Use Case Lihat Laporan 

Use case : Kelola Informasi Kontak 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan Admin dan  Pimpinan 

melakukan pengelolaan laporan. 

Aktor : Admin dan Pimpinan. 

Kondisi Awal : Pengguna membuka halaman laporan. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan form kelola laporan. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin membuka sistem 

pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu laporan.  

 4. Sistem menampilkan halaman laporan. 

5. Pengguna melakukan kelola 

laporan. 

 

 6. Sistem menampilkan laporan per 

periode. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin membuka sistem 

pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu laporan.  

 4. Sistem menampilkan halaman laporan. 

5. Pengguna melakukan kelola 

laporan. 

 

 6. Sistem tidak menampilkan laporan. 

 7. Sistem menampilkan pesan kesalahan 

sistem. 
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5. Skenario Use Case Kelola User 

 Tabel 4.11 adalah skenario use case kelola user pada sistem pemesanan 

tiket berbasis web PT. Indah Karya Madani.  

Tabel 4.11. Skenario Use Case Kelola User 

Use case : Kelola User 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan Admin dan  Pimpinan 

melakukan pengelolaan user. 

Aktor : Admin dan Pimpinan. 

Kondisi Awal : Pengguna membuka halaman kelola user. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan form kelola user. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin dan Pimpinan membuka 

sistem pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu kelola 

user. 

 

 4. Sistem menampilkan halaman kelola 

user. 

5. Pengguna melakukan kelola user.  

 6. Data user baru masuk ke dalam 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin dan Pimpinan membuka 

sistem pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu kelola 

user. 

 

 4. Sistem menampilkan halaman kelola 

user. 

5. Pengguna melakukan kelola user.  

 6. Sistem menampilkan pesan data yang 

diisi tidak lengkap. 

 7. Data user tidak masuk ke dalam 

database. 
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6. Skenario Use Case Kelola Jadwal dan Harga 

 Tabel 4.12 adalah skenario use case kelola jadwal dan harga pada sistem 

pemesanan tiket berbasis web PT. Indah Karya Madani.  

Tabel 4.12. Skenario Use Case Kelola Jadwal dan Harga 

Use case : Kelola Jadwal dan Harga 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan Admin melakukan 

pengelolaan data jadwal dan harga. 

Aktor : Admin. 

Kondisi Awal : Pengguna membuka halaman kelola jadwal dan harga. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan form kelola jadwal dan harga. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin membuka sistem 

pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu kelola 

jadwal dan harga. 

 

 4. Sistem menampilkan halaman kelola 

jadwal dan harga. 

5. Pengguna melakukan kelola data 

jadwal dan harga. 

 

 6. Data user baru masuk ke dalam 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin dan Pimpinan membuka 

sistem pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu kelola 

jadwal dan harga. 

 

 4. Sistem menampilkan halaman kelola 

jadwal dan harga. 

5. Pengguna melakukan kelola 

jadwal dan harga. 

 

 6. Sistem menampilkan pesan data yang 

diisi tidak lengkap. 

 7. Data user tidak masuk ke dalam 

database. 
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7. Skenario Use Case Melakukan Pemesanan Tiket 

 Tabel 4.13 adalah skenario use case melakukan pemesanan tiket pada 

sistem pemesanan tiket berbasis web PT. Indah Karya Madani 

Tabel 4.13. Skenario Use Case Kelola Jadwal dan Harga 

Use case : Melakukan pemesanan tiket 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan Pelanggan melakukan 

pemesanan tiket. 

Aktor : Pelanggan. 

Kondisi Awal : Pengguna membuka halaman pemesanan tiket. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan form pemesanan tiket. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Pelanggan membuka sistem 

pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu 

pemesanan tiket. 

 

 4. Sistem menampilkan halaman 

pemesanan tiket. 

5. Pengguna melakukan pemesanan 

tiket. 

 

 6. Data tiketbaru masuk ke dalam 
database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Pelanggan membuka sistem 

pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu 

pemesanan tiket. 

 

 4. Sistem menampilkan halaman 

pemesanan tiket. 

5. Pengguna melakukan pemesanan 

tiket. 

 

 6. Data tiketbaru tidak terisi dengan 

lengkap. 

 7. Data user tidak masuk ke dalam 

database. 
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8. Skenario Use Case Lihat Informasi Perusahaan 

 Tabel 4.14 adalah skenario use case lihat informasi perusahaan pada 

sistem pemesanan tiket berbasis web PT. Indah Karya Madani.  

