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ABSTRAK 

 

Merpati Maintenance Facility (MMF) merupakan unit bagian dari PT. 

Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang bergerak di bidang perawatan pesawat, 

dimana pusat dari perawatan nasional berada di Surabaya. Penggunaan sistem 

secara manual ini masih berlangsung di PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) 

unit bagian Merpati Maintenance Facility (MMF). Di dalam melakukan 

pengolahan data–data dan penyimpanan arsip–arsip masih dilakuka secara 

manual, sehingga akan memakan waktu yang lama, memungkinkan hilangnya 

arsip-arsip lama yang telah disimpan, kurang efisien, serta membutuhkan 

ketelitian yang cukup tinggi. 

Dari beberapa uraian permasalahan di atas maka solusi yang dapat 

diterapkan guna mengatasi masalah terebut diantaranya adalah dengan 

memanfaatkan teknologi dan sistem informasi. Dengan melakukan analisa dan 

perancangan sistem informasi perawatan dan perbaikan pesawat pada PT. Merpati 

Nusantara Airlines unit bagian Merpati Maintenance Facility. 

Dengan adanya perancangan desain sistem informasi perawatan dan 

perbaikan pesawat yang terkomputerisasi dan terintegrasi dapat mengatasi 

berbagai permasalahan yang ada pada PT. Merpati Nusantara Airlines unit bagian 

Merpati Maintenance Facility, pengolahan data-data menjadi terintegrasi dan 

terkomputerisasi antara divisi yang satu dengan yang lainnya sehingga di dalam 

pengolahan data sehari-hari menjadi lebih akurat, cepat, serta efisien. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin maju pada saat ini memacu 

manusia untuk semakin berfikir lebih maju. Karena didorong oleh perkembangan 

teknologi, manusia menginginkan segala sesuatu dilaksanakan dengan cepat, tepat 

dan akurat. Dengan alasan tersebut, pemakaian komputer sebagai alat bantu makin 

banyak digunakan, mengingat semakin rumitnya proses pengolahan data.  

Merpati Maintenance Facility (MMF) merupakan unit bagian dari PT. 

Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang bergerak di bidang perawatan pesawat, 

dimana pusat dari perawatan nasional berada di Surabaya. Penggunaan sistem 

secara manual ini juga didapati pada PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) unit 

bagian Merpati Maintenance Facility (MMF). Untuk mempermudah proses–

proses yang dilakukan, maka dibuat suatu perancangan sistem yang mengacu pada 

pengolahan data secara sistematis agar para pemakai dapat dengan mudah 

memahami cara kerja dan mekanisme dari suatu sistem secara tepat, cepat dan 

akurat. 

Oleh karena itu, maka pengolahan data–data yang dahulu dilakukan 

secara manual, sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena akan memakan waktu 

yang lama, kurang efisien, serta membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan sebuah perubahan secara 

keseluruhan terhadap sistem kerja manual menjadi sistem kerja secara 

terkomputerisasi dan terintegrasi. Dengan sistem yang ada sekarang, cara 
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penyimpanan arsip–arsip secara manual dapat mengakibatkan hilangnya arsip-

arsip yang telah disimpan, demikian juga pencarian data akan menghabiskan 

waktu yang lama. 

Dari beberapa uraian pernyataan di atas maka kami melakukan analisa 

dan perancangan sistem informasi perawatan dan perbaikan pesawat. Sehingga 

dengan pembuatan analisa dan perancangan sistem yang baru diharapkan dapat 

membantu meningkatkan cara kerja dan mekanisme dari suatu sistem secara tepat, 

cepat dan akurat serta efisiensi dan efektifitas kerja. Selain itu juga dapat 

meningkatkan daya saing perusahaan tersebut dengan kompetitor. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan acuan latang belakang di atas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan yakni : 

1. Bagaimana menganalisa sistem informasi perawatan dan perbaikan pesawat 

pada PT. Merpati Nusantara Airlines unit bagian Merpati Maintenance 

Facility? 

2. Bagaimana mendesain perancangan sistem informasi perawatan dan perbaikan 

pesawat pada PT. Merpati Nusantara Airlines unit bagian Merpati Maintenance 

Facility yang terkomputerisasi dan terintegrasi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam penulisan laporan ini tidak terlalu meluas dan terfokus pada 

permasalahan, maka dalam laporan ini hanya dibatasi pada: 
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1. Hanya membahas sistem yang di dalamnya melibatkan divisi Production 

Planning Control. 

2. Sistem informasi ini tidak membahas inventori, perawatan dan perbaikan 

komponen spare parts pesawat. 

3. Sistem informasi ini tidak membahas biaya perawatan dan perbaikan pesawat. 

4. Laporan yang dihasilkan meliputi Work Order, Work Package, dan Final 

Report. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam analisa dan perancangan sistem informasi perawatan dan perbaikan pesawat 

adalah : 

1. Melakukan analisa sistem informasi perawatan dan perbaikan pesawat pada 

PT. Merpati Nusantara Airlines unit bagian Merpati Maintenance Facility. 

2. Mendesain perancangan sistem informasi perawatan dan perbaikan pesawat 

pada PT. Merpati Nusantara Airlines unit bagian Merpati Maintenance Facility 

yang terkomputerisasi dan terintegrasi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan terhadap masalah yang akan dibahas, tujuan dari 

pembahasan masalah yang diangkat, dan sistematika penulisan 

laporan. 
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BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan mulai dari 

sejarah, hingga struktur organisasi yang ada. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan analisa 

proses bisnis dan dokumentasi sistem. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai gambaran sistem yang sedang 

berjalan di Merpati Maintenance Facility (MMF) dalam bentuk 

Sistem Flow, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, 

dan Struktur Basis Data dan Tabel. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang telah dilakukan terkait 

dengan tujuan dan permasalahan yang ada, serta saran untuk 

pengembangannya. 
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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

2.1 Sekilas Sejarah Merpati Nusantara Airlines 

Merpati Nusantara Airlines merupakan karya bangsa yang dibesarkan 

dalam lingkungan budaya dan bahasa yang beraneka ragam. Semuanya menjadi 

tempaan bagi Merpati untuk tumbuh semakin dewasa. Berikut ini sejarah Merpati 

Nusantara Airlines dari tahun ke tahun : 

1. Cikal Bakal Merpati : Awal November 1958 

Perdana menteri Ir. H. Juanda (alm.) meresmikan misi yang diemban TNI-AU 

sebagai jembatan udara di Kalimantan yaitu mendobrak isolasi daerah 

pedalaman. Berhasilnya misi ini selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah 

untuk mendirikan suatu perusahaan Negara yang bergerak dalam lapangan jasa 

angkutan udara perintis di daerah-daerah. 

2. Pendirian Perusahaan : 6 September 1962 

P.N. Merpati didirikan berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 

1962 yang merupakan tonggak sejarah perkembangan angkutan udara di tanah 

air. Kenyataan tersebut telah mendasari keputusan perlunya untuk dibentuk 

suatu perusahaan negara di bidang jasa transportasi udara antar daerah di 

Indonesia. Maka, sejak 6 September 1962, secara resmi berdirilah P.N. 

Merpati. 

Tugas Utama P.N. Merpati Nusantara adalah menyelenggarakan perhubungan 

udara di daerah-daerah dan penerbangan serba guna, serta memajukan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan angkutan udara dalam arti seluas-luasnya. Aset 
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pertama perusahaan terdiri dari : empat pesawat De Havilland Otter DHC-3 

dan dua Dakota DC-3 milik AURI. Dengan modal awal ini, P.N. Merpati 

Nusantara berusaha keras untuk ikut serta membangun perekonomian nasional 

dalam bidang perusahaan udara dengan mengutamakan kepentingan rakyat. 

3. Aset Garuda eks NV De Krooinduif di Irian Jaya : 1964 

Pada awal tahun 1963, ketika Irian Jaya diserahkan oleh pemerintah Belanda 

kepada pemerintah Indonesia, NV. De Kroonduif yang merupakan perusahaan 

penerbangan Belanda di Irian Jaya ikut pula diserahkan kepada Garuda 

Indonesia Airways, termasuk enam pesawat yang terdiri dari tiga buah Dakota 

DC-3, dua Twin Pionner dan sebuah beaver. Karena Garuda lebih memusatkan 

perhatian pada pengembangan usahanya sebagai flag carrier, maka semua 

konsesi penerbangan dan fasilitas teknisnya di Irian Jaya dilimpahkan kepada 

Merpati. Pada tahun yang sama, Merpati memperluas jaringan operasinya 

dengan menghubungkan Jakarta-Semarang, Jakarta-Tanjung Karang, dan 

Palangkaraya-Balikpapan disamping membuka rute baru di Irian Jaya. Pada 

tahun 1969, Merpati dibagi dalam dua daerah operasi, yakni operasi MIB 

(Merpati Irian Barat) dan MOB (Merpati Operasi Barat), yang mencakup Jawa, 

Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sejalan dengan itu, Merpati pun 

memasuki babak baru dengan berganti nama menjadi Merpati Nusantara 

Airlines (MNA). Bagaikan tuah keberutungan, sejak saat itu MNA menjadi 

nama yang begitu mengena di hati masyarakat luas. 

