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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, 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. Analisa Sistem Berjalan 

Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan langkah utama yang harus 

dilaksanakan sebelum memberikan bentuk sistem usulan kepada stakeholder. Hal 

ini dikarenakan dalam proses pengadaan proyek sistem, diharuskan telah memiliki 

landasan kelayakan pengadaan sistem pada tahap awal. Landasan dapat berupa 

permasalahan yang terjadi dan harus segera (urgent) diselesaikan ataupun dapat 

berupa manfaat yang di inginkan oleh klien terhadap pengadaan sistem tersebut. 

Landasan kelayakan pengadaan sistem inilah yang harus dimiliki agar proyek 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam segi finansial ataupun dari segi 

manfaat yang diperoleh nantinya. 

4.2.1. Use Case 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, 

seperti use case sistem berjalan pada Gambar 4.1 berikut:  
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Gambar 4.1.  Use Case Sistem yang Sedang Berjalan 

Analisa prosedur service mobil di ARD Auto Service adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelanggan datang ke ARD Auto service, pelanggan melakukan 

permintaan service. 

2. Apabila service penuh pelanggan akan mengantri, sedangkan bila 

kosong langsung melakukan service. 

3. Mekanik akan mengecek keadaan kondisi mobil, lalu masalah yang ada 

disampaikan kembali ke pelanggan, costumer service akan mencatat di 

faktur service, kemudian pengerjaan. 

4.  Pelanggan melakukan pembayaran, pelanggan mendapatkan bukti 

faktur service. 

5. Costumer service membuat laporan service. 

6. Dan pimpinan melihat laporan, yang terdiri dari laporan harian, laporan 

bulanan dan laporan tahunan. 

4.2.2. Evaluasi Sistem yang Sedang Berjalan 

Setelah melakukan analisa terhadap sistem yang sedang berjalan. Penulis 

menemukan permasalahan baik itu secara langsung maupun tidak, yang dapat 

mempengaruhi kinerja di lapangan, adapun masalah-masalah tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 berikut:  
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Tabel 4.1. Hasil evaluasi sistem berjalan  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi Solusi 

Tidak adanya data pelanggan yang 

disimpan saat melakukan service, 

sehingga tidak dapat merangkum data 

pelanggan yang sering datang untuk 

melakukan service. 

Merancang suatu sistem baru yang 

terkomputerisasi untuk ARD Auto 

Service sehingga mempermudah dalam 

proses pendataan pelanggan. 

Pengecekan data stok spare parts masih 

menggunakan buku besar, sehingga tidak 

dapat dikontrol untuk jumlah spare parts 

yang masih ada dan yang sudah habis. 

Merancang suatu sistem baru yang 

terkomputerisasi untuk menghemat 

waktu dalam melihat dan mencari data 

spare parts yang diinginkan. 

Sistem service mobil pada ARD Auto 

Service belum terdapat sistem informasi 

yang menyajikan informasi service mobil. 

Dengan adanya sistem informasi dalam 

bentuk website, pelanggan dapat 

melihat informasi service yang 

disediakan, seperti: booking service, 

jadwal service, spare parts, alamat, dan 

sebagainya. 

Sistem service mobil di ARD Auto 

Service yang sedang berjalan dapat 

mengakibatkan terjadinya penumpukan 

pelanggan dalam satu hari kerja. 

Dengan adanya sistem informasi yang 

dibangun, sekalipun terjadi 

penumpukan pelanggan, pihak 

manajemen telah mengetahuinya 

terlebih dahulu, sehingga dapat 

mempersiapkan tenaga mekanik yang 

lebih banyak. 
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4.3. Analisa Sistem Usulan 

1. Tangible dan Intangible Sistem 

Adapun tangible dan intangible sistem dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah 

ini: 

Tabel 4.2. Tangible dan Intangible Sistem  

Tangible Intangible 

Dapat mengetahui informasi tentang 

riwayat pemakaian spare parts, karena 

di dalam sistem terdapat semua 

informasi booking service dan 

informasi tentang spare parts di ARD 

Auto Service. 

1. Pelanggan dapat melakukan 

booking service mobil pada sistem. 

2. pelanggan dapat melihat informasi 

service pada sistem, seperti: 

booking service, jadwal service, 

spare parts, alamat dan sebagainya. 

Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan berbasis web merupakan sistem 

informasi booking service mobil yang dapat diakses oleh setiap orang yang akan 

melakukan service mobil. Sistem ini dapat digunakan pada personal computer dan 

smartphone karena tampilan sistem yang dibuat responsive untuk admin (costumer 

service), pimpinan serta pelanggan dan membutuhkan jaringan internet. Sistem ini 

memiliki tiga hak akses, yaitu admin, pimpinan dan pelanggan. Setiap pelanggan 

yang ingin melakukan booking service bisa mendapatkan informasi jadwal serta 

booking service mobil secara online. 

Beberapa kelebihan yang dimiliki dalam sistem yang dibangun diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan sistem realtime dari mana saja dengan koneksi internet. 

2. Sistem informasi tidak hanya untuk melakukan booking service mobil 

tetapi juga menampilkan informasi profil ARD Auto Service, cara 

booking, layanan service, syarat ketentuan, riwayat spare parts, contact. 

3. Akses yang mudah untuk pelanggan melakukan booking service mobil 

secara cepat dengan koneksi internet. 

4. Menampilkan informasi yang lengkap tentang ARD Auto Service serta 

layanannya. 
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5. Membantu ARD Auto Service dalam mempermudah proses pendataan 

pelanggan. 

6. Membantu admin mengurangi kesalahan dalam pengecekan jumlah 

spare parts dan pembuatan laporan. 

4.4.  Perancangan Sistem Usulan 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka dapat dilakukan rancangan 

sistem informasi pelayanan pelanggan berbasis web menggunakan pendekatan 

beroriantasi objek yaitu dengan tools Unifield Modeling Language (UML). Berikut 

merupakan tools UML yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Use case Diagram 

2. Activity Diagram 

3. Sequence Diagram 

4. Class Diagram 

4.4.1.  Event Table 

Event table adalah sebuah hasil dokumentasi yang terdiri dari kolom dan 

baris yang berisi kejadian-kejadian dari sekumpulan proses. Adapun event table 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel 4.3. Event Table Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan Berbasis Web 

No Event Trigger Source Use Case Response Destination 

1 Melakukan 

login untuk 

mengakses 

sistem 

Masukkan 

username Dan 

password 

Admin, 

Pimpinan, 

Pelanggan 

Login Login 

sukses, 

Login gagal. 

