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ABSTRAK 

 

 

Berkembangnya teknologi semakin pesat dan global, selalu memicu manusia berkembang dan bersaing 

dalam penguasaan teknologi.Khususnya teknologi informasi dan komputer.Saat ini hampir sebagian 

besar informasi yang dibutuhkan dapat melalui internet, hal ini berpengaruh cukup besar dalam dunia 

bisnis.Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi internet untuk memasarkan produknya dan 

mempromosikan kelebihan-kelebihan tempat usahanya melalui program berbasis internet agar produk 

dan tempat usahanya dikenal luas oleh masyarakat. Oleh karena itu penulis mencoba ikut serta 

berperan aktif untuk membuat sebuah rancangan program aplikasi webberdasarkan pengamatan 

langsung dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang  dibutuhkan. Program yang akan dibuat 

pada “Arrofah Ban” ditujukan agar bisa memberikan pelayanan transaksi pembelian dan pemesanan 

nomor antrian service secara online.Perancangan website ini yang menggunakan PHP, MySQL, dan 

Sublime Text 2. Dengan adanya program berbasis web ini dapat mempermudah konsumen untuk 

membeli ban mobil dan memesan nomor antrian service tanpa harus datang langsung ke bengkel 

Arrofah Ban. Hal ini dimaksudkan menjadi solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan yang ada, terutama kendala waktu dan tempat. Sehingga apa yang telah dibuat dapat 

tercapai suatu kegiatan yang menguntungkan lebih efektif dan efisien. 

 

ABSTRACT 

 

The development of increasingly rapid technological and global, always triggers humans grow and 

compete in the mastery of technology. Especially information technology and computer. Currently 

most of the information needed can be through the internet, this is quite a big impact in the business 

world. Many businesses that utilize Internet technology to market their products and promote their 

place of business advantages through the internet-based program for the product and the place of 

business is widely known by the public. Therefore, the authors tried to join and actively participate to 

create a web application program design based on direct observation and interviews to get the 

information needed. The program will be made on "Arrofah Ban" is intended to be able to provide 

services related to purchases and reservations online service queue number. The design of this website 

which uses PHP, MySQL, and Sublime Text 2. With this web-based program to facilitate the 

consumers to buy tires and ordered queue service numbers without having to come directly to the shop 

Arrofah Ban. It is meant to be the best solution to solve the problems that exist, especially constraints 

of time and place. So what has been made to achieve a more profitable activities effectively and 

efficiently. 
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I. PENDAHULUAN 

Era Globalisasi saat ini bertumbuh sangat cepat 

seiring dengan lajunya perkembangan zaman 

yang semakin modernakan kemajuan ilmu 

teknologi dan informasi. Hal ini ditandai 

dengan banyaknya pengguna komputer dan 

berkembangnya transaksi melalui internet, baik 

untuk kepentingan perusahaan atau bisnis 

sampai kepada hal-hal yang bersifat hiburan 

dan pendidikan.Pesatnya perkembangan bisnis 

berbasis online mendorong terjadinya 

persaingan bisnis yang semakin ketat.Setiap 

pelaku bisnis bersaing untuk pangsa pasar dan 

meraih pelanggan agar menggunakan produk 

atau jasa dari perusahaan mereka. 

Begitu pula yang terjadi pada Bengkel Mobil 

“Arrofah Ban” Bekasi yang saat ini masih 

menggunakan sistem marketing yang manual 

dalam mempromosikan produk dan pelayanan 

pemesanan nomor antrian service yang masih 

manual.Sistem manual yang menyebabkan 

penyebaran informasi lokasi, layanan jasa dan 

produk yang dijual menjadi terbatas, lalu bagi 

costumer yang ingin melakukan pemeliharaan 

mobil namun terkendala dengan menunggu 

panggilan nomor antrian yang memakan waktu 

lama juga disebabkan karena menggunakan 

sistem yang manual. 

Dengan adanya perancangan sistem 

komputerisasi dengan sistem informasi 

penjualan berbasis web akan memudahkan 

dalam mempromosikan keunggulan produk, 

layanan jasa pemeliharaan mobil yang meliputi: 

spooring, balancing, tune up carburetor, tune 

up injector, service injector, gantioli, ganti ban,  

repair ban, ganti velg, ganti accu, service 

rem,service lain-lain dan pemesanan nomor 

antrian service khusus wilayah Bekasi Utara. 