Tabel 4.14. Skenario Use Case Lihat Informasi Perusahaan 

Use case : Lihat Informasi Perusahaan 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan Pelanggan melakukan 

lihat informasi perusahaan. 

Aktor : Pelanggan. 

Kondisi Awal : Pengguna membuka halaman informasi perusahaan. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan halaman informasi perusahaan. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin membuka sistem 

pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu 

informasi perusahaan. 

 

 4. Sistem menampilkan halaman 

informasi perusahaan. 

5. Pengguna melihat informasi 

perusahaan. 

 

 

9. Skenario Use Case Lihat Cara Reservasi 

 Tabel 4.15 adalah skenario use case lihat cara reservasi pada sistem 

pemesanan tiket berbasis web PT. Indah Karya Madani.  

Tabel 4.15. Skenario Use Case Lihat Cara Reservasi 

Use case : Lihat Cara Reservasi 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan Pelanggan melakukan 

lihat cara reservasi. 

Aktor : Pelanggan. 

Kondisi Awal : Pengguna membuka halaman cara reservasi. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan halaman cara reservasi. 
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Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Admin membuka sistem 

pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu cara 

reservasi. 

 

 4. Sistem menampilkan halaman cara 

reservasi. 

5. Pengguna melihat informasi 

mengenai tata cara reservasi. 

 

 

10. Skenario Use Case Input Saran 

 Tabel 4.16 adalah skenario use case melakukan input saran pada sistem 

pemesanan tiket berbasis webPT. Indah Karya Madani.  

Tabel 4.16. Skenario Use Case Kelola Input Saran 

Use case : Melakukan Input Saran 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan Pelanggan melakukan 

input saran. 

Aktor : Pelanggan. 

Kondisi Awal : Pengguna membuka halaman contact. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan forminput saran. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Pelanggan membuka sistem 

pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu contact.  

 4. Sistem menampilkan halaman contact. 

5. Pengguna melakukan input saran 

dan komentar. 
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 6. Data saranbaru masuk ke dalam 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Pelanggan membuka sistem 

pemesanan tiket. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman utama . 

3. Pengguna memilih menu contact.  

 4. Sistem menampilkan halaman contact. 

5. Pengguna melakukan contact.  

 6. Data saran dan komentarbaru tidak 

terisi dengan lengkap. 

 7. Data sarantidak masuk ke dalam 

database. 

 

11. Sequence Diagram 

 Sequencediagram dapat digambarkan dalam suatu proses interaksi objek 

yang disusun dalam suatu urutan atau kejadian. Sequence diagram juga 

menggambarkan prilaku objek pada proses dengan mendeskripsikan waktu hidup 

objek dan pesan yang dikirimkan dan juga diterima antar objek. Berikut akan 

dijelaskan mengenai sequence diagram sistem pemesanan tiket berbasis web pada 

Indah Karya Travel. 

1. Sequence Diagram Login 

 

Gambar 4.6. Sequence Diagram Login 
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Gambar 4.6 adalah sequence diagram login pada sistem Admin 

dan Pimpinan pengguna harus melakukan login untuk dapat membuka 

halaman utama. 

2. Sequence Diagram Kelola Data Reservasi 

 

Gambar 4.7. Sequence Diagram Kelola Data Reservasi 

Gambar 4.7 adalah sequence diagram kelola data reservasi pada 

sistem Admin, pengguna memilih halaman data reservasi tiket yang ada 

pada halaman beranda. 

3. Sequence Diagram Kelola Informasi Kontak 

 

Gambar 4.8. Sequence Diagram Kelola Informasi Kontak 
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Gambar 4.8 adalah sequence diagram kelola informasi kontak pada 

sistem Admin, pengguna memilih halaman kelola informasi kontak yang 

ada pada halaman beranda. 

4. Sequence Diagram Lihat Laporan 

 

Gambar 4.9. Sequence Diagram Lihat Laporan 

Gambar 4.9 adalah sequence diagram lihat laporan pada sistem 

Admin dan Pimpinan, pengguna memilih halaman laporan yang ada pada 

halaman beranda. 

5. Sequence Diagram Kelola Penjadwalan 

 

Gambar 4.10. Sequence Diagram Kelola Penjadwalan 

Gambar 4.10 adalah sequence diagram kelola penjadwalan pada 

sistem Admin, pengguna memilih halaman kelola penjadwalan yang ada 

pada halaman beranda. 