Admin, 

Pimpinan, 

Pelanggan 

2 Admin 

mengelola data 

user  

Klik menu 

Kelola User 

Admin Kelola User Tambah, 

Edit, Hapus 

berhasil 

Admin   

3 Admin 

mengelola data 

spare parts 

Klik menu 

Spare Parts 

Admin Spare Parts Tambah, 

Edit, Hapus 

berhasil 

Admin 

 
4 

Admin 

mengelola data 

booking 

Klik menu 

Booking 

Service 

Admin Booking 

Service 

Tambah, 

Edit, Hapus 

berhasil 

Admin 
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Tabel 4.3. Event Table Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan Berbasis Web  

 (Lanjutan) 

No Event Trigger Source Use Case Response Destination 

5 Admin 

mengelola data 

transaksi 

Klik menu 

Transaksi 

Admin Transaksi Lihat, Cetak, 

Konfirmasi 

berhasil 

Admin 

6 Admin melihat 

dan mencetak 

laporan 

Klik menu 

Laporan 

Admin Laporan   Melihat dan 

mencetak 

laporan 

berhasil 

Admin 

7 Pimpinan 

mengelola data 

user  

Klik menu 

Kelola User 

Pimpinan Kelola User Tambah, 

Edit, Hapus 

berhasil 

Pimpinan   

8 Pimpinan 

mengelola data 

spare parts 

Klik menu 

Spare Parts 

Pimpinan Spare Parts Tambah, 

Edit, Hapus 

berhasil 

Pimpinan 

9 Pimpinan 

melihat dan 

mencetak 

laporan 

Klik menu 

Laporan 

Pimpinan Laporan   Melihat dan 

mencetak 

laporan 

berhasil 

Pimpinan 

10 Pelanggan 

melakukan 

daftar ke 

sistem 

Klik menu 

Daftar 

Pelanggan Daftar Daftar 

sukses, 

Daftar gagal 

Pelanggan 

11 Pelanggan 

memilih menu 

Profil 

Klik menu 

Profil 

Pelanggan View Profil Informasi 

Profil 

ditampilkan 

Pelanggan 

12 Pelanggan 

memilih menu 

Informasi 

Klik menu 

Informasi  

Pelanggan View 

Informasi 

Informasi 

Cara 

Booking, 

Layanan 

Service dan 

Syarat dan 

Ketentuan 

ditampilkan 

Pelanggan 
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Tabel 4.3. Event Table Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan Berbasis Web  

 (Lanjutan) 

No Event Trigger Source Use Case Response Destination 

13 Pelanggan 

memilih menu 

Booking 

Service 

Mengisi form 

Booking 

Service 

Pelanggan Booking 

Service 

Simpan data 

Booking 

Service 

Pelanggan 

14 Pelanggan 

memilih menu 

Riwayat Spare 

Parts 

Klik menu 

Riwayat Spare 

Parts 

Pelanggan View 

Riwayat 

Spare Parts 

Informasi 

Riwayat 

Spare Parts 

ditampilkan 

Pelanggan  

15 Pelanggan 

memilih menu 

Contact 

Klik menu 

Contact  

Pelanggan View 

Contact 

Informasi 

Contact 

ditampilkan 

Pelanggan 

 

4.4.2.  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 adalah use case diagram sistem usulan untuk sistem 

informasi pelayanan pelanggan berbasis web yang dapat dilihat pada Gambar 4.2, 

Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Use Case Diagram Admin 

  Gambar 4.2 di atas merupakan use case diagram admin pada sistem berbasis 

web. Pada sistem admin diharuskan login terlebih dahulu sebelum dapat mengelola 

data. Pengelolaan data sepenuhnya dapat dilakukan pada sistem berbasis web yang 

hanya dapat dilakukan oleh admin yang memiliki hak akses. 
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Gambar 4.3. Use Case Diagram Pimpinan 

 Gambar 4.3 di atas merupakan use case diagram pimpinan pada sistem 

berbasis web. Pada sistem pimpinan diharuskan login terlebih dahulu sebelum dapat 

mengelola data. Pengelolaan data sepenuhnya dapat dilakukan pada sistem berbasis 

web yang hanya dapat dilakukan oleh pimpinan yang memiliki hak akses. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Use Case Diagram Pelanggan 

 Gambar 4.4 di atas merupakan use case diagram pelanggan pada sistem 

berbasis web. Pada sistem ini pelanggan dapat melihat profil ARD Auto Service, 

informasi cara booking, informasi layanan service, informasi syarat dan ketentuan, 

melakukan booking service mobil, melihat riwayat spare parts, melihat contact. 

1.  Definisi Aktor 

Adapun aktor-aktor yang terlibat didalam sistem informasi pelayanan 

pelanggan berbasis web dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.4. Keterangan aktor yang terlibat didalam sistem 

No  Term Synonym Description 

1 Admin Costumer 

Service 

Pihak yang berhak menggunakan sistem 

dan melakukan konfirmasi, booking 

service, kelola data pelanggan, kelola data 

spareparts, transaksi, riwayat spareparts, 

kelola laporan, dan melakukan ubah 

password pada sistem. 
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Tabel 4.4. Keterangan aktor yang terlibat didalam sistem (Lanjutan) 

No  Term Synonym Description 

2 Pimpinan  Pimpinan Pihak yang berhak menggunakan sistem 

dan dapat melihat data spareparts, laporan 

perkembangan setiap hari / bulan. 

3 Pelanggan  User/Pelanggan Pihak yang berhak menggunakan sistem 

untuk melakukan booking service, melihat 

profil perusahaan, melihat informasi, 

melihat riwayat spareparts dan contact. 

 

 Tabel 4.4 di atas adalah tabel daftar aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem 

informasi pelayanan pelanggan berbasis web. Aktor-aktor yang terlibat antara lain 

costumer service sebagai admin pengelola sistem, pimpinan dari sistem yang 

berhak menambahkan, mengedit data user admin, melihat spare parts dan 

mengecek perkembangan laporan. 

 Adapun hak akses dan syarat aktor yang terlibat dalam sistem informasi 

pelayanan pelanggan ini dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah: 

Tabel 4.5. Hak Akses dan Syarat Aktor 

No Aktor Hak akses Persyaratan 

1 Admin 

1. Kelola User 

2. Spare Parts 

3. Booking Service 

4. Transaksi 

5. Laporan 

 

Harus melakukan  

Login 

2 Pimpinan  

1. Kelola User 

2. Spare Parts 

3. Laporan 

3 Pelanggan 

1. View Profil 

2. View Informasi 

3. Melakukan Booking Service 

4. View Riwayat Spare Parts 

5. View Contact 
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 Tabel 4.5 di atas merupakan tabel hak akses dan syarat aktor yang 

menjelaskan tentang hak akses yang dimiliki oleh masing-masing aktor yaitu, 

admin, pimpinan dan pelanggan.  

2.  Deskripsi Use Case 

 Berikut adalah tabel dari deskripsi use case admin yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.6 di bawah ini: 

Tabel 4.6. Deskripsi Use Case Admin 

No Use Case Deskripsi 

1 Login Use case menggambarkan admin melakukan login. 

2 Kelola User 
Use case menggambarkan admin mengelola data 

user. 

3 Spare Parts 
Use case menggambarkan admin mengelola data 

spare parts. 

4 Booking Service 
Use case menggambarkan admin mengelola data 

booking service. 

5 Transaksi 
Use case menggambarkan admin mengelola data 

transaksi. 

6 Laporan 
Use case menggambarkan admin mengelola 

laporan. 

 

 Berikut adalah tabel dari deskripsi use case pimpinan yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.7 di bawah ini: 

Tabel 4.7. Deskripsi Use Case Pimpinan 

No Use Case Deskripsi 

1 Login 
Use case menggambarkan pimpinan melakukan 

login. 

2 Kelola User 
Use case menggambarkan pimpinan mengelola data 

user. 

3 Spare Parts 
Use case menggambarkan pimpinan mengelola data 

spare parts. 