Selain itu dengan adanya sistem pemesanan 

nomor antrian service secara online dengan 

mengatur batas maksimal service satu hari 15 

mobil menjadi lebih mudah dan dapat 

mengurangi penumpukan antrian mobil yang 

ingin melakukan pemeliharaan mobil atau 

service. Oleh karena itu, maka penulis memilih 

judul “Sistem Informasi Penjualan Ban dan 

Pemesanan Service Mobil Berbasis Web 

Pada Arrofah Ban”.Tujuan dari penulisan 

tugas akhir adalah sebagai syarat kelulusan 

Program Diploma Tiga (DIII) Jurusan 

Manajemen Informatika di Akademi 

Manajemen Informatika dan Komputer Bina 

Sarana Informatika (AMIK BSI). 

 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

a. Internet 

Menurut Febrian (2008:27) 

menyimpulkan bahwa ”internet yang kita 

kenal pertama kali dikembangkan tahun 

1969 dengan nama ARPAnet (US Defense 

Advanced Researceh Projects Agency) 

oleh Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat”. 

b. Web Browser 

Menurut Sibero (2011:12) Web Browser 

“Aplikasi perangkat lunak yang digunakan 

untuk mengambil dan menyajikan sumber 

informasi web”. 

c. Web Server 

Menurut Sibero (2011:11), “Web Server 

adalah sebuah komputer yang terdiri dari 

perangkat keras dan perangkat lunak, 

secara bentuk fisik dan cara kerjanya, 

perangkat keras web server tidak berbeda 

dengan komputer rumah atau PC, yang 

membedakan adalah kapasitas dan 

kapabilitasnya”. 

d. PHP(Personal Home Page) 

Menurut Sibero (2011:49) “PHP adalah 

pemrograman interpreter yaitu proses 

penerjemahan baris kode sumber menjadi 

kode mesin yang dimengerti komputer 

secara langsung pada saat baris kode 

dijalankan”. 

e. Javascript 

Menurut Sibero (2011: 150)  “Java Script 

adalah bahasa skrip  (Scripting Language) 

yaitu kumpulan instruksi perintah yang 

digunakan untuk mengendalikan beberapa 

bagian dari sistem operasi. Bentuk bahas 

skrip dari javascript mengambil model 

penulisan pada pemograman C dan java, 

yang terdiri dari variabel dan fungsi 

lainnya.” 

f. HTML (Hyper Text Markup Language) 

Menurut Saputra dan Feni Agustin 

(2012:1) bahwa “HTML mempunyai 

kepanjangan Hyper Text Markup 

Language, yaitu sebuah bahasa 

pemrograman hyper text. Html ini 

memiliki fungsi untuk membangun 

kerangka ataupun format web berbasis 

html”. 

g. MySQL 

Menurut Kristanto (2010:12) ”MySQL 

adalah sebuah perangkat lunak sistem 

manajemen basis data SQL atau DBMS 

yang multithread dan multi-user”. 

 



h. Sublime Text 

Menurut Haughee (2013:3) Sublime Text 

2 is the latest version of the popular text 

editor Sublime Text, it is a full-featured 

text editor great for editing local text 

files”. 

i. XAMPP 

Menurut Nugroho (2009:74) “XAMPP 

merupakan paket PHP yang berbasis open 

source yang dikembangkan oleh sebuah 

komunitas open source”. 

j. CSS 

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan 

salah satu bahasa pemrograman web untuk 

mengendalikan beberapa komponen 

dalam sebuah tampilan web sehingga akan 

lebih terstruktur, seragam dan menarik. 

Pada website ini, penulis menggunakan 

CSS dalam pembuatan template untuk 

menarik mempercantik tampilan website. 

Cascading Style Sheet memiliki arti Gaya 

Menata Halaman Bertingkat, yang berarti 

setiap satu elemen yang telah diformat dan 

memiliki anak dan telah diformat, maka 

anak dari elemen tersebut secara otomatis 

mengikuti format elemen induknya. Pada 

awalnya CSS dikembangkan pada SGML 

pada tahun 1970, dan terus dikembangkan 

hingga saat ini CSS telah mendukung 

banyak bahasa Markup seperti HTML, 

XHTML, XML, SVG (Scalable Vector 

Graphics) dan Mozilla XUL(XML User 

Interface Language) (Sibero 2011:112). 

k. jQuery 
 jQuery adalah “Javascript Library 

merupakan kumpulan kode/fungsi 

javascript siap pakai, sehingga 

mempermudah dan mempercepat kita 

dalam membuat kode Javascript” 

Hakim(2010:3). 

l. Model Pengembangan Perangkat 

Lunak 

Menurut Sukamto dan M.Shalahudin 

(2013:28) Model SDLC (Software 

Development Life Cycle) air terjun 

(Waterfall) sering juga disebut model 

sekuensi linier (Sequential liniar) atau 

alur hidup klasik (classic life cycle)”. 