 

 
48 

6. Sequence Diagram Kelola User 

 

Gambar 4.11. Sequence Diagram Kelola User 

Gambar 4.11 adalah sequence diagram kelola user pada sistem 

Admin dan Pimpinan, pengguna memilih halaman kelola user yang ada 

pada halaman beranda. 

7. Sequence Diagram Pemesanan Tiket 

 

Gambar 4.12. Seuquence Diagram Pemesanan Tiket 

Gambar 4.12 adalah sequence diagram pemesanan tiket pada 

sistem Pelanggan, pengguna memilih halaman pemesanan tiket yang ada 

pada halaman beranda dan button pemesanan tiket. 
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8. Sequence Diagram Lihat Cara Reservasi 

 

Gambar 4.13. Sequence Diagram Lihat Cara Reservasi 

Gambar 4.13 adalah sequence diagram lihat cara reservasi pada 

sistem Pelanggan, pengguna memilih halaman cara reservasi yang ada 

pada halaman beranda. 

9. Sequence Diagram Lihat Informasi Perusahaan 

 

Gambar 4.14. Sequence Diagram Lihat Informasi Perusahaan 

Gambar 4.14 adalah sequence diagram lihat informasi perusahaan 

pada sistem Pelanggan, pengguna memilih halaman informasi perusahaan 

yang ada pada halaman beranda. 
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10. Sequence Diagram Masukan Komentar 

 

Gambar 4.15. Sequence Diagram Masukan Komentar 

Gambar 4.15 adalah sequence diagram masukan komentarpada 

sistem Pelanggan, pengguna memilih halaman contact yang ada pada 

halaman beranda. 

12. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan alur aktivitas dalam sistem 

pemesanan tiket berbasis web pada PT. Indah Karya Madani. Berikut akan 

dijelaskan mengenai activity diagram pemesanan tiket berbasis web pada 

PT. Indah Karya Madani. 

1. Activity Diagram Login 

 

Gambar 4.16. Activity Diagram Login 
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Gambar 4.16 merupakan activity diagram login yang akan 

diimplementasi kan. Kegiatan dimulai dari membuka sistem, 

menginputkan username, password dan level, validasi dan jika username 

dan password berhasil di validasi sistem akan membuka halaman beranda. 

2. Activity Diagram Kelola Data Reservasi 

 

Gambar 4.17. Activity Diagram Kelola Data Reservasi 

Gambar 4.17 merupakan activity diagram kelola data reservasi 

yang akan diimplementasi. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk 

ke halaman data reservasi, selanjutnya masuk halaman kelola form data, 

validasi dan kembali lagi ke halaman kelola data reservasi. 

3. Activity Diagram Kelola Informasi Kontak 

 

Gambar 4.18. Activity Diagram Kelola Informasi Kontak 
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Gambar 4.18 merupakan activity diagram kelola informasi kontak 

yang akandiimplementasi. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk 

ke halaman kelola informasi kontak, selanjutnya masuk halaman kelola 

form data, validasi dan kembali lagi ke halaman kelola informasi kontak. 

4. Activity Diagram Lihat Laporan 

 
Gambar 4.19. Activity Diagram Lihat Laporan 

Gambar 4.19 merupakan activity diagram lihat laporan yang akan 

diimplementasi. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke 

halaman lihat laporan, selanjutnya masuk halaman kelola form data, 

validasi dan kembali lagi ke halaman lihat laporan. 

5. Activity Diagram Kelola User 

 
Gambar 4.120. Activity Diagram Kelola User 

Gambar 4.120 merupakan activity diagram kelola user yang akan 

diimplementasi. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke 

halaman kelola user, selanjutnya masuk halaman kelola form data, validasi 

dan kembali lagi ke halaman kelola user. 
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6. Activity Diagram Kelola Penjadwalan 

 

Gambar 4.21. Activity Diagram Kelola Penjadwalan 

Gambar 4.21 merupakan activity diagram kelola penjadawalan 

yang akan diimplementasi. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk 

ke halaman kelola penjadawalan, selanjutnya masuk halaman kelola form 

data, validasi dan kembali lagi ke halaman kelola penjadawalan. 