 



38 

 

Tabel 4.7. Deskripsi Use Case Pimpinan (Lanjutan) 

No Use Case Deskripsi 

4 Laporan 
Use case menggambarkan pimpinan mengelola 

laporan. 

 

 Berikut adalah Tabel deskripsi use case pelanggan yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.8 di bawah ini: 

Tabel 4.8 Deskripsi Use Case Pelanggan 

No Use Case Deskripsi 

1 Login 
Use case menggambarkan pelanggan melakukan 

login. 

2 Daftar Use case menggambarkan pelanggan daftar ke sistem. 

 

3 
View Profil 

Use case menggambarkan setiap pelanggan dapat 

melihat profil ARD Auto Service. 

4 
View 

Informasi 

Use case menggambarkan setiap pelanggan dapat 

melihat informasi cara booking, layanan service serta 

syarat & ketentuan. 

5 
Booking 

Service 

Use case menggambarkan setiap pelanggan dapat 

melakukan booking service mobil. 

6 

View 

Riwayat 

Spare Parts 

Use case menggambarkan setiap pelanggan dapat 

melihat riwayat penggunaan spare parts. 

7 View Contact 
Use case menggambarkan setiap pelanggan dapat 

melihat contact ARD Auto Service. 

 

3.  Skenario Use Case 

 Skenario use case akan menggambarkan alur atau proses yang terjadi 

didalam sistem yang akan dibuat.  

a. Skenario Use Case Login Admin 

 Berikut ini merupakan skenario use case login admin yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.9 di bawah ini: 
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Tabel 4.9. Skenario Use Case Login Admin 

Use case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan setiap user wajib 

melakukan login untuk mengakses sistem 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama sistem 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Admin menjalankan sistem  

 

 

2. Sistem menampilkan halaman atau 

form login 

3. Admin mengisi form login atau 

memasukkan username dan 

password 

 

 4. Sistem melakukan verifikasi login 

 5. Sistem menampilkan halaman utama 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Admin menjalankan sistem  

 2. Sistem menampilkan halaman atau 

form login 

3. Admin mengisi form login atau 

memasukkan username dan 

password 

 

 4. Sistem melakukan verifikasi login 

 5. Sistem menampilkan pesan login 

gagal dan username atau password 

salah 
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b.  Skenario Use Case Kelola User Admin 

 Berikut ini merupakan skenario use case kelola user oleh admin yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.10 di bawah ini: 

Tabel 4.10. Skenario Use Case Kelola User Admin 

Use case : Kelola User Admin 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan admin melakukan 

kelola data user 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman kelola user 

Kondisi Akhir : Data user yang telah dikelola disimpan ke database 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke 

menu kelola user 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

kelola user 

3. Admin melakukan input, edit dan 

delete data user 

 

 4. Data user yang telah di input atau 

dikelola disimpan kedalam database 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke 

menu kelola user 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

kelola user 

3. Admin melakukan input, edit dan 

delete data user 
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Tabel 4.10. Skenario Use Case Kelola User Admin (Lanjutan) 

 4. Menampilkan pesan form belum 

terisi dengan benar 

 5. Data tidak tersimpan ke database 

 

c.  Skenario Use Case Spare Parts Admin 

 Berikut ini merupakan skenario use case spare parts oleh admin yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.11 di bawah ini: 

Tabel 4.11. Skenario Use Case Spare Parts Admin 

Use case : Spare Parts Admin 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan admin melakukan 

kelola data spare parts 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman spare parts 

Kondisi Akhir : Data spare parts yang telah dikelola disimpan ke 

database 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke 

menu spare parts 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

spare parts 

3. Admin melakukan input, edit dan 

delete data spare parts 

 

 

 

4. Data spare parts yang telah di input 

atau dikelola disimpan kedalam 

database 
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Tabel 4.11. Skenario Use Case Spare Parts Admin (Lanjutan) 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke 

menu spare parts 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

spare parts 

3. Admin melakukan input, edit dan 

delete data spare parts 

 

 4. Menampilkan pesan form belum 

terisi dengan benar 

 5. Data tidak tersimpan ke database 

 

 Untuk skenario use case admin lebih detail dan lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran D. 

d.  Skenario Use Case Login Pimpinan 

 Berikut ini merupakan skenario use case login pimpinan yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.12 di bawah ini: 

Tabel 4.12. Skenario Use Case Login Pimpinan 

Use case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan setiap user wajib 

melakukan login untuk mengakses sistem 

Aktor : Pimpinan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama sistem 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Pimpinan menjalankan sistem  
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Tabel 4.12. Skenario Use Case Login Pimpinan (Lanjutan) 

 2. Sistem menampilkan halaman atau 

form login 

3. Pimpinan mengisi form login atau 

memasukkan username dan 

password 

 

 4. Sistem melakukan verifikasi login 

 5. Sistem menampilkan halaman utama 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Pimpinan menjalankan sistem  

 1. Sistem menampilkan halaman atau 

form login 

2. Pimpinan mengisi form login atau 

memasukkan username dan 

password 

 

 3. Sistem melakukan verifikasi login 

 4. Sistem menampilkan pesan login 

gagal dan username atau password 

salah 

 

e.  Skenario Use Case Kelola User Pimpinan 

 Berikut ini merupakan skenario use case kelola user oleh pimpinan yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.13 di bawah ini: 

Tabel 4.13. Skenario Use Case Kelola User Pimpinan 

Use case : Kelola User Pimpinan 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan pimpinan melakukan 

kelola data user 

Aktor : Pimpinan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman kelola user 
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Tabel 4.13. Skenario Use Case Kelola User Pimpinan (Lanjutan) 

Kondisi Akhir : Data user yang telah dikelola disimpan ke database 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Pimpinan melakukan login dan 

masuk ke menu kelola user 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

kelola user 

3. Pimpinan melakukan input, edit 

dan delete data user 

 

 4. Data user yang telah di input atau 

dikelola disimpan kedalam database 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

Pimpinan melakukan login dan 

masuk ke menu kelola user 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

kelola user 

3. Pimpinan melakukan input, edit 

dan delete data user 

 

 4. Menampilkan pesan form belum 

terisi dengan benar 

 5. Data tidak tersimpan ke database 

 

 Untuk skenario use case pimpinan lebih detail dan lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran D. 
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f.  Skenario Use Case Login Pelanggan 

 Berikut ini merupakan skenario use case login pelanggan yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.14 di bawah ini: 

Tabel 4.14. Skenario Use Case Login Pelanggan 

Use case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan setiap user wajib 

melakukan login untuk mengakses sistem booking 

service mobil 

Aktor : Pelanggan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama sistem 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Pelanggan menjalankan sistem  

 2. Sistem menampilkan halaman atau 

form login 

3. Pelanggan mengisi form login atau 

memasukkan username dan 

password 

 

 4. Sistem melakukan verifikasi login 

 5. Sistem menampilkan halaman utama 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Pelanggan menjalankan sistem  

 2. Sistem menampilkan halaman atau 

form login 

3. Pelanggan mengisi form login atau 

memasukkan username dan 

password 

 

 4. Sistem melakukan verifikasi login 
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Tabel 4.14. Skenario Use Case Login Pelanggan (Lanjutan) 