m. Struktur Navigasi 

Menurut Prihatna (2005:51) “Struktur 

Navigasi adalah susunan menu atau 

hierarki dari suatu situs yang 

menggambarkan isi dari setiap halaman 

dan link atau navigasi tiap halaman pada 

suatu situs web”. 

n. Entity Relationship Diagram 

Berdasarkan definisi dari Ladjamudin 

(2006:189) “ERD (Entity Relationship 

Diagram) adalah suatu model jaringan 

yang menggunakan susunan data yang 

disimpan dalam sistem secara abstrak”. 

o. Pengujian Web 

Menurut Rizky (2011:264), Black-Box 

testing (pengujian kotak hitam) adalah 

tipe testing yang memperlakukan 

perangkat lunak yang tidak diketahui 

kinerja internalnya. Sehingga para tester 

memandang perangkat lunak seperti 

layaknya sebuah “kotak hitam” yang tidak 

penting dilihat isinya, tapi cukup dikenai 

proses testing di bagian luar. 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan Perangkat 

Lunak 

Menurut Sukamto dan M.Shalahudin (2013:28) 

Model SDLC (Software Development Life 

Cycle) air terjun (Waterfall) sering juga disebut 

model sekuensi linier (Sequential liniar) atau 

alur hidup klasik (classic life cycle)”. Model air 

terjun menyediakan pendekatan alur hidup 

perangkat lunak secara sekuensial atau terurut 

dimulai dari analisis, desain, pengodean, 

pengujian, dan tahap pendukung (support). 

Berikut adalah gambar model air terjun: 

Sistem Rekaya 

Informasi

Analisis Desain Pengodean Pengujian

 Sumber : Sukamto dan M.Shalahudin 

(2013:29) 

Gambar 1. Ilustrasi Model Waterfall 

Dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Analisis Kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan 

secara intensif untuk mespesifikasikan 

kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami 

perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan 

oleh user, spesifikasi kebutuhan perangkat 

lunak pada tahap ini perlu untuk 

didokumentasikan. 

2. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses 

multi langkah yang fokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak harus 



termasuk struktur data, arsitektur perangkat 

lunak harus, representasi antarmuka, dan 

prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasi 

kebutuhan perangkat lunak harus dari tahap 

analisis kebutuhan ke representasi desain agar 

dapat diimplementasikan menjadi web e-

commerce pada tahap selanjunya.Desain 

perangkat lunak harus yang dihasilkan pada 

tahap ini juga perlu didokumentasikan. 

3. Pembuatan kode program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam 

program perangkat lunak harus.Hasil dari tahap 

ini adalah perangkat lunak harus sesuai dengan 

desain yang telah dibuat pada tahap desain. 

4. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak 

harus secara dari segi lojik (logic),  fungsional 

dan memastikan bahwa semua bagian sudah 

diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

kesalahan (error) dan memastikan keluaran 

yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 

 

B. Struktur Navigasi 

Menurut Prihatna (2005:51) “Struktur 

Navigasi adalah susunan menu atau hierarki 

dari suatu situs yang menggambarkan isi dari 

setiap halaman dan link atau navigasi tiap 

halaman pada suatu situs web”. Struktur 

navigasi suatu situs web sangat dipengaruhi 

oleh tujuan dari situs web yang akan dibuat. 

1. Linear (Satu Alur)  

Struktur yang hanya mempunyai satu 

rangkaian cerita yang berurut. Dengan kata lain 

struktur ini hanya dapat menampilkan satu 

demi satu tampilan layar secara berurut 

menurut urutannya. Tampilan yang dapat di 

tampilkan pada struktur jenis ini adalah satu 

halaman sebelumnya atau satu halaman 

sesudahnya dan tidak dapat menampilkan dua 

halaman sebelumnya atau dua halaman 

sesudahnya. 

 

 

 

 

 

Sumber : Prihatna (2005:51) 

Gambar 2. Struktur Navigasi Linear 

2. Hierarchical (Hirarki) 

Menampilkan data berdasarkan kriteria 

tertentu. Tampilan pada menu pertama akan 

disebut sebagai Master Page (halaman utama 

kesatu),halaman utama ini akan mempunyai 

halaman percabangan yang dikatakan Slave 

Page (halaman pendukung). Jika salah satu 

halaman pendukung dipilih atau diaktifkan, 

maka tampilan tersebut akan bernama Master 

Page (halaman utama kedua), dan seterusnya. 

Yang terpenting dari struktur penjejakan ini 

tidak diperkenankan adanya tampilan secara 

linear. 

 
 

Sumber: Prihatna (2005:52) 

Gambar 3. Struktur Navigasi Hirarki 

3. Non Linear (tidak berurut) 

Merupakan pengembangan dari struktur 

penjejakan Linear. Pada struktur ini 

diperkenankan membuat penjejakan bercabang. 