7. Activity Diagram Pemesanan Tiket 

 

Gambar 4.22. Activity Diagram Pemesanan Tiket 

Gambar 4.22 merupakan activity diagram pemesanan tiket yang akan 

diimplementasi. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke halaman 

pemesanan tiket, selanjutnya masuk halaman kelola form data, validasi dan 

kembali lagi ke halaman pemesanan tiket. 
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8.  Activity Diagram Lihat Cara Reservasi 

 

Gambar 4.23. Activity Diagram Lihat Cara Reservasi 

Gambar 4.23 merupakan activity diagram lihat cara reservasi yang 

akan diimplementasi. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke 

halaman lihat cara reservasi. 

9. Activity Diagram Lihat Informasi Perusahaan 

 

Gambar 4.24. Activity Diagram Lihat Informasi Perusahaan 

Gambar 4.24 merupakan activity diagram lihat informasi 

perusahaan yang akan diimplementasi. Kegiatan dimulai dari halaman 

beranda, masuk ke halaman informasi perusahaan. 
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10. Activity Diagram Masukan Komentar 

 

Gambar 4.25. Activity Diagram Masukan Komentar 

Gambar 4.25 merupakan activity diagram masukan komentar yang 

akandiimplementasi. Kegiatan dimulai dari halaman beranda, masuk ke 

halaman contact, selanjutnya masuk halaman kelola form data, validasi 

dan kembali lagi ke halaman contact. 

13. Class Diagram 

Class Diagram adalah diagram yang menunjukan kelas-kelas yang ada 

pada sistem pemesanan tiket berbasis web. Class diagram ini menggambarkan 

struktur statis dari sistem. Class diagram yang dibuat pada tahap design yang 

merupakan  deskripsi lengkap dari class yang ditangani oleh sistem, dimana 

masing-masing class telah dilengkapi dengan atribut dan operasi yang diperlukan. 

 
Gambar 4.26. Class Diagram Pemesanan Tiket Berbasis Web 
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 Berikut ini merupakan beberapa keterangan yang terdapat pada Gambar 

4.26 di atas, yaitu: 

Tabel 4.17. Keterangan Class Diagram 

No Informasi Keterangan 

1 Nama database db_tiketonline 

2 Jumlah tabel atau file 5 (lima) 

1. Tabel tiket. 

2. Tabel class. 

3. Tabel saran. 

4. Tabel informasi. 

5. Tabel user. 

3 Method Terdapat 4 method yang berada pada tiap tabel atau 

file, yaitu: 

1. Add 

Berguna untuk menginputkan data kedalam 

tabel atau file. 

2. Delete 

Berguna untuk menghapus suatu data di dalam 

tabel atau file. 

3. Edit 

Berguna untuk mengubah suatu data di dalam 

tabel atau file berdasarkan hal tertentu. 

 

4.9 Perancangan Database 

Basisdata merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi dan 

pengembangan.Perancangan basisdata (database) yaitu perancangan yang terdiri 

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

sesuai dengan permasalahan awal yang telah dianalisis. 

1. Tabel 1 (tiket) 

Nama database : db_tiketonline 

Nama tabel  : tiket 

Field kunci  : id_tiket 

Tabel 4.18. Tabel tiket 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_tiket Int 5 kode tabel 

2 nama_pelanggan Varchar 30 nama pelanggan 

3 Alamat Varchar 50 alamat pelanggan 

4 tgl_brgkat Date - tanggal keberangkatan 

5 Dari Varchar 20 kota keberangkatan 

6 tujuan Varchar 20 tujuan kota 
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  Tabel 4.18. Tabel tiket (Lanjutan) 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

7 merek_kendaraan Varchar 20 nama kendaraan 

8 no_kendaraan Varchar 10 plat kendaraan 

9 pengemudi Varchar 30 nama pengemudi 

10 Class Varchar 10 jenis kendaraan 

11 harga Int 10 harga tiket 

 

2. Tabel 2 (class) 

Nama database : db_tiketonline 

Nama tabel  : class 

Field kunci  : id_class 

Tabel 4.19 Tabel class 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_class Int 5 kode tabel 

2 nama_class Varchar 10 nama jenis kendaraan 

 

3. Tabel 3 (saran) 

Nama database : db_tiketonline 

Nama tabel  : saran 

Field kunci  : id_saran 

Tabel 4.20. Tabel class 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_saran Int 5 kode tabel 

2 id_tiket Int 5 kode tabel 

3 komentar Text - komentar pelanggan 

4 tgl_komentar Date - tanggal input komentar 

 

4. Tabel 4 (informasi) 

Nama database : db_tiketonline 

Nama tabel  : informasi 

Field kunci  : id_informasi 

Tabel 4.21. Tabel informasi 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_informasi int 5 kode tabel 