4. Awal Perkembangan Merpati : 1970 

Mulai tahun 1970, Merpati tidak hanya mampu mengembangkan operasinya 

dengan menerbangi rute-rute jarak pendek (feeder line operation), melainkan 



7 

 

 

 

juga rute-rute jarak menengah (semi trunk operation) dan jauh (trunk 

operation) sesuai dengan yang tertuang di dalam surat keputusan Menteri 

Perhubungan No.S 8/1/11/Phb tertanggal 21 September 1967. 

Perluasan operasi ini berhasil dengan baik, Merpati mulai melayani 

Penerbangan Regional (lintas batas) yakni rute Pontianak-Kuching dan 

Palembang-Singapura, juga Kupang-Darwin. 

5. Penerbangan Perintis : 1974 

Secara resmi misi penerbangan perintis diserahkan oleh pemerintah kepada 

Merpati, sehingga Merpati mengemban misi sebagai agen pembangunan 

dengan tujuan : 

a. Membuka isolasi daerah-daerah terpencil, serta menghubungkan kota-kota 

yang sulit dijangkau oleh sarana angkutan lainnya. 

b. Membantu melancarkan roda administrasi pemerintah. 

c. Melancarkan kegiatan ekonomi dan perdagangan di daerah-daerah. 

d. Menunjang secara efektif di bidang Hankam. 

e. Ikut menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara di bidang Poleksusbud. 

Pada tahun 1974, Penerbangan Perintis yang disubsidi pemerintah secara resmi 

diserahkan pula kepada Merpati. 

6. Merpati Nusantara Airlines Menjadi Persero : 1975 

Sederet keberhasilan dan prestasi Merpati ternyata berbuah kepercayaan. Peran 

positif Merpati sebagai modal transportasi udara, yang didukung kemantapan 

manajemen dan keuangan mendorong pemerintah untuk menjadikan Merpati 

sebagai perusahaan Perseroan (PT). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 
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70 tahun 1971, status perusahaan Merpati diubah menjadi PT. Merpati 

Nusantara Airlines, terhitung sejak 6 September 1975. 

Tahun 1975-1978 Merpati merintis operasi berskala lebih besar dengan 

mengambil bagian dalam penerbangan haji dan transmigrasi. Di samping itu 

Merpati juga membantu pengembangan pariwisata dengan melakukan 

penerbangan Internasional (charter flight), misalnya Manila-Denpasar PP, 

menggunakan pesawat BAC-111, dan Los Angeles-Denpasar PP, memakai 

Boeing 707. 

7. Anak Perusahaan PT. Garuda Indonesia : 1978 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1978, pemerintah 

memutuskan untuk mengalihkan penguasaan modal negara di PT. Merpati 

Nusantara Airlines ke PT. Garuda Indonesia Airways (GIA). Dengan 

pengalihan ini, Merpati sebagai anak perusahaan PT. GIA, diserahi tugas 

melayani penerbangan perintis, penerbangan lintas batas, penerbangan 

transmigrasi, penerbangan borongan domestic dan internasional, serta kegiatan 

lainnya. 

8. Integrasi / Operasi Terpadu Merpati-Garuda : 1989 

Berdasarkan Perjanjian No. DL/Perj./DZ-3097/89 tanggal 1 September 1989, 

disepakati : 

a. Pengalihan wilayah operasi, rute penerbangan. 

b. Alih operasi pesawat dari Garuda kepada Merpati. 

c. Pengaturan mengenai ketentuan dalam bidang niaga, operasi penerbangan, 

masalah teknik, operasi darat, personalia dan hal-hal yang menyangkut 

akuntansi dan keuangan. 
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Tugas yang diemban Merpati tentunya perlu mendapat dukungan fasilitas yang 

memadai. Salah satunya adalah bengkel perawatan pesawat terbang 

(workshop) di bandara Hasanuddin Ujung Pandang, yang diresmikan pada 

tanggal 8 Oktober 1979. 

9. Merpati Maintenance Facility di Surabaya : 1991 

Sejalan dengan perkembangan perusahaan, perawatan fasilitas pesawat yang 

ada di Ujung Pandang dipindahkan ke Surabaya. Pada tahun 1991, diresmikan 

pusat perawatan pesawat (Merpati Maintenance Facility) di bandara Juanda, 

Surabaya, sebagai salah satu fasilitas perawatan pesawat terbesar di Asia 

Tenggara, untuk kelas propeller (pesawat baling-baling). Merpati Maintenance 

Facility atau lebih dikenal dengan MMF mulai beroperasi bulan Juli 1991 dan 

diresmikan pada HUT Merpati ke 29 oleh Menhub RI. Fasilitas perawatan 

pesawat (MMF : Merpati Maintenance Facility) dilengkapi dengan fasilitas 

hangar untuk merawat semua jenis pesawat, baik pesawat berjenis baling-

baling (turbo propeller) maupun pesawat berjenis jet (turbo jet engine). Seiring 

dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, kondisi Merpati 

sekarang berdasarkan Akte Notaris Soelaiman Ardjasasmita S.H. No. 20 

tanggal 31 Juli 1992, adalah PT. Perusahaan Angkutan Udara Merpati 

Nusantara disingkat PT. MNA. 

Era penerbangan internasional diraskan oleh Merpati sebagai tuntutan 

kebutuhan yang kian mendesak. Maka, pada bulan Agustus 1996, Merpati 

membuka rute internasional Jakarta-Melbourne. Dengan perkembangan seperti 

ini, adalah wajar jika kemudian pemerintah menetapkan PT. Merpati Nusantara 

Airlines terpisah dari induknya, Garuda Indonesia, dan menjadi perseroan 
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terbatas yang mandiri dibawah naungan Departemen Perhubungan. Pemisahan 

ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1997, tertanggal 

29 April 1997. 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kini Merpati berusaha 

mengoptimalkan peran intinya sebagai “ Commercial Air Transportation ”. 

Didasari kebijakan pemerintah untuk mendayagunakan BUMN, Merpati sudah 

menjadwalkan untuk melaksanakan program restrukturisasi, profitisasi dan 

privatisasi. Maka yang sekarang diupayakan adalah implementasi program 

restrukturisasi agar tercapai target Merpati Nusantara Airlines, sesuai dengan 

visi dan misi yang dideklarasikan manajemen menjadi World Class Airlines. 

Untuk mencapainya, perlu ada perubahan di segala bidang, sebagaimana 

tersirat dalam slogan baru Merpati saat ini “ Get The Feeling “, yang diartikan 

sebagai “ Rasakan Bedanya “. 

 

2.2 Tujuan Perusahaan 

Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program 

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, 

khususnya bidang jasa angkutan udara dan bidang lainnya yang berkaitan dengan 

jasa angkutan udara. 

 

2.3 Visi Perusahaan 

Visi perusahaan Merpati Nusantara Airlines adalah Menjadi Airlines 

Pilihan Utama di Indonesia 
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2.4 Misi Perusahaan 

Dalam mewujudkan Visi Perusahaan maka dituangkan dalam misi – misi 

perusahaan berikut ini : 

a. Keselamatan dan Ketepatan Waktu 

b. Pelayanan Prima 

c. Pertumbuhan Nilai Perusahaan 

d. Kesejahteraan Pegawai 

e. Center Of Excellence 

f. Mitra Terpercaya 

 

2.5 Bidang Usaha Perusahaan 

Merpati sebagai perusahaan Negara berperan penting dalam rute-rute 

penerbangan dalam negeri meliputi rute utama, rute pengumpan dan rute perintis. 

Agar tercapai tujuan perusahaan dan terlaksana peran Merpati tersebut, maka 

bidang usaha Merpati adalah : 

a. Angkutan udara komersial berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam 

negeri. 

b. Angkutan udara borongan (Charter Flight) untuk barang dan wisatawan dalam 

negeri dan luar negeri. 

c. Angkutan udara transmigrasi. 

d. Angkutan udara perintis 

e. Angkutan udara lintas batas. 

f. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara. 
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g. Usaha-usaha lain yang berhubungan dengan usaha-usaha tersebut di atas 

seluas-luasnya. 

 

2.6 Pelayanan Merpati 

Sejak lepas Mandiri sebagai BUMN dibawah ini naungan Departemen 

Perhubungan, Merpati giat berbenah diri di semua lini. Upaya pelayanan dengan 

penambahan armada pesawat, pembukaan rute-rute baru domestik dan manca 

negara, serta layanan terpadu yang menyeluruh baik di darat (preflight), di udara 

(in-flight), maupun setelah penerbangan (post-flight) merupakan titik sentral 

operasi Merpati. Di samping melayani pelayanan berjadwal (schedule flight), 

Merpati melayani pula penerbangan charter dan penerbangan haji. 