Pemakai bebas menelusuri website tanpa 

dibatasi oleh suatu rute dimana kontrol navigasi 

dapat mengakses ke semua halaman manapun. 

Percabangan Non Linear ini walaupun terdapat 

percabangan, mempunyai kedudukan yang 

sama tidak ada Master Page dan Slave Page 

 
 

Sumber: Prihatna (2005:53) 

Gambar 4. Struktur Navigasi Non Linear 

4. Composite(campuran) 

Merupakan gabungan dari Linear, Non 

Linear dan Hierarchi. Jika suatu tampilan 

membutuhkan percabangan, maka dapat dibuat 

percabangan, dan bila dalam percabangan 

tersebut terdapat suatu tampilan yang sama 

kedudukannya maka dapat dibuat struktur 

Linear. 

 

 
 

Sumber: Prihatna ( 2005:53) 

Gambar 5. Struktur Navigasi Composite 

(campuran). 

 

 

 

 



C. Entity Relationship Diagram 

 Berdasarkan definisi dari Ladjamudin 

(2006:189) “ERD (Entity Relationship 

Diagram) adalah suatu model jaringan yang 

menggunakan susunan data yang disimpan 

dalam sistem secara abstrak”. Jadi, jelaslah 

bahwa ERD ini berbeda dengan DFD yang 

merupakan suatu model jaringan fungsi yang 

akan dilaksanakan oleh system, sedangkan ERD 

merupakan model jaringan data yang 

menekankan pada struktur-struktur dan 

relationship data. 

ERD dibagi menjadi beberapa elemen-elemen 

yaitu: 

1. Entity 

Pada E-R diagram, entity digambarkan 

dengan sebuah bentuk persegi 

panjang.Entity adalah sesuatu apa saja 

yang ada didalam sistem, nyata maupun 

abstrak dimana data tersimpan atau 

dimana terdapat data. Entitas diberi nama 

dengan kata benda dan dapat 

dikelompokkan dalam empat jenis nama 

yaitu: orang, benda, lokasi, kejadian 

(terdapat unsur waktu didalamnya). 

2. Relationship 

Pada E-R diagram, Relationship dapat 

digambarkan dengan sebuah bentuk belah 

ketupat.Relationship adalah hubungan 

alamiah yang terjadi antara entitas. Pada 

umumnya penghubung (Relationship) 

diberi nama dengan kata kerja dasar, 

sehingga memudahkan untuk melakukan 

pembacaan relasinya (bisa dengan kalimat 

aktif atau kalimat pasif). Penggambaran 

hubungan yang terjadi adalah sebuah 

bentuk belah ketupat dihubungkan dengan 

dua bentuk empat persegi penjang. 

3. Relationship Degree 

Relationship degree atau derajat 

relationship adalah jumlah entitas yang 

berpartisipasi dalam satu relationship. 

Derajat Relationship yang sering dipakai 

didalam ERD: 

1) Unary Relationship 

2) Binary Relationship 

3) Ternary Relationship 

4. Atribut Value 

Atribut value atau nilai attribute adalah 

suatu occurrence tertentu dari sebuah 

attribute didalam suatu entity atau 

Relationship. 

Ada dua jenis attribut: 

1) Identifier (key) digunakan untuk 

menentukan suatu entity secara unik 

(primary key). 

2) Descriptor (nonkey attribute) 

digunakan untuk menspesifikasikan 

karakteristik dari suatu entity yang 

tidak unik. 

5. Kardinalitas (Cardinality) 

Kardinalitas Relasi menunjukkan jumlah 

maksimum tupel yang dapat berelasi 

dengan entitas pada entitas lain. Dari 

sejumlah kemungkinan banyaknya 

hubungan antar entitas tersebut, 

Kardinalitas relasi merujuk kepada 

hubungan maksimum yang terjadi dari 

entitas yang satu ke entitas yang lain dan 

begitu juga sebaliknya, terdapat tiga 

macam kardinalitas relasi yaitu: 

1) One to One 

Tingkat hubungan satu ke satu, 

dinyatakan dengan satu kejadian pada 

entitas pertama, hanya mempunyai 

satu hubungan dengan satu kejadian 

pada entitas yang kedua dan 

sebaliknya. 

2) One to Many atau Many to One 

Tingkat hubungan satu kebanyak 

adalah sama dengan banyak ke satu. 