2 nama_perusahaan varchar 20 nama perusahaan 

3 alamat varchar 50 alamat perusahaan 

4 no_hp int 12 nomor handphone 

5 no_tlpn int 10 nomor telephone 

6 email varchar 20 email perusahaan 
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5. Tabel 5 (user) 

Nama database : db_tiketonline 

Nama tabel  : user 

Field kunci  : id_user 

Tabel 4.22. Tabel informasi 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_user int 5 kode tabel 

2 username varchar 20 username pengguna 

3 password varchar 20 password pengguna 

4 level varchar 5 level pengguna 

 

4.10 Perancangan Struktur Menu 

 Berikut adalah perancangan struktur menu dari sistem pemesanan tiket 

berbasis web pada Indah Karya Travel: 

1. Struktur Menu Admin 

 

Gambar 4.27. Struktur Menu Admin 
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2. Struktur Menu Pimpinan 

 

Gambar 4.28. Struktur Menu Pimpinan 

 

3. Struktur Menu Pelanggan 

 

Gambar 4.29. Struktur Menu Pelanggan 

 

4.11 Perancangan Interface Sistem 

 Berikut adalah perancangan interface dari sistem pemesanan tiket berbasis 

web pada Indah Karya Travel. 

1. Halaman awal Admin 

 Berikut perancangan interface dari halaman login sistem pemesanan tiket 

berbasis web yang dapat dilihat pada Gambar 4.30. 
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Gambar 4.30. Perancangan Halaman Awal Admin 

2. Halaman Kelola Data Reservasi Tiket 

Berikut perancangan interface dari halaman kelola data reservasi tiket 

sistem pemesanan tiket berbasis web yang dapat dilihat pada Gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31. Perancangan Halaman Kelola Data Reservasi Tiket 
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3. Halaman Konfirmasi Pemesanan Tiket 

 Berikut perancangan interface dari halaman konfirmasi pemesanan tiket 

sistem pemesanan tiket berbasis web yang dapat dilihat pada Gambar 4.32. 

 
Gambar 4.32. Perancangan Halaman Konfirmasi Pemesanan 

4. Halaman Kelola Kontak 

 Berikut perancangan interface dari halaman kelola kontak dari sistem 

pemesanan tiket berbasis web yang dapat dilihat pada Gambar 4.33. 

 
Gambar 4.33. Perancangan Halaman Kelola Kontak 
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5. Halaman Lihat Laporan 

 Berikut perancangan interface dari halaman lihat laporan dari sistem 

pemesanan tiket berbasis web yang dapat dilihat pada Gambar 4.34. 

 
Gambar 4.34. Perancangan Halaman Lihat Laporan 

6. Halaman Kelola Penjadwalan 

 Berikut perancangan interface dari halaman kelola penjadwalan dari 

sistem pemesanan tiket berbasis web yang dapat dilihat pada Gambar 4.35. 

 
Gambar 4.35. Perancangan Halaman Kelola Penjadwalan 
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7. Halaman Kelola User 

 Berikut perancangan interface dari halaman kelola user dari sistem 

pemesanan tiket berbasis web yang dapat dilihat pada Gambar 4.36. 

 

Gambar 4.36. Perancangan Halaman Kelola User 

8. Halaman Awal Pelanggan 

 Berikut perancangan interface dari halaman halaman awal pelanggan dari 

sistem pemesanan tiket berbasis web yang dapat dilihat pada Gambar 4.37. 

 

Gambar 4.37. Perancangan Halaman Awal Pelanggan 
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9. Halaman Pemesanan Tiket 

 Berikut perancangan interface dari halaman pemesanan tiket pelanggan 

dari sistem pemesanan tiket berbasis web yang dapat dilihat pada Gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38. Perancangan Halaman Pemesanan Tiket 

10. Halaman Konfirmasi Pembayaran 

 Berikut perancangan interface dari halaman konfirmasi pembayaran 

pelanggan dari sistem pemesanan tiket berbasis web yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.39. 

 

Gambar 4.39. Perancangan Halaman Konfirmasi Pembayaran 
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11. Halaman Input Saran 

 Berikut perancangan interface dari halaman input saran pelanggan dari 

sistem pemesanan tiket berbasis web yang dapat dilihat pada Gambar 4.40. 

 

Gambar 4.40. Perancangan Halaman Input Saran 