Dengan pelayanan penerbangan sebanyak 209 rute (komersial, perintis, 

dan internasional) dan hampir 100 kota tujuan diseluruh nusantara, Merpati tampil 

sebagai maskapai terdepan di Tanah Air. Ditambah pula dengan frekuensi 

penerbangan yang lebih banyak disetiap rute, serta jaminan ketepatan waktu yang 

terus diperbaiki akurasinya. Merpati juga memberikan layanan reservasi 24 jam, 

hotline service, In-flight shoping, serta info Merpati yang menyajikan berbagai 

informasi tentang penerbangan dan pelayanan yang diberikan Merpati. Bahkan 

Merpati telah merambah pada usaha kargo domestik dan internasional, selain jasa 

pengiriman pos yang selama ini sudah dijalani. 

Merpati juga menyediakan jasa “Turis Wah” (Tidur Gratis di Hotel 

Mewah). Cukup membeli tiket perjalanan Merpati PP dengan harga normal, 

penumpang dapat bermalam di hotel berbintang tanpa mengeluarkan biaya 

tambahan. 
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Selanjutnya pelayanan lainnya dari Merpati adalah penggunaan kartu 

Automatic Teller Machine Bank Central Asia (ATM BCA). Dengan sarana 

kemudahan ini, calon penumpang pesawat Merpati tak perlu membawa uang tunai 

untuk membayar tiket pesawat. Transaksi pembayaran tiket dapat dilakukan 

melalui kartu ATM BCA yang dimiliki. 

Dalam Mewujudkan perhatian, Merpati pada perkembangan dunia maya, 

meluncurkan pula Merpati On-Line dengan fasilitas On-Line reservation. 

Kemudahan ini dimaksudkan agar calon penumpang pesawat Merpati bisa 

memanfaatkan teknologi internet untuk mengakses kebutuhan penerbangan yang 

dilayani Merpati. Ini merupakan sebuah terobosan baru Merpati dalam pemesanan 

tempat duduk yang dilakukan melalui internet. Sehingga selain menjamin 

kepastian tempat duduk, juga memperoleh kemudahan komunikasi atas setiap 

perubahan informasi. 

Mengantisipasi ketatnya persaingan di masa dating, Merpati 

meluncurkan program Total Komunikasi 2000. Yakni suatu upaya promosi 

melalui berbagai media komunikasi yang ditandai dengan adanya slogan “ Get 

The Feeling ”, suatu positioning statement yang diartikan sebagai “ Rasakan 

Bedanya ”. Seluruh jajaran sudah menetapkan komitmennya untuk melakukan 

berbagai perubahan, yang semuanya dimaksudkan untuk dapat mencapai layanan 

kelas dunia. 

Berbagai program pelayanan terus dikembangkan menjadi layanan yang 

optimal, dengan sentuhan keramah-tamahan Nusantara. Program Easy Flyer 

merupakan program reward Merpati yang akan menambah kenyamanan dan 

kemudahan serta fasilitas lain bagi pengguna setia Merpati. Setiap kali terbang 
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dengan Merpati, berarti anda mengumpulkan point yang akan dikonversikan ke 

dalam bentuk rupiah berupa voucher. Selanjutnya dari point tersebut didapat 

manfaat seperti berbelanja dan mendapat diskon dari banyak merchant, prioritas 

booking dan fasilitas pemilihan tempat duduk. 

Untuk mendukung informasi baerbagai layanan yang disediakan Merpati 

dan juga pengaduan ataupun keluhan penumpang, maka tersedia Info Merpati 

dengan menghubungi telepon nomor : (021) 6546660. 

Untuk memberikan pelayanan standart internasional, pada beberapa unit 

Merpati telah dicapai sertifikat ISO 9000, diantaranya untuk keselamatan 

penerbangan, pusat pendidikan Merpati serta Merpati Cabang Bandung. 

 

2.7 Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Manajemen secara terus-menerus meningkatkan sumber daya manusia 

(SDM) melalui berbagai program restrukturisasi. Disiplin kerja adalah awal 

pembinaan SDM, yang dilanjutkan dengan berbagai program reward dan 

punishment, disamping program pelatihan, pendidikan, serta career planning. 

Itulah upaya yang kini digalakan Merpati dalam membina dan 

membentuk SDM yang tangguh selain membuat pola dan sistem kerja yang lebih 

terarah, Merpati juga telah mengupayakan langkah-langkah strategis dalam bidang 

human resources. Visi, Policy dan falsafah baru Merpati dalam mengelola SDM 

telah dicanangkan. Program-programnya pun sudah disusun, baik untuk jangka 

pendek maupun jangka panjang. Pengalaman masa lalu yang kurang mendukung 

pengembangan SDM dicoba untuk dieliminasi. Hal ini dilakukan sejalan dengan 

program restrukturisasi dan efisisensi yang sedang dikerjakan oleh Merpati. 
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Secara umum, SDM yang dimiliki Merpati saat ini sudah sangat 

memadai. Dari segi kuantitas, setidaknya Merpati didukung oleh 4539 karyawan 

(Juli 2000), dengan tingkat keahlian dan pendidikan yang beragam. Pegawai-

pegawai itu tersebar di beberapa fungsi yang ada di dalam struktur peusahaan 

Merpati, yakni bagian komersil (1088 orang), administrasi umum (1382 orang), 

awak kabin (487 orang), dan tenaga pilot (604 orang). Semuanya ditempatkan 

secara proposional sebagai aset perusahaan yang merupakan unsur vital demi 

tercapainya tujuan perusahaan, dan terlaksananya misi yang dipercayakan kepada 

Merpati. 

Karena itu, pimpinan Merpati selalu memberi perhatian yang besar 

terhadap semua aspek yang berkaitan dengan sistem imbal jasa karyawan dan 

kesejahteraan mereka bersama keluarganya. Hal ini dipandang perlu agar mereka 

merasa memiliki Merpati sebagai “ kapal besar ” tempat mereka menggantungkan 

hidup dan menyandarkan harapan. Prinsip bahwa perusahaan yang sejahtera akan 

mensejahterakan karyawannya terus dipupuk. Salah satu upaya meningkatkan 

kesejahteraan karyawan diwujudkan dengan mendirikan yayasan dana pension 

(DAPEN MNA) dan Koperasi Karyawan Merpati (KOKARTI). Dengan cara itu 

diharapkan pula terbentuk budaya kerja yang berorientasi pada prestasi dan 

disiplin, yang didukung sikap professional yang bersumber dari nilai-nilai dasar 

bekerja, yaitu siap melayani, SDM terus dipacu untuk mengobah pola piker lama 

yang kurang tepat menjadi sikap mental dan nalar baru, agar strategi 

pengembangan SDM dapat mencapai sasaran. Semua keluhan dari karyawan 

ditampung dan ditindak lanjuti, dengan saluran yang benar dan terkoordinasi 

secara baik. 
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Di samping itu, kemampuan SDM dalam menguasai teknologi dan 

manajerial mutakhir terus ditingkatkan, sejalan dengan dunia usaha penerbangan 

yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Apalagi, kini muncul maskapai 

penerbangan swasta yang baru, yang tentu saja akan semakin memperketat 

persaingan dan mempersempit pangsa pasar. Karena upaya peningkatan 

ketrampilan dan keahlian Merpati tak kenal surut. Merpati tak pernah ragu untuk 

menginvestasikan sebagian keuntungan demi pelaksanaan berbagai program 

pelatihan, khususnya yang mendukung langsung operasi penerbangan sesuai 

dengan ketentuan faktor keselamatan penerbangan (aviation safety), di samping 

in-house training bagi pengembangan pegawai di jajaran non-operasional. 

Program pelatihan ini didukung pula oleh fasilitas Merpati Training Centre di 

Bandara Juanda, Surabaya. 

 

2.8 Pusat Perawatan Pesawat Merpati (MMF) 

Merpati Maintenance Facility (MMF) adalah merupakan strategi bisnis 

unit dari PT. Merpati Nusantara Airlines, yang berlokasi dekat dengan Juanda 

International Airport, Surabaya - Jawa Timur. Fasilitas perawatan pesawat ini 

memiliki luas area lebih kurang 100.000 meter persegi. Sekitar 60.000 meter 

persegi digunakan untuk area hangar, workshop, gedung spare part dan gedung 

perkantoran, sisa dari luas area tersebut dipergunakan untuk apron dan taxi way. 

Kemampuan secara keseluruhan untuk area hangar dapat menampung 

berbagai macam tipe pesawat hingga untuk pesawat berbadan lebar seperti Boeing 

dan Airbus. Sementara untuk area workshop sendiri dapat menampung dan 

mampu menerima pekerjaan untuk beberapa tipe engine, propeller dan komponen. 



17 

 

 

 

Fasilitas perawatan pesawat ini didirikan pada tahun 1989, dikenal dan 

popular sebagai hangar terbesar di wilayahnya yang diresmikan oleh Menteri 

Transportasi pada saat itu adalah Bapak Azwar Anas pada tanggal 6 September 

1991 dengan tujuan utamanya untuk melayani seluruh perawatan pesawat milik 

Merpati. Namun di sisi lain pihak manajemen Merpati mempertimbangkan untuk 

mengoptimalisasi fasilitas perawatan tersebut dengan menetapkan fasilitas 

tersebut sebagai strategic business unit. Pada tahun 1999 Merpati Maintenance 

Facility (MMF) secara resmi dijadikan sebagai strategic business unit (SBU). 