 5. Sistem menampilkan pesan login 

gagal dan username atau password 

salah 

 

g.  Skenario Use Case Daftar Pelanggan 

 Berikut ini merupakan skenario use case daftar pelanggan yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.15 di bawah ini: 

Tabel 4.15. Skenario Use Case Daftar Pelanggan 

Use case : Daftar 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan setiap user wajib 

melakukan daftar untuk mengakses sistem booking 

service mobil 

Aktor : Pelanggan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form daftar 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama sistem 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Pelanggan menjalankan sistem  

 

 

2. Sistem menampilkan halaman atau 

form daftar 

3. Pelanggan mengisi form daftar  

 4. Data user tersimpan ke database 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Pelanggan menjalankan sistem  

 2. Sistem menampilkan halaman atau 

form daftar 

3. Pelanggan mengisi form daftar  
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Tabel 4.15. Skenario Use Case Daftar Pelanggan (Lanjutan) 

 4. Sistem menampilkan pesan daftar 

gagal 

 

h. Skenario Use Case View Profil 

 Berikut ini merupakan skenario use case view profil oleh pelanggan yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.16 di bawah ini: 

Tabel 4.16. Skenario Use Case View Profil 

Use case : View profil 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan pelanggan melihat 

profil ARD Auto Service 

Aktor : Pelanggan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman utama  

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan profil ARD Auto Service  

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pelanggan masuk ke halaman utama 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

utama 

3. Pelanggan memilih menu profil  

 4. Sistem menampilkan halaman profil 

ARD Auto Service 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

pelanggan masuk ke halaman utama 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

utama 

3. Pengguna memilih menu profil  
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Tabel 4.16. Skenario Use Case View Profil (Lanjutan) 

 4. Sistem tidak menampilkan profil 

ARD Auto Service 

 Untuk skenario use case pelanggan lebih detail dan lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran D. 

4.4.3.  Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah 

sistem atau proses bisnis. Berikut adalah activity diagram dari sistem yang akan 

dibuat yang dapat dilihat pada Gambar 4.5, Gambar 4.6, Gambar 4.7, Gambar 4.8, 

Gambar 4.9, Gambar 4.10, Gambar 4.11, Gambar 4.12 dan Gambar 4.13 di bawah 

ini. 

1.  Activity Diagram Login Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Activity Diagram Login Admin 

Pada Gambar 4.5 di atas merupakan activity diagram login pada sistem. 

Admin menginputkan data di menu login untuk dapat masuk ke halaman utama 

sistem. 
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2.  Activity Diagram Kelola User Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Activity Diagram Kelola User Admin 

Pada Gambar 4.6 di atas Admin masuk ke halaman kelola user untuk dapat 

melakukan tambah data, edit data dan hapus data user. 

3.  Activity Diagram Spare Parts Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Activity Diagram Spare Parts Admin 

Pada Gambar 4.7 di atas Admin masuk ke halaman spare parts untuk dapat 

melakukan tambah data, edit data dan hapus data spare parts. 

Untuk activity diagram admin lebih detail dan lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran D. 
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4.  Activity Diagram Login Pimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Activity Diagram Login Pimpinan 

Pada Gambar 4.8 di atas pimpinan meng-input-kan data di menu login untuk 

dapat masuk ke halaman utama sistem. 

5.  Activity Diagram Kelola User Pimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Activity Diagram Kelola User Pimpinan 

Pada Gambar 4.9 di atas merupakan activity diagram kelola user pada 

sistem. Pimpinan masuk ke halaman kelola user untuk dapat melakukan tambah 

data, edit data dan hapus data user. 

Untuk activity diagram pimpinan lebih detail dan lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran D. 
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6.  Activity Diagram Login Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Activity Diagram Login Pelanggan 

Pada Gambar 4.10 di atas merupakan activity diagram login pada sistem. 

Pelanggan meng-input-kan data di menu login untuk dapat masuk ke halaman 

utama sistem. 

7.  Activity Diagram Daftar Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Activity Diagram Daftar Pelanggan 

Pada Gambar 4.11 di atas merupakan activity diagram daftar pada sistem. 

Pelanggan meng-input-kan data diri seperti nama lengkap, email, no. hp, alamat, 

username dan password. 
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8.  Activity Diagram View Profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Activity Diagram View Profil 

Pada Gambar 4.12 di atas merupakan activity diagram view profil pada 

sistem. Pelanggan masuk ke menu profil untuk dapat melihat informasi profil dari 

ARD Auto Service. 

9.  Activity Diagram View Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13. Activity Diagram View Informasi 

Pada Gambar 4.13 di atas merupakan activity diagram view informasi pada 

sistem. Pelanggan masuk ke menu informasi untuk dapat melihat informasi cara 

booking, layanan service, syarat dan ketentuan dari ARD Auto Service. 

Untuk activity diagram pelanggan lebih detail dan lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran D. 
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4.4.4.  Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan salah satu diagram interaction yang 

menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan message (pesan) apa yang 

dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Obyek-

obyek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke 

kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. 

Berikut adalah sequence diagram dari sistem yang akan dibuat yang dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

1.  Sequence Diagram Login Admin 

Berikut adalah sequence diagram login admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.14 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14. Sequence Diagram Login Admin 

 Gambar 4.14 adalah gambar sequence diagram login admin, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali 

untuk login adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman login. Kemudian aktor menginputkan username dan 

password, kemudian sistem memverifikasi data. Jika username dan password benar 

maka sistem akan memuat halaman utama. 
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2.  Sequence Diagram Kelola User Admin 

Berikut adalah sequence diagram kelola user admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.15 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15. Sequence Diagram Kelola User Admin 

Gambar 4.15 adalah gambar sequence diagram kelola user admin, aktor 

yang berhak melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali 

adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan 

halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu kelola user, lalu mengelola 

data user, kemudian sistem memverifikasi data. Setelah selesai maka data akan 

tersimpan. 

Untuk sequnce diagram admin lebih detail dan lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran D. 
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3.  Sequence Diagram Login Pimpinan 

Berikut adalah sequence diagram login pimpinan yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.16 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16. Sequence Diagram Login Pimpinan 

 Gambar 4.16 adalah gambar sequence diagram login pimpinan, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah pimpinan. Hal yang dilakukan pertama kali 

untuk login adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman login. Kemudian aktor menginputkan username dan 

password, kemudian sistem memverifikasi data. Jika username dan password benar 

maka sistem akan memuat halaman utama. 
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4.  Sequence Diagram Kelola User Pimpinan 

Berikut adalah sequence diagram kelola user pimpinan yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.17 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17. Sequence Diagram Kelola User Pimpinan 

Gambar 4.17 adalah gambar sequence diagram kelola user pimpinan, aktor 

yang berhak melakukan kegiatan ini adalah pimpinan. Hal yang dilakukan pertama 

kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan 

halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu kelola user, lalu mengelola 

data user, kemudian sistem memverifikasi data. Setelah selesai maka data akan 

tersimpan. 