Tergantung dari arah mana hubungan 

tersebut dilihat.Untuk satu kejadian 

pada entitas yang pertama dapat 

mempunyai banyak hubungan dengan 

kejadian pada entitas yang 

kedua.Sebaliknya satu kejadian pada 

entitas yang kedua hanya dapat 

mempunyai satu hubungan dengan 

satu kejadian pada entitas yang 

pertama. 

3) Many to Many 

Tingkat hubungan kebanyakan terjadi 

jika tiap kejadian pada sebuah entitas 

akan mempunyai banyak hubungan 

dengan kejadian pada entitas lainnya. 

Baik dilihat dari sisi entitas yang 

pertama, maupun dilihat dari sisi yang 

kedua. 

 

D. Logical Record Structure 

Menurut Ladjamudin (2006:210) aturan-

aturan dalam melakukan transformasi E-R 

Diagram ke logical record structure adalah 

sebagai berikut: 

1. Setiap entityakan diubah kebentuk sebuah 

kotak dengan nama entity berada diluar kotak 

dan atribut berada didalam kotak. 



2. Sebuah relasi kadang disatukan dalam 

sebuah kotak bersama entity, kadang dipisah 

dalam sebuah kotak tersendiri. 

 

E. Pengujian Web 

Menurut Rizky (2011:264), Black-Box 

testing (pengujian kotak hitam) adalah tipe 

testing yang memperlakukan perangkat lunak 

yang tidak diketahui kinerja internalnya. 

Sehingga para tester memandang perangkat 

lunak seperti layaknya sebuah “kotak hitam” 

yang tidak penting dilihat isinya, tapi cukup 

dikenai proses testing di bagian luar. 

 Beberapa tekhnik testing yang 

tergolong dalam tipe Black Box Testing 

menurut Rizky(2011:265) antara lain: 

1. Equivalence Partitioning 

Pada tekhnik ini, tiap inputan data 

dikelompokkan ke dalam grup tertentu, 

yang kemudian dibandingkan outputnya. 

2. Boundary Value Analysis 

Pada tekhnik Boundary Value Analysis, 

dilakukkan inputan yang melebihi dari 

batasan sebuah data. Sebagai contoh, 

untuk sebuah inputan harga barang, maka 

dapat dilakukan testing dengan 

menggunakan angka negatif (yang tidak 

diperbolehkan dalam sebuah harga). Jika 

perangkat lunak berhasil mengatasi 

inputan yang salah tersebut, maka dapat 

dikatakan tekhnik ini telah selesai 

dilakukan. 

3. Cause  Effect  Graph 

 Dalam tekhnik ini, dilakukan proses 

testing yang menghubungkan sebab dari 

sebuah inputan dan akibatnya pada output  

yang dihasilkan. 

4. Random Data Selection 

 Seperti namanya, tekhnik ini berusaha 

melakukan proses inputan data dengan 

menggunakan nilai acak. Dari hasil 

inputan tersebut kemudian dibuat sebuah 

tabel yang menyatakan validitas dari 

output yang dihaslikan. 

5. Feature Test 

 Pada tekhnik ini, dilakukan proses testing 

terhadap spesifikasi dari perangkat lunak 

yang telah selesai dikerjakan. Misalkan, 

pada perangkat lunak sistem informasi 

akademik. Dapat dicek apakah fitur untuk 

melakukan entri nilai telah tersedia, begitu 

dengan fitur entri data siswa maupun entri 

data guru yang akan melakukan entri nilai. 

 

 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Latar Belakang 

Arrofah Ban merupakan sebuah usaha 

yang bergerak dibidang otomotif dan penjualan 

ban roda empat yang didirikan oleh H.Widada 

Hermanta pada tahun 2008. Usaha ini 

merupakan usaha bengkel pertama yang 

didirikan oleh H.Widada yang beralamat Jl. 

Raya Kali Abang Tengah (Depan Makam 

Perwira) Bekasi Utara, yang telah didirikan 

dengan No.Siup 510/1414-BPPT/PM/VII/2011. 

Arrofah Ban ini memiliki pelayanan jasa 

service mobil yang berfariasi seperti spooring, 

balancing, service injector, uji emisi, tune up, 

kanvas kopling, nitrogen, ganti oli, penjualan 

ban dan pelayan service mobil lainnya. Selain 

itu Arrofah Ban memiliki ruang tunggu 

konsumen yang sedang melakukan service yang 

nyaman lengkap dengan fasilitas sebuah tv dan 

ruangan yang ber ac, sehingga konsumen tidak 

akan merasa jenuh. 

2. Struktur Organisasi dan Fungsinya 

Struktur organisasi merupakan mekanisme 

formal dimana organisasi dikelola. Struktur 

organisasi menunjukkan kerangka dan susunan 

perwujudan pola tetap hubungan diantara 

fungsi, bagian atau posisi. Struktur organisasi 

bermanfaat bagi seluruh karyawan untuk 

mengetahui dan mewujudkan kedudukan, 

tugas, wewenang dan tanggung jawab yang 

berbeda-beda dalam suatu organisasi. 