Sebagai strategic business unit,  MMF berusaha menyajikan pelayanan 

perawatan dan perbaikan berkelas internasional dengan cara mengembangkan 

kerja sama pada aspek kualitas dan profesionalisme dengan pihak ketiga lokal dan 

internasional, sejauh ini MMF telah menjadi pusat perawatan pesawat khususnya 

untuk tipe pesawat berbadan sedang, yang nantinya akan diproyeksikan menjadi 

pusat perawatan kelas dunia atau internasional. 

Sertifikat – sertifikat pengesahan yang telah didapat oleh MMF adalah : 

a. Dinas Kelaikan Udara Republik Indonesia, Approved Maintenance 

Organization (AMO 145), Number 145/9300. 

b. Organisasi Standard International (ISO) 9002 No. QSC 00218 00218. 

 

2.9 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi 
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menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu 

dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. 

Perusahaan Merpati Nusantara Airlines merupakan perusahaan yang 

besar tentunya memiliki struktur organisasi yang jelas untuk mencapai visi 

perusahaan. Struktur organisasi PT. Merpati dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

PRESIDENT DIRECTOR

 

EXC VICE PRESIDENT 

OPERATION

 

EXC VICE PRESIDENT 

MAINTENANCE & 

ENGINEERING

 

EXC VICE PRESIDENT 

FINANCE & 

ADMINISTRATION

 

EXC VICE PRESIDENT 

COMMERCIAL

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Merpati Nusantara Airlines 
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2.9.1 Struktur Organisasi Direktorat Teknik Merpati 

Struktur Organisasi di Direktorat Teknik Merpati dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Stuktur Organisasi Direktorat Teknik PT. Merpati Nusantara Airlines 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan dasar-dasar teori yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini akan sangat 

penting karena dasar-dasar teori tersebut dapat digunakan sebagai landasan 

berpikir dalam melakukan pembahasan lebih lanjut. Hal ini sangat penting karena 

teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan pemikiran dalam kerja praktek ini, 

adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

3.1  Konsep Dasar Sistem Informasi 

Informasi Sangat penting bagi suatu organisasi. Menurut Hartono 

(1990:8) informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna 

dan berarti bagi yang menerimanya. Informasi dapat dihasilkan dari sistem 

informasi atau disebut juga processing system atau information processing system 

atau information generation system. 

Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam Hartono 

(1990:11), sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Laporan tersebut 

dapat digunakan sebagai informasi untuk mengambil keputusan. 
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3.1.1  Sistem 

Menurut Herlambang (2005:116), definisi sistem dapat dibagi menjadi 

dua pendekatan, yaitu pendekatan secara prosedur dan pendekatan secara 

komponen. Berdasarkan pendekatan prosedur, sistem adalah suatu jaringan kerja 

dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih 

menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Prosedur (procedure) itu 

sendiri didefinisikan oleh Richard F. Neuschel sebagai berikut: 

“Prosedur adalah suatu urut-urutan operasi klerikal (tulis-menulis), 

biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang 

diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi 

bisnis yang terjadi.” 

Sedangkan berdasarkan pendekatan komponen, sistem merupakan 

kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Dalam perkembangan sistem yang ada, sistem dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem 

yang dihubungkan dengan arus sumber daya luar dan tidak mempunyai elemen 

pengendali. Sedangkan sistem tertutup tidak mempunyai elemen pengontrol dan 

dihubungkan pada lingkungan sekitarnya. 
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3.1.2  Sistem Informasi 

Menurut Herlambang (2005:121), data adalah fakta-fakta atau kejadian-

kejadian yang dapat berupa angka-angka atau kode-kode tertentu. Data masih 

belum mempunyai arti bagi penggunanya. Untuk dapat mempunyai arti data 

diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh penggunanya. Hasil 

pengolahan data inilah yang disebut sebagai informasi. Secara ringkas, Informasi 

adalah data yang telah diolah dan mempunyai arti bagi penggunanya. Sehingga 

sistem informasi dapat didefinisikan sebagai prosedur-prosedur yang digunakan 

untuk mengolah data sehingga dapat digunakan oleh penggunanya. 

Menurut Hartono (1999), sistem informasi adalah suatu sistem dalam 

suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal 

kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan 

eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan 

keputusan yang cerdik. 

Sedangkan Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam Hartono 

(1990:11) mendefinisikan sistem informasi sebagai suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Definisi lain dari sistem informasi adalah sekumpulan hardware, 

software, brainware, prosedur dan atau aturan yang diorganisasikan secara integral 

untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan 
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masalah dan pengambilan keputusan. Sistem Informasi adalah satu kesatuan data 

olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik 

dalam bentuk gambar, suara maupun tulisan. Syarat-syarat agar suatu sistem 

dianggap baik antara lain: 

a. Ketepatan 

Tepat dalam perhitungan maupun informasi. 

b. Kecepatan 

Terutama dalam memenuhi laporan manajemen bagi manajer atau pimpinan. 

 

3.1.3  Karakteristik Sistem Informasi 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu yaitu 

mempunyai komponen-komponen (componens), batas sistem (boundary), 

lingkungan luar sistem (environment), penghubung (interface), masukan (input), 

keluaran (output), proses (process) dan sasaran (objectives) atau tujuan (goal). 

1. Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang 

artinya saling membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem 

dapat berupa satu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap 

subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi 

tertentu dan mempengaruhi proses secara keseluruhan. 

2. Batas Sistem 

 Batas Sistem  (boundary) merupakan daerah yang membatasi antara suatu 

sistem dengan sistem yang lainnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu 
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sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan 

ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. 

3. Lingkungan Luar Sistem 

 Lingkungan luar sistem (environment) dari suatu sistem adalah apapun 

diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan 

luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan 

sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi 

dari sistem, sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan 

dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari 

sistem. 

4. Penghubung Sistem 

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu 

subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini 

memungkinkan sumber-sumber daya daya mengalir dari satu subsistem ke 

subsistem yang lainnya. Keluaran (output) dari suatu subsistem akan 

menjadi masukan (input) untuk subsistem yang lainnya melalui 

penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan 

subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. 

5. Masukan Sistem 

Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan 

dapat berupa perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (signal 

input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem 

tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk 

didapatkan keluaran.   
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6. Keluaran Sistem 

Keluaran (output) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan 

menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat 

merupakan masukan untuk subsistem yang lain. 

7. Pengolah Sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah/proses yang akan 

merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sitem produksi akan mengolah 

masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran 

berupa barang jadi. 

8. Sasaran Sistem 

Suatu sistem mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Kalau suatu 

sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. 

Sasaran baru sistem sangat menentukan sekali masukkan yang dibutuhkan 

sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan 

berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan. 

 

3.2  Basis Data 

Basis merupakan sebuah koleksi atau tempat penyimpanan relasi data. 

Sedangkan pengertian data adalah kumpulan fakta-fakta yang mempunyai arti. 

Data-data tersebut disimpan pada sebuah disk yang dapat diakses dengan 

menggunakan pemrograman basis data dari personal komputer. Jadi basis data 

adalah kumpulan file-file yang saling berelasi, relasi tersebut menggunakan kunci 

dari tiap-tiap file yang ada. Suatu basis data menunjukkan kumpulan data yang 

ada didalam lingkup perusahaan atau instansi. 
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Basis data dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang yang dapat 

menimbulkan interpretasi yang berbeda seperti: 

1. Basis data adalah sistem berkas terpadu yang dirancang terutama untuk 

meminimalkan pengulangan data. 

2. Basis data sekumpulan sebagai kumpulan informasi bermanfaat yang 

diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. 

3. Basis data dianggap sebagai tempat untuk sekumpulan berkas data 

terkomputerisasi. 

4. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan 

sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan 

mudah. 

Basis data dapat dibuat secara manual atau dengan menggunakan 

komputer. Pada penanganan secara manual, contohnya perincian biaya manual 

pada sebuah rumah sakit yang berisi ratusan data pasien, serta bukti-bukti 

pembayaran. Basis data yang dilakukan secara manual akan membutuhkan ruang 

penyimpanan yang besar serta dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencari 

data yang telah dimasukkan. Sedangkan basis data yang dibangun secara 

komputerisasi pembuatan dan peralatannya sudah memakai aplikasi program 

komputer yang dikhususkan untuk menangani sebuah sistem manajemen suatu 

badan/perusahaan. Basis data dengan komputerisasi relatif mudah 

pengoperasiannya dibandingkan dengan basis data yang dikelola secara manual. 
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3.2.1  Sistem Basis Data 

Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya 

adalah memelihara informasi dan membuat informasi tersebut tersedia saat 

dibutuhkan dan sistem basis data  merupakan sistem yang terdiri dari kumpulan 

file yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang memungkinkan 

beberapa pemakai untuk dapat mengakses  dan memanipulasi file-file yang ada.  