Untuk sequnce diagram pimpinan lebih detail dan lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran D. 
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5.  Sequence Diagram Login Pelanggan 

Berikut adalah sequence diagram login pelanggan yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.18 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18. Sequence Diagram Login Pelanggan 

 Gambar 4.18 adalah gambar sequence diagram login pelanggan, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah pelanggan. Hal yang dilakukan pertama kali 

untuk login adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman login. Kemudian aktor menginputkan username dan 

password, kemudian sistem memverifikasi data. Jika username dan password benar 

maka sistem akan memuat halaman utama. 
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6.  Sequence Diagram Daftar Pelanggan 

Berikut adalah sequence diagram daftar pelanggan yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.19 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19. Sequence Diagram Daftar Pelanggan 

Gambar 4.19 adalah gambar sequence diagram daftar pelanggan, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah pelanggan. Hal yang dilakukan pertama kali 

adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan 

halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu daftar, lalu mengisi form 

daftar, kemudian sistem memverifikasi data. Setelah selesai maka data akan 

tersimpan. 
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7.  Sequence Diagram View Profil 

Berikut adalah sequence diagram view profil yang bisa dilihat pada Gambar 

4.20 di bawah ini. 

Gambar 4.20. Sequence Diagram View Profil 

Gambar 4.20 adalah gambar sequence diagram view profil, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah pelanggan. Hal yang dilakukan pertama kali 

adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan 

halaman utama sistem. Kemudian pelanggan memilih menu profil untuk melihat 

profil ARD Auto Service. 

Untuk sequnce diagram pelanggan lebih detail dan lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran D. 

4.4.5.  Class Diagram 

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

sistem informasi pelayanan pelanggan dan hubungannya secara logika. Class 

Diagram ini menggambarkan struktur statis dari sistem. Class diagram yang dibuat 

pada tahap desain merupakan deskripsi lengkap dari kelas-kelas yang ditangani 

oleh sistem, dimana masing-masing kelas telah dilengkapi dengan atribut dan 

operasi yang diperlukan.  
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Class diagram sistem informasi pelayanan pelanggan berbasis web akan 

dijelaskan pada Gambar 4.21 dibawah ini. 

 

Gambar 4.21. Class Diagram Sistem Usulan 

 Berikut keterangan dari Gambar 4.21 class diagram sistem usulan yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.17 di bawah ini: 

Tabel 4.17. Keterangan Class Diagram Sistem Usulan 

No Informasi Keterangan 

1 Nama Database ard 

2 Nama Tabel/File users 

spareparts 

booking 

transaksi 

 

4.4.6. Perancangan Database 

 Database merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi dan 

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

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

berdasarkan permasalahan awal. 
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 Perancangan database sistem usulan dapat dilihat pada Tabel 4.18, Tabel 

4.19, Tabel 4.20, Tabel 4.21 dibawah ini. 

1. Nama Database : ard 

 Nama Field  : users 

 Adapun tabel users dapat dilihat pada Tabel 4.18 di bawah ini: 

Tabel 4.18. Tabel users 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id_user int 7 not null kode (primary key) 

nama varchar 25 not null  

username varchar 25 not null  

password text - not null  

email varchar 50 not null  

no_hp char 15 not null  

alamat text - not null  

foto text - not null  

level_user varchar 10 not null pelanggan 

 

2. Nama Database : ard 

 Nama Field  : spareparts 

 Adapun tabel spareparts dapat dilihat pada Tabel 4.19 di bawah ini: 

Tabel 4.19. Tabel spareparts 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id_spareparts int 7 not null kode (primary key) 

nama_spareparts varchar 50 not null  

kategori varchar 20 not null  

stok_spareparts int 12 not null  

harga_spareparts int 12 not null  

foto text - not null  

Keterangan text - not null  
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3. Nama Database : ard 

 Nama Field  : booking 

 Adapun tabel booking dapat dilihat pada Tabel 4.20 di bawah ini: 

Tabel 4.20. Tabel booking 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id_booking int 7 not null kode (primary key) 

id_user int 7 not null  

nama varchar 25 not null  

no_hp char 15 not null  

pit  
enum (‘PIT 

1’, ‘PIT 2’) 
- not null  

tanggal date - not null  

pukul char 5 not null  

no_polisi varchar 10 not null  

jenis_service 

enum 

(‘Service 

Kecil’, 

‘Service 

Sedang’, 

‘Service 

Besar’) 

- not null  

layanan_tambahan text - not null  

kilometer int 7 not null  

 

4. Nama Database : ard 

 Nama Field  : transaksi 

 Adapun tabel transaksi dapat dilihat pada Tabel 4.21 di bawah ini: 

Tabel 4.21. Tabel transaksi 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id_transaksi int 7 not null kode (primary key) 
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Tabel 4.21. Tabel transaksi (Lanjutan) 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id_user int 7 not null  

id_spareparts int 7 not null  

id_booking int 7 not null  

pit 
enum (‘PIT 

1’,’PIT 2’) 
- not null  

nama varchar 25 not null  

tanggal_transaksi date - not null  

pukul_transaksi char 15 not null  

jenis_service 

enum 

(‘Service 

Kecil’, 

‘Service 

Sedang’, 

‘Service 

Besar’) 

- not null  

nama_spareparts varchar 25 not null  

jumlah int 12 not null  

harga_spareparts int 12 not null  

jasa int 12 not null  

total_bayar varchar 10 not null  

status 

enum 

(‘Lunas’, 

‘Konfirmasi’) 

- not null  
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4.4.7. Struktur Menu 

 Berikut adalah struktur menu dari sistem informasi pelayanan pelanggan 

berbasis web yang dapat dilihat pada Gambar 4.22, 4.23, dan 4.24 di bawah ini. 

1.  Struktur Menu Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22. Struktur Menu Admin 

 Gambar 4.22 di atas adalah struktur menu admin pada sistem informasi 

pelayanan pelanggan berbasis web. Berikut adalah tabel penjelasan sturktur menu 

admin yang dapat dilihat pada Tabel 4.22 di bawah ini: 

Tabel 4.22. Tabel Penjelasan Struktur Menu Admin 

Hak Akses Keterangan 

Admin 1. Halaman Home 

Halaman awal sistem setelah admin login. 

2. Kelola User 

Menu untuk menambah, edit, dan hapus data user 

3. Spare Parts 

Menu untuk menambah, edit, dan hapus data spare parts 

4. Booking Service 

Menu untuk menambah, edit, dan hapus data booking 

service mobil pelanggan 

5. Transaksi 

Menu untuk melihat, cetak dan konfirmasi service mobil 

pelanggan 

6. Laporan 

Menu untuk menambah, edit, dan hapus data laporan 
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2.  Struktur Menu Pimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23. Struktur Menu Pimpinan 

 Gambar 4.23 di atas adalah struktur menu pimpinan pada sistem informasi 

pelayanan pelanggan berbasis web. Berikut adalah tabel penjelasan sturktur menu 

pimpinan yang dapat dilihat pada Tabel 4.23 di bawah ini: 

Tabel 4.23. Tabel Penjelasan Struktur Menu Pimpinan 

Hak Akses Keterangan 

Pimpinan 1. Halaman Home 

Halaman awal sistem setelah pimpinan login. 

2. Kelola User 

Menu untuk menambah, edit, dan hapus data user 

3. Spare Parts 

Menu untuk menambah, edit, dan hapus data spare 

parts 

4. Laporan 

Menu untuk menambah, edit, dan hapus data laporan 
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3.  Struktur Menu Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24. Struktur Menu Pelanggan 

 Gambar 4.24 di atas adalah struktur menu pelanggan pada sistem informasi 

pelayanan pelanggan berbasis web. Berikut adalah tabel penjelasan sturktur menu 

pelanggan yang dapat dilihat pada Tabel 4.24 di bawah ini: 

Tabel 4.24. Tabel Penjelasan Struktur Menu Pelanggan 

Hak Akses Keterangan 

Pelanggan 1. Halaman Home 

Halaman awal sistem setelah pelanggan login. 