Adapun struktur organisasi yang 

dimiliki oleh Arrofah Ban adalah sebagai 

berikut: 

 

Pemilik

Admin

Mekanik I

Ketua Mekanik

Mekanik II Mekanik III Mekanik IV Mekanik V Mekanik VI

 
 

Gambar 6.  Struktur Organisasi Arrofah Ban 

 

Nama-nama yang mengisi struktur organisasi di 

atas adalah sebagai berikut : 

Pemilik :H.Widada.H 

 Admin  : Ayu 

 Ketua Mekanik : Narsun 



Mekanik I  : Agus 

Mekanik II  : Jaenal 

Mekanik III  : Tiya 

Mekanik IV  : Boim 

Mekanik V  : Wiwit 

Mekanik VI  : Tuyan 

Adapun fungsi dari masing-masing 

jabatan adalah sebagai berikut : 

1) Pemilik 

2) Tugas dan tanggung jawab pemilik ialah 

memberi arahan serta informasi penting 

yang berkaitan dengan Arrofah Ban.Selain 

itu pemiliki juga bisa disebut sebagai 

direktur ini bertugas mengambil 

keputusan penting untuk kemajuan 

Arrofah Ban. 

3) Admin 

4) Tugas seorang admin ialah mencatat 

segala hal yang berhubungan dengan 

kepentingan perusahaan, seperti 

pembukuan ringan, pencatatan agenda 

perusahaan, serta kegiatan lain yang 

mencakup keperluan perusahaan secara 

tekhnis. 

5) Ketua Mekanik 

6) Tugas ketua mekanik ialah melakukan 

koordinasi dengan tim mekanik dan 

service adviser terkait dengan efektivitas 

perbaikan dan perawatan kendaraan 

konsumen, membuat laporan setiap bulan 

terkait service dan sparepart, dan 

bertanggung jawab terhadap tim mekanik 

dan service adviser terkait perbaikan dan 

perawatan kendaraan konsumen. 

7) Mekanik 

8) Tugas seorang mekanik ialah 

melaksanakan pekerjaan perbaikan dan 

pemeliharaan mesin-mesin mobil sesuai 

dengan permintaan konsumen dan harus 

mempertanggung jawabkan pekerjaannya 

kepada kepala pelaksana. 

 

3. Analisis Kebutuhan 

Arrofah Ban menjual beberapa macam 

jenis ban mobil dan pelayanan jasa service 

mobil yang pelanggannya sudah cukup banyak. 

Tujuan yang diinginkan pemilik arrofah ban 

sebagai pemilik sistem dari pengembangan 

perangkat lunak ini adalah untuk membantu 

aktifitas penjualan sehari-hari, sehingga proses 

penjualan dan pelayanan service dapat 

dilaksanakan dengan baik. Selain itu, pemilik 

arrofah ban menginginkan informasi-informasi 

produk dan jenis-jenis pelayanan service di 

arrofah ban dapat ditampilkan dihalaman 

pengunjung yang dapat digunakan untuk 

mempromosikan seputar tentang bengkel 

Arrofah Ban, produk dan jenis pelayanan jasa 

service mobilnya. Berikut adalah pengguna 

website arrofah ban : 

A. Kebutuhan Pengguna 

Admin : 

a. Dapat melakukan login ke halaman 

admin. 

b. Dapat menambahkan, mengedit, 

menghapus data produk. 

c. Dapat menambahkan, mengedit, 

menghapus kategori produk. 

d. Dapat menghapus member. 

e. Dapat menambahkan, mengedit, dan 

menghapus data antrian servis. 

f. Dapat mengubah status order 

konsumen. 

g. Dapat mencetak laporan transaksi 

penjualan. 

h. Dapat mengedit syarat dan ketentuan 

berlaku, profil, dan cara pemesanan. 

i. Dapat mengubah password admin. 

 

B. Kebutuhan Sistem 

1. Kebutuhan sistem untuk admin. 

a. Memberikan laporan transaksi per 

hari, minggu, bulan, tahun. 

b. Memberikan layanan bagi bengkel 

yang ingin menampilkan produk-

produk ban, jenis-jenis pelayanan 

service dan pemesanan no.antriannya 

atau mempromosikan tentang bengkel 

arrofah bannya sendiri agar lebih 

dikenal masyarakat luas. 