Sistem merupakan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen 

fungsional yang saling berhubungan dan secara serentak bertujuan untuk 

memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Basis data adalah sebuah objek 

yang pasif. Ia ada karena ada pembuatnya. Ia tidak berguna jika tidak ada 

pengelola yang menggerakkannya. Yang menjadi pengelola atau penggeraknya 

secara langsung adalah program atau aplikasi (software). Gabungan basis data dan 

pengelolanya menghasilkan sebuah sistem. 

 

3.2.2  Konsep Database Management System (DBMS) 

Sistem manajemen basis data atau database management system 

(DBMS) adalah perangkat lunak untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, 

dan mengendalikan pengaksesan basis data serta program komputer yang 

digunakan untuk memasukkan, mengubah, memanipulasi, dan memperoleh 

data/informasi dengan praktis dan efisien. Tujuan utama database management 

system (DBMS) adalah menyediakan lingkungan yang nyaman dan efisien untuk 

penyimpanan dan pengambilan data dari basis data.  

Tujuan dari database management system antara lain: 

1. Menghindari redundansi data. 
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2. Menghindari kesulitan dalam pengaksesan data. 

3. Menghindari masalah-masalah keamanan. 

4. Menghindari masalah -masalah integritas.  

Komponen utama DBMS dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu: 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras berupa komputer dan bagian-bagian didalamnya, seperti 

prosesor, memori, dan harddisk. Komponen inilah yang melakukan 

pemrosesan dan juga untuk menyimpan basis data. 

2. Data 

Data didalam basis data mempunyai dua sifat yaitu:   

a. Terpadu (integrated) berarti bahwa berkas-berkas data yang ada pada basis 

data saling terkait, tetapi kemubaziran data tidak akan terjadi atau hanya 

terjadi sedikit sekali. 

b. Berbagi data (shared) berarti bahwa data dapat dipakai oleh sejumlah 

pengguna. Lebih tegas lagi, suatu data dapat diakses oleh sejumlah 

pengguna dalam waktu bersamaan. 

3. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak, dalam hal ini DBMS, berkedudukan antara basis data (data 

yang disimpan dalam harddisk) dan pengguna. Perangkat lunak inilah yang 

berperan melayani permintaan-permintaan pengguna. 

4. Pengguna 

Pengguna dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: 

a. Pengguna akhir yang terdiri dari: 
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1. Pengguna aplikasi 

Adalah orang yang mengoperasikan program aplikasi yang dibuat oleh 

pemrogram aplikasi. 

2. Pengguna interaktif 

Adalah orang yang dapat memberikan perintah-perintah beraras tinggi 

pada antarmuka basisdata yang tersedia (misalnya dengan menggunakan 

perintah select, insert dan sebagainya) atau melakukan perintah-perintah 

melalui antarmuka berbasis menu. 

b. Pemrogram aplikasi 

Orang yang membuat program aplikasi yang menggunakan basis data. 

c. Administrator basis data 

Orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan basis data. 

Keunggulan sistem manajemen basis data adalah sebagai berikut: 

1. Pengendalian terhadap redudansi data. 

2. Konsistensi data. 

3. Informasi yang lebih banyak yang dapat dibentuk dari data tersimpan yang 

sama. 

4. Pemakaian data bersama. 

5. Peningkatan integritas data. 

6. Pemaksaan terhadap standar. 

7. Skala ekonomi. 

8. Penyeimbangan kebutuhan-kebutuhan sumber daya yang tebatas. 

9. Peningkatan pengaksesan dan daya tanggap data. 

10. Peningkatan produktivitas. 
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11. Peningkatan pemeliharaan lewat ketidakbergantungan data. 

12. Peningkatan konkurensi. 

13. Peningkatan layanan backup dan pemulihan data. 

Kelemahan sistem manajemen basis data adalah sebagai berikut: 

1. Kompleksitas yang tinggi. 

2. Ukuran perangkat lunak yang besar. 

3. Penambahan ongkos–ongkos perangkat keras untuk menjalankan DBMS. 

4. Dampak yang tinggi  bila terdapat kegagalan. 

5. Biaya sistem managemen basis data untuk pengadaan, operasi dan perawatan. 

6. Kinerja yang rendah bila tidak mampu menggunakan dengan bagus. 

7. Biaya konversi dari sistem lama ke sistem baru. 

DBMS dapat saja tidak cocok untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Jika suatu 

kinerja manipulasi data spesial merupakan fokus utama aplikasi maka aplikasi 

dapat membangun sendiri penyimpanan data eksternalnya menggunakan struktur 

file dan metode akses spesifik yang cocok bagi aplikasi itu. 

 

3.2.3  Istilah – Istilah dalam Basis Data 

Dalam Basis Data dikenal berbagai macam istilah yang digunakan dalam 

merancang basis data yang saling berelasi atau lebih dikenal dengan Relational 

Database Management System (RDMS). 

1. Entitas (Entity) adalah individu menunjuk pada suatu objek yang mewakili 

suatu yang nyata (eksistensinya) dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. 

Bisa juga dikatakan orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya 

direkam. 



31 

 

 

 

2. Atribut adalah pengenal dari suatu entitas. Suatu contoh atribut dari entitas 

barang adalah nama dan barang tersebut, kode barang, best dan sebagainya. 

Atribut merupakan elemen dari suatu record dan bisa disebut dengan field. 

3. Data Value adalah isi dari field atau atribut atau elemen data yang merupakan 

informasi aktual dari suatu entity yang di simpan pada tiap data elemen atau 

field atau atribut. 

4. Record adalah kumpulan field - field yang sating terkait menginformasikan 

tentang suatu entity secara lengkap, dikatakan pula atribut yang lengkap dan 

saling berkaitan serta menjelaskan suatu entity, pada table berupa bans 

sedangkan atribut berupa kolom. 

5. File adalah kumpulan record - record yang sejenis secara relasi namun berbeda 

data value-nya. Kumpulan dari banyak record yang sejenis atau record tersebut 

memiliki field yang sama baik jumlah, jenis, format data dan lain-lain tetapi 

memiliki nilai yang berbeda. 

6. Field adalah sebutan untuk mewakili suatu entity yang mempunyai tipe data yang 

sejenis. 

7. Relationship adalah penghubung antara satu entity dengan entity lain. Relationship antara 

entity yang satu dengan yang lainnya dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : 

a. One to One Relationship (1:1) 

Pada bentuk relasi ini, satu entity hanya berelasi dengan satu entity lainnya. Relasi 

One to One dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Relasi One to One 
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b. One to Many Relationship (1:M) 

Pada relasi ini satu entity bisa mempunyai relasi lebih dari satu pada entity lainnya. 

Relasi One to Many dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Relasi One to Many 

c. Many to Many Relationship (M:M) 

Pada relasi ini banyak entity bias berelasi dengan banyak entity lainnya. Relasi Many 

to Many dapat dilihat pada gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Relasi Many to Many 

 

3.2.4  Kegunaan Basis Data 

Penyusunan suatu basis data digunakan untuk mengatasi masalah-masalah 

pada penyusunan data yaitu : 

1. Redundansi dan Inkonsistensi Data 

Penyimpanan data yang sama berulang ulang dibeberapa file dapat 

mengakibatkan juga inkonsistensi (tidak konsisten). Hal ini terjadi bila suatu 

ketika apabila ada perubahan data misalnya data pelanggan maka akan terjadi 

inkonsistensi data pada file yang terdapat data pelanggan.  

2. Kesulitan dalam Pengaksesan Data 

Sistem manajemen database harus mampu mengambil data secara langsung 

dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan ( user friendly). 

 



33 

 

 

 

3. Isolasi Data untuk Standarisasi 

Data dalam suatu database dibuat satu format sehingga mudah dibuat program 

aplikasinya. 

4. Banyak Pemakai ( Multiple User) 

Data dalam suatu database tidak hanya dapat digunakan oleh satu orang user 

saja melainkan dapat digunakan oleh banyak user dalam waktu yang berbeda 

namun bisa jadi akses ke dalam database ini bisa juga dilakukan dalam kurun 

waktu yang bersamaan. 

5. Masalah Keamananan (Security) 

Untuk mengatasi kea.manan data maka tidak setiap pemakai sistem database 

diperbolehkan untuk mengakses semua data. 

6. Masalah Kesatuan (Integrity) 

Database berisi file - file yang saling berkaitan, masalah utama adalah 

bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa 

file A berkaitan dengan file B ,  namun secara teknis maka ada freld kunci yang 

mengaitkan kedua, file tersebut. 

7. Masalah Kebebasan Data (Data Independence) 

Sistem database harus terbebas dan perubahan, dimana apapun perubahan 

dalam database semua perintah akan mengalami kestabilan tanpa perlu ada yang 

diubah. 