2. Profil 

Menu untuk pelanggan mengetahui tentang 

profil dari ARD Auto Service 

3. Informasi 

Menu untuk pelanggan mengetahui tentang 

informasi cara booking, layanan service serta 

syarat & ketentuan 

4. Booking Service 

Menu untuk pelanggan melakukan booking 

service mobil 

5. Riwayat Spare Parts 

Menu untuk pelanggan melihat riwayat spare 

parts mobil 
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Tabel 4.24. Tabel Penjelasan Struktur Menu Pelanggan (Lanjutan) 

Hak Akses Keterangan 

 6. Contact 

Menu untuk pelanggan melihat kontak dari 

ARD Auto Service 

7. Daftar 

      Menu untuk pelanggan daftar ke sistem, 

sehingga dapat mengakses menu booking 

service mobil 

 

4.4.8. Prototype Sistem 

Berikut rancangan prototype website sistem informasi pelayanan pelanggan 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.25, Gambar 4.26, Gambar 4.27, Gambar 4.28, 

Gambar 4.29, Gambar 4.30, Gambar 4.31, Gambar 4.32 dan Gambar 4.33 di bawah 

ini. 

1.  Prototype Login Admin 

 
Gambar 4.25. Prototype Login Admin 

 Gambar 4.25 merupakan prototype login admin. Pada halaman ini 

menggunakan template bootstrap Knight, font dan icons menggunakan font 

awesome. Keterangan prototype login admin yang dapat dilihat pada Tabel 4.25 di 

bawah ini: 
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Tabel 4.25. Keterangan Prototype Login Admin 

No Nama Keterangan 

1 Icon atau Logo Menggunakan icons glyphicon-user yaitu salah satu 

fasilitas icon berupa icon kepala orang. 

a. Ukuran height: 200px, width: 200px 

b. Tata letak center 

2 Keterangan  Menggunakan text-center yaitu kata yang dibuat 

diletakkan diposisi tengah. 

a. Tata letak center 

b. Font size 12px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

3 Form Input Menggunakan form yaitu untuk memasukkan data 

berupa email dan password. 

a. Model text input 

b. Ukuran text input 260 x 34 

4 Button Login Menggunakan btn-primary yaitu class berfungsi untuk 

memberikan warna biru pada tombol yang di buat. 

a. Tata letak center 

b. Model button 

c. Button size 260 x 34 

d. Font size 14px 

e. Font color #ffffff 

5 Nama Sistem Menggunakan text-center yaitu kata yang dibuat 

diletakkan pada posisi tengah. 

a. Tata letak center 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

6 Link Text Menggunakan text-left forget dan text-right forget yaitu 

kata yang dibuat diletakkan pada posisi kiri dan posisi 

kanan. 

a. Tata letak right 

b. Font size 12px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

7 Background Menggunakan background image yaitu latar belakang, 

digunakan untuk memberikan dekorasi visual terhadap 

sebuah halaman sistem. 

a. Tambahan image 

b. Height: 700px; 
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2.  Prototype Halaman Utama Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26. Prototype Halaman Utama Admin 

 Gambar 4.26 merupakan prototype halaman utama admin. Pada halaman ini 

menggunakan template Gentelella Alela, font dan icons menggunakan font 

awesome. Keterangan prototype halaman utama admin yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.26 di bawah ini: 

Tabel 4.26. Keterangan Prototype Halaman Utama Admin 

No Nama Keterangan 

1 Nama Sistem Menggunakan text-center yaitu kata yang dibuat 

diletakkan diposisi tengah. 

a. Font size 20px 

b. Font color #f5f5f5 

c. Jenis tulisan arial 

d. Background color #336036 

2 Status Login Menggunakan session yaitu variabel ini disimpan pada 

server komputer dan dapat digunakan oleh semua 

halaman pada website tempat session dimulai.  Session 

akan hilang dan terhapus ketika si pengguna 

meninggalkan sistem. 

a. Font size 14px 

b. Font color #000000 

c. Ukuran button 140 x 30 
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Tabel 4.25. Keterangan Prototype Login Admin (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

3 Icon atau Logo Menggunakan icons glyphicon-user yaitu salah satu 

fasilitas icon berupa icon kepala orang. 

a. Ukuran height: 200px, width: 200px 

b. Tata letak center 

4 Menu Utama Menggunakan sidebar-menu yaitu kolom yang 

berisikan menu link yang biasanya berada disebelah kiri 

maupun kanan. Guna untuk membantu pengguna untuk 

mempermudah dalam mengakses informasi. 

a. Tata letak left 

b. Font size 13px 

c. Font color #000000 

d. Ukuran menu button 192 x 36 

5 Ucapan Selamat 

Datang 

Menggunakan page-title yaitu kata yang dibuat 

diletakkan pada kepala halaman sistem. 

a. Font size 14px 

b. Font color #000000 

c. Jenis tulisan arial 

6 Nama Sistem Menggunakan pull-right yaitu kata yang dibuat 

diletakkan pada posisi kanan. 

a. Tata letak right 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 
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3.  Prototype Kelola User Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27. Prototype Kelola User Admin 

 Gambar 4.27 merupakan prototype kelola user admin. Pada halaman ini 

menggunakan template Gentelella Alela, font dan icons menggunakan font 

awesome. Tabel keterangan prototype kelola user admin yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.27 di bawah ini: 

Tabel 4.27. Keterangan Prototype Kelola User Admin 

No Nama Keterangan 

1 Nama Sistem Menggunakan text-center yaitu kata yang dibuat 

diletakkan diposisi tengah. 

a. Font size 20px 

b. Font color #f5f5f5 

c. Jenis tulisan arial 

2 Status Login Menggunakan session yaitu variabel ini disimpan pada 

server komputer dan dapat digunakan oleh semua 

halaman pada website tempat session dimulai.  Session 

akan hilang dan terhapus ketika si pengguna 

meninggalkan sistem. 

a. Tata letak center 

b. Font size 14px 

c. Font color #000000 

d. Ukuran button 140 x 30 
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Tabel 4.27. Keterangan Prototype Kelola User Admin (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

3 Icon atau Logo Menggunakan icons glyphicon-user yaitu salah satu 

fasilitas icon berupa icon kepala orang. 

a. Ukuran height: 200px, width: 200px 

b. Tata letak center 

4 Menu Utama Menggunakan sidebar-menu yaitu kolom yang 

berisikan menu link yang biasanya berada disebelah kiri 

maupun kanan. Guna untuk membantu pengguna untuk 

mempermudah dalam mengakses informasi. 

a. Tata letak left 

b. Font size 13px 

c. Font color #000000 

d. Ukuran menu button 192 x 36 

5 Nama Halaman Menggunakan page-title yaitu kata yang dibuat 

diletakkan pada kepala halaman sistem. 