2. Kebutuhan sistem untuk customer. 

a. Menampilkan semua informasi yang 

dibutuhkan oleh customer seperti data 

produk, cara pembelian produk, 

pembelian produknya, data jenis 

pelayanan service, cara pemesanan no 

antrian service, form pemesanan 

nomor antrian service hingga form 

penghubung antara user dengan admin 

seperti testimonial.  

b. Melakukan kegiatan transaksi 

pembelian dan pemesanan nomor 

antrian service dan mencetak 

no.antrian service yang sudah 

dipesandengan proses transaksi yang 

mudah, aman dan nyaman. 

 

 

 

 



4.  Perancangan Perangkat Lunak 

A. Rancangan Antar Muka 

Berikut adalah rancangan antar muka 

pada website Arrofah Ban : 

Rancangan Antar Muka Login Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Rancangan Antar Muka Login 

Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

B. Basis Data 

1. Entity Relationship Diagram 

 
 

Gambar 8. ERD (Entity Relationship Diagram) 
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2. Logical Relational Structure 

 

 
 

Gambar 9.Logical Record Structure 

 

C. Spesifikasi File 

Spesifikasi FileMember 

Nama File  : Member 

Akronim  : member.myd 

Fungsi :Untuk menyimpan 

data member 

Tipe File  : File Master 

Organisasi File : Indexed Sequential 

Akses File  : Random 

Media   : Harddisk 

Panjang Record : 186  

Kunci Field : id_member 

Software  : Mysql 

Tabel 1. Spesifikasi File Member 

No Elemen Data Nama Field Tipe Size Ket 

1 Id Member id_member Integer 3 Primary Key 

2 Nama Lengkap nama_lengkap Varchar 40   

3 Username username Varchar 20  

4 Alamat alamat Text   

5 Kode Pos kodepos Varchar 5  

6 Nomor Telpon no_telp Varchar 12  

7 Email email Varchar 35  

8 Password password Varchar 32  
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D. Rancangan Struktur Navigasi 

 

1. Rancangan Struktur Navigasi  HalamanUser 

 

 
Gambar 10. Rancangan Struktur Navigasi User 

 

2. Implementasi dan Pengujian Unit 

 

a. Implementasi 

Halaman Keranjang Belanja 

Berisi daftar ban yang dibeli. 

 
 

Gambar 11. Halaman Keranjang Belanja 

 

b. Spesifikasi Sistem Komputer  

 

Berikut ini adalah spesifikasi perangkat 

keras dan perangkat lunak minimum yang 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan 

aplikasi penjualan dan pemesanan nomor 

antrian service  untuk bengkel Arrofah Ban. 

1. Spesifikasi Perangkat Keras 

A. Server 

1) CPU 

(a) Processor AMD Atlhon(tm) 

64 X2 Dual Core Processor 

5200+ 2.70 GHz 

(b) RAM DDR3 2.00 GB 

2) Mouse 

3) Keyboard 

4) Monitor dengan resolusi layar 

minimum 1440 x 900 

5) Koneksi Internet dengan 

kecepatan 3 Mbps 

B. Client 

1) CPU 

(a) Processor Intel(R) 

Celeron(R) CPU 847 @ 

1.10GHz 1.10GHz 

(b) RAM DDR3 1.00GB 

2) Mouse 

3) Keyboard 

4) Monitor dengan resolusi layar 

minimum 1366 x 768 

5) Koneksi Internet dengan 

kecepatan 512 Kbps. 

 

2. Spesifikasi Perangkat Lunak 

A. Server 

1) Operating System Microsoft 

Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, 

Build 7601) 

2) Web Server XAMPP 1.8.3-4 

(a) PHP 5.5.1.1 

(b) Apache 2.4.9 

(c) MySQL 5.6.16 

(d) phpMyAdmin 4.1.12 

(e) FileZilla FTP Server 0.9.41 

Index

Profil Produk
Keranjang 

Belanja
Servis Testimonial

Laporan 

Transaksi

Syarat dan 

Ketentuan 

Berlaku

Cara 

Pembelian

Semua 

Produk Jenis 

Layanan 

Servis

Pesan Nomor 

Antrian Servis

Cara 

Pemesanan 

Nomor 

Antrian 

Servis

Arrofah Ban Masuk Daftar



(f) Tomcat 7.0.42 

(with_mod_proxy_ajp as 

connector) 

(g) Strawberry Perl 5.16.3.1 

Portable 

(h) XAMPP Control Panel 3.2.1 

3) Web Browser Google Chrome dan 

Mozilla Firefox 

c. Pengujian Unit 

  

1. Pengujian Terhadap Form Login User 

 

 

Tabel 2.Hasil Pengujian Black BoxTesting Halaman Login User 

 
No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil yang diharapkan Hasil 

Pengujia

n 

Kesimpul

an 

1 Username dan 

Password tidak 

diisi kemudian klik 

tombol login 

Username: 