 

3.2.5  Pengguna Basis Data 

DBMS yang sudah ada dengan software aplikasi yang sangat canggih 

tidak akan berfunsi dan bermanfaat bila tidak ada orang yang dapat mengakses dan 
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mendesainnya dengan baik Orang yang dimaksud adalah user. User akan 

berinteraksi dengan mesin ( so f tware  dan hardware) melalui berbagai prosedure 

dan aturan-aturan formal yang berlaku. User berada dalam berbagai tingkatan 

yang dapat diklasifikasikan menjadi : 

1. Database Manager adalah suatu modul program yang menyediakan interface antara 

penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan 

query yang diajukan ke system, database manager mempunyai banyak 

kelebihan untuk me-manage data-data yang ada menjadi lebih efisien. Database 

Manager memiliki tugas dan tanggung jawab: 

a. Berinteraksi dengan file manager 

b. Security enforcement 

c. Integrity enforcement 

d. Back up and Recovery 

e. Concurency control 

2. Database Administrator dalam hal ini merupakan orang yang memiliki 

wewenang penuh untuk memodifikasi basis data, termasuk memadifikasi 

aplikasi yang ada. Modifikasi yang dimaksud disini sangat luas dan termasuk 

didalamnya updatee dan Create. Secara umum fungsi dan database 

administrator ialah: 

a. Mendefinisikan pola dari struktur basis data. 

b. Mendefinisikan pola penyimpanan dan cars akses. 

c. Dapat memodifikasi pola tersebut dan pengorganisasiannya. 

d. Memberi wewenang pada user amok mengakses data. 

e. Menspesifikasi keharusan atau paksaan integritas data. 
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3. Database User  

Sistem basis data memiliki tujuan utama untuk menyediakan tempat atau 

fasilitas untuk pengambilan informasi dan bagaimana cara menyimpan 

informasi yang baru dari dan ke database untuk dapat diolah lebih lanjut. 

Pemakai basis data dibedakan menurut interaksi user dengan sistem, yaitu: 

a. Programmer. Berinteraksi dengan sistem melalui pemanggilan DML yang 

dilekatkan dalam sebuah penulisan program dalam bahasa host language atau 

bahasa induk misalnya, Pascal, C, Cobol dan sebagainya. 

b. Casual User. Pemakai yang telah berpengalaman, berinteraksi dengan 

sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query 

yang dipakai mengajukan ke query processor yang mengambil perintah dari 

DML. 

c. Native User. Pemakai yang tidak berpengalaman dapat pula diartikan pemakai 

yang hanya menjalankan menu dan memilih prows yang telah dibuat 

sebelumnya oleh programmer. Pemakai jenis ini yang paling sering 

memanfaatkan sistem database. 

d. Specialized User. Pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak 

dalam format biasa atau kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi 

tersebut biasanya berupa computer aided dan sebagainya. Beberapa aplikasi 

itu diantaranya : CAD, Knowledge Base, Expert System dan beberapa sistem 

yang menyimpan data yang kompleks, misal audio atau gambar. 
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3.2.6  Atribut Kunci (Key) 

Pada dasamya, Key adalah suatu gabungan dan beberapa atribut yang 

dapat membedakan semua baris data ( row ) dalam tabel secara unik. Artinya, jika 

suatu atribut dijadikan key, maka tidak boleh ada dua atau lebih bans data dengan nilai 

yang sama untuk atribut tersebut namun ada juga key - key yang berstatus lebih 

rendah yaitu Foreign Key. Macam atribut Key adalah:  

1. Super Key adalah satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data 

(row) dalam sebuah tabel secara unik. 

2. Candidate Key adalah atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris 

data (row) dalam tabel secara unik. 

3. Primary Key adalah pemilihan dari candidate key yang didasari dengan key 

tersebut sering dijadikan sebagai acuan, key tersebut lebih ringkas, dan jaminan 

ke unikkan key tersebut lebih baik. satu atribut atau satu set minimal atribut yang 

tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik tetapi juga 

dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entity. 

4. Alternate Key adalah kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai primary key, 

dan biasanya digunakan sebagai kunci pengurutan. 

5. Foreign Key (kunci tamu) adalah suatu atribut yang melengkapi satu 

Relationship ( hubungan) yang menunjukkan ke induknya. 

 

3.2.7  Teknik Normalisasi 

Proses normalisasi merupakan praxes pengelompokan data elemen menjadi 

table-tabel yang merupakan entity dan relasinya. Sebuah basis data dapat 

dikatakan baik, jika setup tabel yang menjadi unsur pembentuk basisdata tersebut 
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juga telah berada dalam keadaan baik (normal). Sebuah tabel dikategorikan baik 

(normal) jika memenuhi kriteria : 

1. Jika ada dekomposisi (penguraian) tabel, maka dekomposisinya harus dijamin 

aman (Lossless Join Decomposition). 

2. Terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data 

(Dependency Preservation). 

3. Tidak melanggar BCNF (Boyc Code Normal Form). Kriteria thetas merupakan 

kriteria minimal untuk mendapatkan predikat efisien pada sebuah tabel. Bentuk 

normalisasi adalah : 

a. Bentuk tidak normal 

Merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti 

format tertentu, dapat raja data tidak lengkap atau terduplikasi. Data 

dikumpulkan apa adanya sesuai yang di inputkan. 

b. Bentuk normal pertama (1 NF) 

Terpenuhi jika tabel telah memiliki lebih dan satu atribut bennilai banyak atau lebih 

dari satu atribut dengan domain nilai yang sama. 

c. Bentuk normal kedua (2 NF) 

Terpenuhi jika dalam sebuah tabel memenuhi 1 NF dan semua atribut yang 

tidak termasuk dalam primary key memiliki ketergantungan fungsional (KF) 

pada primary key Secara utuh. 

d. Bentuk normal ketiga (3 NF) 

Terpenuhi jika dalam sebuah tabel memenuhi 2 NF dan ketergantungan 

funsional (KF) dengan notasi X          A 

X = Primary Key atau Super Key. 
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A = Semua atribut tunggal yang tidak ada dalam X atau bagian dari primary key 

tabel tersebut. 

Perancangan melalui proses normalisasi mempunyai keuntungan-

keuntungan sebagai berikut: 

1. Meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. 

2. Meminimalkan resiko inkonsistensi data pada basis data. 

3. Meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. 

4. Memaksimalkan stabilitas struktur data. 

 

3.2.8  Abstraksi Data 

Abstraksi data adalah salah satu cara menampilkan data. Sedangakan 

data dalam DBMS sangat rumit. Karena tujuan DBMS sendiri adalah untuk 

menghindari kerumitan dalam pengaksesan data, maka perlu disembunyikan 

beberapa detail yang tidak perlu ditampilkan bahkan cenderung dijaga. 

Padahal untuk membuat suatu sistem database yang digunakan untuk 

merepresentasikan data sangat komplek. 

1. Level Fisik (Physical View) 

Level fisik adalah level terbawah dari Abstraksi, menggambarkan 

bagaimana data disimpan sebenarnya. Pada level ini seluruh data 

ditampilkan secara detail. Level fisik adalah level terbawah dari Abstraksi 

Sehingga dapat dilihat kompleksitas struktur datanya. Level ini berguna bagi 

pembuatnya untuk meng-update dari aplikasi yang dibuat. 
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2. Level Konseptual (Conceptual View) 

Level konseptual adalah pandangan dengan permasalahan data yang di 

perlukan untuk di simpan dalam database dan menjelaskan mengenai 

hubungan antar data satu dengan yang lain. Pada level konseptual menunjukan data 

seperti apa yang akan disimpan dalam database serta model relasi yang terjadi 

antar file. Pada level ini database digambarkan secara menyeluruh Pengguna 

tidak akan memandang kerumitan dan kompleksitas dari struktur level 

sebelumnya. Dalam hal ini dipakai label untuk maksud tersebut Level ini 

digunakan oleh database administrator dan juga manager untuk evaluasi 

sehingga dapat diambil keputusan data apa yang dipakai dan yang tidak perlu 

dalam pembuatan aplikasi database. 

3. Level Pandangan (View Level) 

Level pandangan adalah level tertinggi dan kompleksitas abstraksi database. 

Pada level ini yang ditampilkan hanya sebagian dan database. Meskipun hanya 

menggunakan struktur yang mudah dari level konseptual Walaupun demikian 

karena kompleksitasnya maka ukuran dan basis data tetap saja besar. 

Pemakai path sistem ini tidak perlu melihat komplesitas data. Pemakai hanya akan 

mengakses data dan basis data yang diperlukan tanpa memperhatikan database 

secara keseluruhan. Misalkan user dari departemen pergudangan tidak perlu 

memperhatikan data dari departemen keuangan demikian juga dengan pegawai 

departemen lainnya. Sistem juga dapat menyediakan beberapa tampilan 

database. 
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3.3  Analisa dan Perancangan Sistem 

Analisis sistem dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi 

dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, 

sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 

Perancangan sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang 

utuh ke dalam bagian komputerisasi yang dimaksud, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan, menentukan kriteria, menghitung konsistensi 

terhadap kriteria yang ada, serta mendapatkan hasil atau tujuan dari masalah 

tersebut serta mengimplementasikan seluruh kebutuhan operasional dalam 

membangun aplikasi. 