a. Tata letak left 

b. Font size 14px 

c. Font color #000000 

d. Jenis tulisan arial 

6 Pencarian Menggunakan input-group yaitu 

a. Jenis tulisan sans-serif 

b. Ukuran text input 250 x 70 

7 Button Tambah 

User 

Menggunakan Button btn-primary yaitu class berfungsi 

untuk memberikan warna biru pada tombol yang di 

buat. 

a. Font size 14px 

b. Font color #000000 

c. Jenis tulisan arial 

d. Ukuran button 100 x 28 

8 Tabel Data Menggunakan table yaitu mendefinisikan atau 

membuat tabel standar/tabel biasa. 

a. Font size 13px 

b. Font color #000000 

c. Tata letak left 

d. Jenis tulisan arial 

e. Background color #f9f9f9 

f. Ukuran tabel width 1065px 
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4.  Prototype Tambah User Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28. Prototype Tambah User Admin 

 Gambar 4.28 merupakan prototype tambah user admin. Pada halaman ini 

menggunakan template Gentelella Alela, font dan icons menggunakan font 

awesome. Tabel keterangan prototype tambah user admin yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.28 di bawah ini: 

Tabel 4.28. Keterangan Prototype Tambah User Admin 

No Nama Keterangan 

1 Nama Sistem Menggunakan text-center yaitu kata yang dibuat 

diletakkan diposisi tengah. 

a. Font size 20px 

b. Jenis tulisan arial 

c. Background color #336036 

2 Status Login Menggunakan session yaitu variabel ini disimpan pada 

server komputer dan dapat digunakan oleh semua 

halaman pada website tempat session dimulai.  Session 

akan hilang dan terhapus ketika si pengguna 

meninggalkan sistem. 

a. Tata letak center 

b. Font color #000000 

c. Jenis tulisan arial 

d. Ukuran button 140 x 30 
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Tabel 4.28. Keterangan Prototype Tambah User Admin (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

3 Icon atau Logo  Menggunakan icons glyphicon-user yaitu salah satu 

fasilitas icon berupa icon kepala orang. 

a. Ukuran height: 200px, width: 200px 

b. Tata letak center 

4 Menu Utama Menggunakan sidebar-menu yaitu kolom yang 

berisikan menu link yang biasanya berada disebelah kiri 

maupun kanan. Guna untuk membantu pengguna untuk 

mempermudah dalam mengakses informasi. 

a. Tata letak left 

b. Font size 13px 

c. Font color #000000 

5 Nama Halaman Menggunakan page-title yaitu kata yang dibuat 

diletakkan pada kepala halaman sistem. 

a. Tata letak left 

b. Font size 14px 

c. Font color #000000 

d. Jenis tulisan arial 

6 Form Input Data Menggunakan form yaitu untuk menginput data yang di 

isi. 

a. Font size 14px 

b. Font color #000000 

c. Jenis tulisan arial 

d. Ukuran text input 280 x 28 

7 Submit Button Menggunakan Button btn- yaitu class yang berfungsi 

untuk membuat tombol dan juga membuat round corner 

(membuat sudut dari button menjadi melengkung). 

a. Font size 13px 

b. Font color #fffffff 

c. Tata letak text center 

d. Jenis tulisan arial 

e. Background color #7bb33d 

 

Untuk prototype halaman admin lebih detail dan lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran D. 
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12.  Prototype Login Pimpinan 

 
Gambar 4.29. Prototype Login Pimpinan 

 Gambar 4.29 merupakan prototype login pimpinan. Pada halaman ini 

menggunakan template Knight, font dan icons menggunakan font awesome. Tabel 

keterangan prototype login pimpinan yang dapat dilihat pada Tabel 4.29 di bawah 

ini: 

Tabel 4.29. Keterangan Prototype Login Pimpinan 

No Nama Keterangan 

1 Icon atau Logo Menggunakan icons glyphicon-user yaitu salah satu 

fasilitas icon berupa icon kepala orang. 

a. Ukuran height: 200px, width: 200px 

b. Tata letak center 

2 Keterangan  Menggunakan text-center yaitu kata yang dibuat 

diletakkan diposisi tengah. 

a. Tata letak center 

b. Font size 12px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

3 Form Input Menggunakan form yaitu untuk memasukkan data 

berupa email dan password. 

a. Tata letak center 

b. Model text input 

c. Ukuran text input 260 x 34 
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Tabel 4.29. Keterangan Prototype Login Pimpinan (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

4 Button Login Menggunakan btn-primary yaitu class berfungsi untuk 

memberikan warna biru pada tombol yang di buat. 

a. Tata letak center 

b. Model button 

c. Button size 260 x 34 

d. Font size 14px 

e. Font color #ffffff 

5 Nama Sistem Menggunakan text-center yaitu kata yang dibuat 

diletakkan diposisi tengah. 

a. Tata letak center 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

6 Link Text Menggunakan text-left forget dan text-right forget yaitu 

kata yang dibuat diletakkan pada posisi kiri dan posisi 

kanan. 

a. Tata letak right 

b. Font size 12px 

c. Jenis tulisan sans-serif 

7 Background Menggunakan background image yaitu latar belakang, 

digunakan untuk memberikan dekorasi visual terhadap 

sebuah halaman sistem. 

a. Tambahan image 

b. Height: 700px; 
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13.  Prototype Halaman Utama Pimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30. Prototype Halaman Utama Pimpinan 

 Gambar 4.30 merupakan prototype halaman utama pimpinan. Pada halaman 

ini menggunakan template Gentelella Alela, font dan icons menggunakan font 

awesome. Tabel keterangan prototype halaman utama pimpinan yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.30 di bawah ini: 

Tabel 4.30. Keterangan Prototype Halaman Utama Pimpinan 

No Nama Keterangan 

1 Nama Sistem Menggunakan text-center yaitu kata yang dibuat 

diletakkan diposisi tengah. 

a. Font size 20px 

b. Font color #f5f5f5 

c. Jenis tulisan arial 

d. Background color #336036 

2 Status Login Menggunakan session yaitu variabel ini disimpan pada 

server komputer dan dapat digunakan oleh semua 

halaman pada website tempat session dimulai.  Session 

akan hilang dan terhapus ketika si pengguna 

meninggalkan sistem. 

a. Font color #000000 

b. Jenis tulisan arial 

c. Ukuran button 140 x 30 
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Tabel 4.30. Keterangan Prototype Halaman Utama Pimpinan (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

3 Icon atau Logo Menggunakan icons glyphicon-user yaitu salah satu 

fasilitas icon berupa icon kepala orang. 

a. Ukuran height: 200px, width: 200px 

b. Tata letak center 

4 Menu Utama Menggunakan sidebar-menu yaitu kolom yang 

berisikan menu link yang biasanya berada disebelah 

kiri maupun kanan. Guna untuk membantu pengguna 

untuk mempermudah dalam mengakses informasi. 

a. Tata letak left 

b. Font size 13px 

c. Font color #000000 

d. Ukuran menu button 192 x 36 

5 Ucapan Selamat 

Datang 

Menggunakan page-title yaitu kata yang dibuat 

diletakkan pada kepala halaman sistem. 

a. Font size 14px 

b. Font color #000000 

c. Jenis tulisan arial 

6 Nama Sistem Menggunakan pull-right yaitu kata yang dibuat 

diletakkan pada posisi kanan. 