(kosong) 

Password: 

( kosong) 

Sistem akan menolak akses 

user dan menampilkan 

“Username tidak boleh 

kosong”dan kursor fokus ke 

textfield pertama yaitu 

username 

Sesuai 

harapan 

Valid 

2 Mengetikan 

Username dan 

Password tidak 

diisi atau kosong 

kemudian klik 

tombol login 

Username:  

(aulia) 

Password: 

(kosong) 

Sistem akan menolak akses 

user dan menampilkan 

“Password tidak boleh 

kosong”dan kursor fokus  ke 

textfield kedua yaitu password 

Sesuai 

harapan 

Valid 

3  Username tidak 

diisi dan password 

diisi kemudian klik 

tombol login 

Username: 

(kosong) 

Password: 

(lia123) 

Sistem akan menolak akses 

user dan menampilkan 

“Username tidak boleh 

kosong”dan kursor fokus ke 

textfield pertama yaitu 

username. 

Sesuai 

harapan 

Valid 

4 Mengetikkan salah 

satu kondisi salah 

pada username 

atau password 

kemudian klik 

tombol login 

Username: 

aulia(benar) 

Password: 

1233lia(sala

h) 

Sistem akan menolak akses 

user dan menampilkan 

“Username Dan Password 

Tidak Dikenal. Silahkan Anda 

Login Kembali.” 

Sesuai 

harapan 

Valid 

5 Mengetikkan 

username dan 

password dengan 

data yang benar  

kemudian klik 

tombol login 

Username: 

aulia(benar) 

Password: 

lia123(benar

) 

Sistem menerima akses login 

dan menampilkan “Login 

sukses” kemudian langsung 

menampilkan menu utama 

Sesuai 

harapan 

Valid 

 

V  KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian-uraian yanag telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulis 

mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai 

penulisan tugas akhir ini : 

1. Sistem informasi penjualan produk dan 

pemesanan nomor antrian service di 

Arrofah Ban harus sudah mulai 

melakukan pembaruan yaitu dari sistem 

manual menjadi sistem terkomputerisasi 

berbasis web agar memudahkan dalam 

pemasaran produk-produk yang tersedia di 

Arrofah Ban selain itu konsumen dapat 

memesan nomor antrian service dari 

manapun dan kapanpun. 

2. Aplikasi ini merupakan alternatif 

pemecahan dari masalah yang dihadapi 

Arrofah Ban, karena dengan aplikasi ini 

dapat  memudahkan penyimpanan data, 

pencarian data produk, pencetakan 

laporan pembelian atau data yang 

berhubungan dengan operasional Arrofah 

Ban dan juga dapat membantu bagian 



administrasi dan memberikan pelayanan 

kepada customer lebih cepat, dan efisien.    

 

VI  DAFTAR PUSTAKA 

 

Febrian, Jack. 2008. Menggunakan Internet. 

Bandung: Informatika. 

 

Hakim, Lukmanul. 2010. Bikin Website Super 

Keren dengan PHP & jQuery. 

Yogyakarta: Lokomedia. 

 

Haughee, Eric. 2013. Sublime Text Starter. 

Birmingham: Pack Publishing Ltd. 

 

Kristanto, Andri. 2010. Kupas Tuntas PHP & 

MySQL 9 Jam Menguasai PHP dan 

MySQL dengan Mudah Cepat. Klaten: 

Cable Book. 

 

Ladjamudin, Bin Al-Bahra. 2006. Rekayasa 

Perangkat Lunak. Palembang : 

Maxikom. 

 

Nugroho,Bunafit.2009.Latihan Membuat 

Aplikasi Web PHP dan MySQL 

dengan Dreamweaver MX(6,7,2004) 

dan 8.Yogyakarta:Gava Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihatna, Hengky. 2005. Kiat Praktis Menjadi 

Webster Professional. Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo. 

 

Rizky, Soetam. 2011. Konsep Dasar Rekayasa 

Perangkat Lunak. Jakarta: PT. Prestasi 

Pustakaraya. 

 

Saputra, dan Feni Agustin 2012.Membangun 

Sistem Aplikasi E-commerce dan 

SMS. Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo. 

 

Sibero, Alexander F.K. 2011. Kitab Suci Web 

Programming.Yogyakarta: Mediakom. 

 

Sukamto dan M.Shalahuddin. 2013. Rekayasa 

Perangkat Lunak. Bandung: 

Informatika 

 
Yuhefizar, 2008. 10 Jam Menguasai Internet 

dan Teknologi Aplikasinya. Jakarta: 

PT. Elex Media Komputindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