Menurut Kendall (2003:7), Analisis dan Perancangan Sistem berupaya 

menganalisis input data atau aliran data secara sistematis, memproses atau 

mentransformasikan data, menyimpan data, dan menghasilkan output informasi 

dalam konteks bisnis khusus. Selanjutnya, analisa dan perancangan sistem 

dipergunakan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan 

peningkatan-peningkatan fungsi bisnis yang bisa dicapai melalui penggunaan 

sistem informasi terkomputerisasi. 

Tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena 

kesalahan di dalam tahap ini juga akan menyebabkan kesalahan di tahap 

selanjutnya. Dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang 

harus dilakukan oleh analis sistem sebagai berikut: 

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah. 

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 

3. Analyze, yaitu menganalisis sistem. 
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4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis. 

Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analis sistem telah 

mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya 

sekarang bagi analis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem 

tersebut. Tahap ini disebut dengan desain sistem. 

Menurut George M. Scott(1990), “Desain sistem menentukan bagaimana 

suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan; tahap ini 

menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan 

perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan 

benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap 

analisis sistem.” 

 

3.3.1  Document Flow dan System Flow 

Document flow dan System flow atau bagan alir sistem merupakan bagan 

yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Document flow 

dan System flow menunjukkan urutan-urutan dari prosedur yang ada di dalam 

sistem dan menunjukkan apa yang dikerjakan sistem. Simbol-simbol yang 

digunakan dalam document flow dan system flow ditunjukkan pada Gambar 3.4. 
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1. Simbol Dokumen

2. Simbol Kegiatan Manual

3. Simbol Simpanan Offline

4. Simbol Proses

5. Simbol Database

6. Simbol Garis Alir

7. Simbol Penghubung ke Halaman yang Sama

8. Simbol Penghubung ke Halaman Lain

 

Gambar 3.4 Simbol-simbol pada Document Flow dan System Flow 

1. Simbol Document 

Menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses 

manual atau komputer. 

2. Simbol Manual Operation 

   Menunjukkan pekerjaan manual. 

 

3. Simbol Simpanan Offline 

   Menunjukkan file non-komputer yang diarsip. 

 

4. Simbol Process 

Menunjukkan kegiatan proses dari operasi program 

komputer. 
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5. Simbol Database 

Menunjukkan tempat untuk menyimpan data hasil operasi 

komputer. 

6. Simbol Garis Alir 

   Menunjukkan arus dari proses. 

7. Simbol Penghubung 

Menunjukkan penghubung ke halaman yang masih sama 

atau ke halaman lain. 

 

3.3.2  Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang 

memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu 

jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alir data baik 

secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama 

Bubble Chart atau diagram, model proses, diagram alur kerja atau model fungsi. 

DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, 

khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan 

kompleks daripada data yang digunakan untuk menjelaskan aliran informasi dan 

transformasi data yang bergerak dari pemasukan data hingga keluaran.  

DFD fokus pada aliran data dari dan ke dalam sistem serta memproses 

data tersebut (Kendall, 2003:241). Untuk memudahkan pembacaan DFD, maka 

penggambaran DFD disusun berdasarkan tingkatan atau level dari atas ke bawah, 

yaitu: 
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a. Context Diagram 

Merupakan diagram paling atas yang terdiri dari suatu proses dan 

menggambarkan ruang lingkup proses. Hal yang digambarkan dalam diagram 

konteks adalah hubungan terminator dengan sistem dan juga sistem dalam 

suatu proses. Sedangkan hal yang tidak digambarkan dalam diagram konteks 

adalah hubungan antar terminator dan data store. 

b. Diagram Zero (Level 0) 

Merupakan diagram yang berada diantara Diagram Konteks dan Diagram 

Detail serta menggambarkan proses utama dari DFD. Hal yang digambarkan 

dalam Diagram Zero adalah proses utama dari sistem serta hubungan Entity, 

Proses, alur data dan data store. 

c. Diagram Detail (Primitif) 

Merupakan penguraian dalam proses yang ada dalam Diagram Zero. Diagram 

yang paling rendah dan tidak dapat diuraikan lagi. 

Data Flow Diagram (DFD) memiliki empat komponen, yaitu: 

a. Eksternal Entity 

Terminator mewakili entitas external yang berkomunikasi dengan sistem yang 

sedang dikembangkan. Terminator merupakan kesatuan di lingkungan sistem. 

Yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada di 

lingkungan luar sistem yang akan memberikan input maupun output dari 

sistem. Biasanya terminator ini dikenal dengan nama entitas (external), sumber 

atau tujuan (source and sink). Terminator dapat juga berupa departemen, divisi 

atau system diluar sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang 

dikembangkan. Simbol External Entity dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5  Simbol Eksternal Entity 

b. Data Flow 

Data Flow atau aliran data disimbolkan dengan tanda panah. Data Flow 

menunjukkan arus data atau aliran data yang menghubungkan dua proses atau 

entitas dengan proses. Data Flow Diagram (DFD) merupakan aliran informasi 

dan transformasi yang diaplikasikan sebagai perjalanan data dari input ke 

output. Sistem analisa melakukan identifikasi alur data yang khas dan proses 

yang tepat untuk mengubah alur data itu, sebelum membuat DFD, kemudian 

alur data ini dirangkum menjadi Satu dalam DFD. Gambar 3.3 merupakan 

simbol Data Flow. 

   

Gambar 3.6  Simbol Data Flow 

c. Process 

Suatu Proses dimana beberapa tindakan atau sekelompok tindakan dari arus 

data yang masuk untuk dijalankan atau diproses agar menghasilkan arus data 

yang akan keluar dari proses. Komponen proses manggambarkan bagian dari 

sistem. Yang mentransformasikan input ke output, atau dapat dikatakan bahwa 

komponen proses menggambarkan transformasi satu input atau lebih menjadi 

output, dilambangkan dengan lingkaran atau empat persegi panjang tegak 

dengan sudut tumpul. Gambar 3.7 merupakan simbol Process. 
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Gambar 3.7  Simbol Process 

d. Data Store 

Data store digunakan sebagai saran untuk pengumpulan data. Data store 

disimbolkan dengan dua garis horizontal yang paralel dimana tertutup pada 

salah satu ujungnya atau dua garis horizontal. Suatu nama perlu diberikan pada 

data store menunjukkan nama dari filenya. 

Data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti: file atau 

database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, 

contohnya: file pita magnetik, file disket dan file hard disk. Data Store juga 

berkaitan dengan penyimpanan data. 

Customer Simbol Terminator

 

Simbol Proses

 

Simbol Data Store

 

Gambar 3.8 Simbol-simbol dalam DFD 
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3.3.3  Entity Relational Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah gambaran pada sistem 

dimana di dalamnya terdapat hubungan antara entity beserta relasinya. Model ER 

adalah persepsi terhadap dunia nyata sebagai terdiri objek-objek dasar yang 

disebut entitas dan keterhubungan (relationship) antar entitas-entitas itu. Konsep 

paling dasar di model ER adalah entitas, relationship dan atribut. 

Model ER penting dalam perancangan basis data. Model ER 

menyediakan konsep-konsep berguna yang mementingkan bergerak dari 

deskripsi-deskripsi informal apa yang diinginkan pemakai terhadap basisdata 

menuju deskripsi-deskripsi lebih rinci dan presisi yang dapat diimplementasikan 

DBMS. 

Menurut Marlinda (2004:28), Atribute adalah kolom di sebuah relasi. 

Macam-macam atribute yaitu: 

a. Simple Atribute 

Atribute ini merupakan atribute yang unik dan tidak dimiliki oleh atribute 

lainnya, misalnya entity mahasiswa yang atribute-nya NIM. 

b. Composite Atribute 

Composite atribute adalah atribute yang memiliki dua nilai harga, misalnya 

nama besar (nama keluarga) dan nama kecil (nama asli). 

c. Single Value Atribute 

Atribute yang hanya memiliki satu nilai harga, misalnya entity mahasiswa 

dengan atribute-nya umur (tanggal lahir). 
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d. Multi Value Atribute 

Multi value atribute adalah atribute yang banyak memiliki nilai harga, 

misalnya entity mahasiswa dengan atribute-nya pendidikan (SD, SMP, SMA). 

e. Null Vallue Atribute 

Null value atribute adalah atribute yang tidak memiliki nilai harga, misalnya 

entity tukang becak dengan atribute-nya pendidikan (tanpa memiliki ijazah). 

Sedangkan relasi adalah hubungan antar entity  yang berfungsi sebagai 

hubungan yang mewujudkan pemetaan antar entity. 

Komponen utama pembentuk ER Model adalah : 

a. Entity 

Entity adalah segala hal nyata maupun abstrak yang berhubungan dengan 

masukan dan keluaran data. Contoh: Mahasiswa, matakuliah, dan sebagainya. 

 

 

Gambar 3.9 Simbol Entity 

b. Attribute 

Attribute adalah identifikasi dari suatu entitas atau entity. Contoh: Entity 

mahasiswa mempunyai attribute NIM, Nama, dan seterusnya. 

c. Relation 

Relation yang berisi komponen himpunan entitas don himpunan relasi yang 

masing-masing dilengkapi dengan atribut ateribut yang mempresentasikan 

seluruh fakta dari ‘dunia’ yang kita tinjau, dapat digambarkan dengan lebih 

sistematis menggunakan Diagram Entity Relation (Diagram ER). 