a. Tata letak right 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 
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14.  Prototype Kelola User Pimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31. Prototype Kelola User Pimpinan 

 Gambar 4.31 merupakan prototype kelola user pimpinan. Pada halaman ini 

menggunakan template Gentelella Alela, font dan icons menggunakan font 

awesome. Tabel keterangan prototype kelola user pimpinan yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.31 di bawah ini: 

Tabel 4.31. Keterangan Prototype Kelola User Pimpinan 

No Nama Keterangan 

1 Nama Sistem Menggunakan text-center yaitu kata yang dibuat 

diletakkan diposisi tengah. 

a. Font size 20px 

b. Font color #f5f5f5 

c. Jenis tulisan arial 

2 Status Login Menggunakan session yaitu variabel ini disimpan pada 

server komputer dan dapat digunakan oleh semua 

halaman pada website tempat session dimulai.  Session 

akan hilang dan terhapus ketika si pengguna 

meninggalkan sistem. 

a. Tata letak center 

b. Font size 14px 

c. Font color #000000 

d. Ukuran button 140 x 30 
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Tabel 4.31. Keterangan Prototype Kelola User Pimpinan (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

3 Icon atau Logo Menggunakan icons glyphicon-user yaitu salah satu 

fasilitas icon berupa icon kepala orang. 

a. Ukuran height: 200px, width: 200px 

b. Tata letak center 

4 Menu Utama Menggunakan sidebar-menu yaitu kolom yang 

berisikan menu link yang biasanya berada disebelah 

kiri maupun kanan. Guna untuk membantu pengguna 

untuk mempermudah dalam mengakses informasi. 

a. Tata letak left 

b. Font size 13px 

c. Font color #000000 

d. Ukuran menu button 192 x 36 

5 Nama Halaman Menggunakan page-title yaitu kata yang dibuat 

diletakkan pada kepala halaman sistem. 

a. Tata letak left 

b. Font size 14px 

c. Font color #000000 

d. Jenis tulisan arial 

6 Pencarian Menggunakan input-group yaitu 

a. Jenis tulisan sans-serif 

b. Ukuran text input 250 x 70 

7 Button Tambah 

User 

Menggunakan Button btn-primary yaitu class berfungsi 

untuk memberikan warna biru pada tombol yang di 

buat. 

a. Font size 14px 

b. Font color #000000 

c. Jenis tulisan arial 

d. Ukuran button 100 x 28 

8 Tabel Data Menggunakan table yaitu mendefinisikan atau 

membuat tabel standar/tabel biasa. 

a. Font size 13px 

b. Font color #000000 

c. Tata letak left 

d. Jenis tulisan arial 

e. Background color #f9f9f9 

f. Ukuran tabel width 1065px 
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15.  Prototype Tambah User Pimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32. Prototype Tambah User Pimpinan 

 Gambar 4.32 merupakan prototype tambah user pimpinan. Pada halaman 

ini menggunakan template Gentelella Alela, font dan icons menggunakan font 

awesome. Tabel keterangan prototype tambah user pimpinan yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.32 di bawah ini: 

Tabel 4.32. Keterangan Prototype Tambah User Pimpinan 

No Nama Keterangan 

1 Nama Sistem Menggunakan text-center yaitu kata yang dibuat 

diletakkan diposisi tengah. 

a. Font size 20px 

b. Jenis tulisan arial 

c. Background color #336036 

2 Status Login Menggunakan session yaitu variabel ini disimpan pada 

server komputer dan dapat digunakan oleh semua 

halaman pada website tempat session dimulai.  Session 

akan hilang dan terhapus ketika si pengguna 

meninggalkan sistem. 

a. Tata letak center 

b. Font size 14px 

c. Font color #000000 

d. Ukuran button 140 x 30 
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Tabel 4.32 Keterangan Prototype Tambah User Pimpinan (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

3 Icon atau Logo Menggunakan icons glyphicon-user yaitu salah satu 

fasilitas icon berupa icon kepala orang. 

a. Ukuran height: 200px, width: 200px 

b. Tata letak center 

4 Menu Utama Menggunakan sidebar-menu yaitu kolom yang 

berisikan menu link yang biasanya berada disebelah 

kiri maupun kanan. Guna untuk membantu pengguna 

untuk mempermudah dalam mengakses informasi. 

a. Tata letak left 

b. Font size 13px 

c. Font color #000000 

d. Ukuran menu button 192 x 36 

5 Nama Halaman Menggunakan page-title yaitu kata yang dibuat 

diletakkan pada kepala halaman sistem. 

a. Tata letak left 

b. Font size 14px 

c. Font color #000000 

d. Jenis tulisan arial 

6 Form Input Data Menggunakan form-group yaitu untuk menginput data 

yang di isi. 

a. Font size 14px 

b. Font color #000000 

c. Jenis tulisan arial 

d. Ukuran text input 280 x 28 

7 Submit Button Menggunakan Button btn- yaitu class yang berfungsi 

untuk membuat tombol dan juga membuat round corner 

(membuat sudut dari button menjadi melengkung). 

a. Font size 13px 

b. Font color #fffffff 

c. Tata letak text center 

d. Jenis tulisan arial 

e. Background color #7bb33d 

 

Untuk prototype halaman pimpinan lebih detail dan lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran D. 
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19.  Prototype Halaman Utama 

Gambar 4.33. Prototype Halaman Utama 

 Gambar 4.33 merupakan prototype halaman utama sistem. Pada halaman ini 

menggunakan template Knight, font dan icons menggunakan font awesome. Tabel 

keterangan prototype halaman utama yang dapat dilihat pada Tabel 4.33 di bawah 

ini: 

Tabel 4.33. Keterangan Prototype Halaman Utama 

No Nama Keterangan 

1 Icon atau Logo  Menggunakan image yaitu menentukan gambar untuk 

digunakan sebagai latar belakang suatu halaman 

sistem. 

a. Ukuran height: 200px, width: 200px 

b. Tata letak center 

2 Nama Sistem  Menggunakan text-center yaitu kata yang dibuat 

diletakkan diposisi tengah. 

a. Tata letak center 

b. Font size 14px 

c. Jenis tulisan sans-serif 
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Tabel 4.33. Keterangan Prototype Halaman Utama (Lanjutan) 

No Nama Keterangan 

3 Button Booking 

Service 

Menggunakan Button btn-success yaitu class berfungsi 

untuk memberikan warna hijau pada tombol yang di 

buat. 

a. Berfungsi untuk masuk ke menu booking 

b. Tata letak center 

c. Model button 

d. Button size 260 x 34 

e. Font size 14px 

4 Menu Utama Menggunakan sidebar-menu yaitu kolom yang 

berisikan menu link yang biasanya berada disebelah 

kiri maupun kanan. Guna untuk membantu pengguna 

untuk mempermudah dalam mengakses informasi. 

a. Tata letak center 

b. Font size 13px 

c. Font color #000000 

d. Ukuran menu button 192 x 36 

5 Button Login Menggunakan Button btn-primary yaitu class 

berfungsi untuk memberikan warna biru pada tombol 

yang di buat. 

a. Berfungsi untuk masuk ke menu login 

b. Tata letak center 

c. Model button 

d. Button size 192 x 36 

e. Font size 13px 

f. Font color #000000 

 

Untuk prototype halaman sistem lebih detail dan lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran D. 

 