 

Mahasiswa 
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Macam-macam relasi itu sendiri antara lain: 

1. One to One (1:1) 

Relasi dari entity satu dengan entity dua adalah satu berbanding satu. 

Contoh: Pada pelajaran privat, satu guru mengajar satu siswa dan satu 

siswa hanya diajar oleh satu guru. 

 

 

Gambar 3.10 Relasi One to One 

2. One to Many (1: m) 

Relasi antara entity yang pertama dengan entity yang kedua adalah satu 

berbanding banyak atau dapat pula dibalik, banyak berbanding satu. 

Contoh: Pada sekolah, satu guru mengajar banyak siswa dan banyak siswa 

diajar oleh satu guru. 

 

 

Gambar 3.11 Relasi One to Many 

3. Many to Many (m : m) 

Relasi antara entity yang satu dengan entity yang kedua adalah banyak 

berbanding banyak. Contoh: Pada perkuliahan, satu dosen mengajar banyak 

mahasiswa dan satu mahasiswa diajar oleh banyak dosen pula. 

 

 

Gambar 3.12 Relasi Many to Many 

Guru Siswa 

Guru Siswa 

Dosen Mahasiswa 
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Entity Relationship Diagram  ini diperlukan agar dapat menggambarkan 

hubungan antar entity dengan jelas, dapat menggambarkan batasan jumlah entity 

dan partisipasi antar entity, mudah dimengerti pemakai dan mudah disajikan oleh 

perancang database. Untuk itu Entity Relationship Diagram  dibagi menjadi dua 

jenis model, yaitu: 

a. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) adalah jenis model data yang menggambarkan 

hubungan antar tabel secara konseptual. 

b. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) adalah jenis model data yang menggambarkan 

hubungan antar tabel secara fisikal. 
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BAB IV 

METODE KERJA PRAKTEK 

 

4.1  Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung di Merpati Maintenance 

Facility (MMF). Dari pengamatan tersebut dapat diperoleh data secara langsung 

dari karyawan MMF dan manager Production Planing Control Division, meliputi: 

prosedur perbaikan dan perawatan pesawat. Sehingga data-data yang telah 

diperoleh ini dapat digunakan untuk membuat sistem yang lebih baik dikemudian 

hari. 

 

4.2  Analisa Sistem 

Sistem yang terdapat pada Merpati Maintenance Facility khususnya pada 

divisi Production Planing Control Division adalah perbaikan dan perawatan 

pesawat, dimana perawatan dan perbaikan ini sendiri terdiri dari proses Inspection 

C check dan Inspection B check. 

Setelah melakukan analisa ini, maka akan dirancang suatu sistem yang 

sesuai dengan kebutuhan. Rancangan sistem yang dibuat berupa Data Flow 

Diagram (DFD) sebagai deskripsi alur dari sistem. DFD dibuat dengan 

menggunakan software PowerDesigner 6 32-bit. 
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4.2.1  Document Flow 

Document flow yaitu bagan yang memiliki arus dokumen secara 

menyeluruh dari suatu sistem yang menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang 

terdapat di dalam sistem. 

Adapun document flow untuk perawatan dan perbaikan pesawat, baik 

Inspeksi A dan B maupun Inspeksi C dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 

4.2. 

Work Order

PPC Merpati

Mulai

Inspeksi 

A,B

Membuat 

Work 

Package

Line Maintenance

Menerbitkan 

Work Order

Work Package

Work Package

Mengerjakan & 

validasi Work 

package

Work Package

Work Package

Membuat 

Final Report

1

2

1

2

Seleai

Kelengkapan 

Work Package?

Y

N

Final Report

Gambar 4.1 Document Flow Inspeksi A dan B 
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Marketing MMF PPC MMF Controler

Membuat 

Work 

Package

Work Order

PPC Merpati

Mulai
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Menerbitkan 

Work Order
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2
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Y
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Kelengkapan 

Work Package?

Y

N
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Work Package

Mengecek 

Pesawat
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N

Y
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Defect 
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Defect Card Work Package

Work Order
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_

Final Report

Final Report

2

7

2

Final Report Work Package
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Gambar 4.2 Document Flow Inspeksi 
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4.3  Perancangan Sistem 

Setelah mengamati proses bisnis yang telah ada pada PT. Merpati 

Maintenance Facility dan berdasarkan hasil analisis dokumen flow yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pengembangan sistem yang dapat 

dilakukan adalah dengan mengubahnya menjadi terkomputerisasi. Adapun 

rancangan sistem flow yang dapat dibuat adalah sebagai berikut. 

 

4.3.1 System Flow 

Untuk menggambarkan arus data dari sistem yang akan dibuat, berikut 

disajikan Sistem Flow. Tujuannya adalah untuk lebih memudahkan pemahaman 

terhadap sistem yang akan dikembangkan. 

Sistem Flow Inspeksi A dan B dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Work Order
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Line Maintenance
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Work Order
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File WP
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Gambar 4.3 System Flow Inspeksi A dan B
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Gambar Sistem Flow Inspeksi C dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 System Flow Inspeksi C
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4.3.2 Context Diagram 

Context Diagram adalah gambaran menyeluruh dari data flow  diagram 

(DFD). Dimana dalam context diagram ini dapat dilihat gambaran umum dari 

sistem informasi perawatan dan perbaikan pesawat pada Merpati Maintenance 

Facility yaitu berupa data-data apa saja yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh 

setiap pihak yang berpengaruh dalam setiap proses didalamnya. Adapun gambar  

context diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.5 halaman 57. 
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4.3.3 HIPO 

Berikut ini adalah struktur HIPO dari Sistem Informasi Perawatan dan 

Perbaikan Pesawat pada Merpati Maintenance Facility. Dalam HIPO tersebut 

digambarkan hirarki secara global proses-proses yang ada didalam sistem yang 

dibuat. 

Adapun gambar HIPO Sistem Informasi Perawatan dan Perbaikan 

Pesawat pada Merpati Maintenance Facility dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

0

Sistem Informasi Maintenance Pesawat

1

Mengolah Data C Check

2

Mengolah Data A dan B Check

1.1

Menerbitkan Work Order 

C Check

1.2

Menerbitkan Work 

Package C Check

2.1

Menerbitkan Work Order 

A dan B Check

2.2

Membuat Work Package A 

dan B Check

2.3

Membuat Laporan A dan 

B Check

1.3

Membuat Laporan C 

Check

1.4

Membuat Jadwal 

Hanggar

Gambar 4.6 Hipo Sistem Informasi Perawatan dan Perbaikan Pesawat 

 

4.3.4 Data Flow Diagram 

Berikut ini adalah Data Flow Diagram pada sistem informasi perawatan 

dan perbaikan pesawat pada Merpati Maintenance Facility. Dalam data flow 

diagram dibawah ini terdapat dua level yaitu data flow diagram level 0 dan data 

flow diagram level 1. Dalam data flow diagram level 0 digambarkan secara global 

proses-proses apa saja yang ada dalam sistem informasi perawatan dan perbaikan 

pesawat, beserta data-data input dan output dari proses yang ada. Dalam data flow 

diagram level 1 digambarkan secara lebih detil proses-proses yang ada dalam 
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proses-proses utama yang ada dalam data flow diagram level 0 yakni proses 

menerbitkan work order, proses menerbitkan work package, proses pembuatan 

laporan dan proses penjadwalan hanggar, beserta data-data input dan output dari 

sub proses tersebut. 

Adapun gambar data flow diagram level 0 dapat dilihat pada Gambar 4.7 

pada halaman 60. Data flow diagram tersebut digambar secara global proses-

proses dan data-data yang ada.  
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Sedangkan untuk gambar  data flow diagram level 1 untuk subproses 

mengolah data A dan B check dapat dilihat pada Gambar 4.8. Dimana sistem 

dimulai dari proses menerbitkan work order oleh bagian PPC Merpati, lalu data 

tersebut akan dipakai untuk menerbitkan work package. Selanjutnya data work 

package digunakan dalam membuat laporan.  

Rekap Data Work Order2

Update Data Work Order2

Update Data Komponen1

Update Data Work Package1

Rekap Data Work Package1

Update Data Pesawat1

Update Data Customer1

Update Data Work Order1
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Rekap Data Komponen1
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Data work package A dan B acc

Data work package A dan B

Data A dan B Check

Input  data work package A dan B
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Work Order A B

Input  Data A dan B Check
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2
Database 
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3
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4
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Kom ponen

1
Database 

Work Order

6
Database Work 

Package

1

Menerbitkan Work Order

2

Membuat Work 

Package
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Membuat Laporan

 

Gambar 4.8 DFD Level 1 Subproses Mengolah Data A dan B Check 
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Gambar  data flow diagram level 1 untuk subproses mengolah data C 

check dapat dilihat pada Gambar 4.9 halaman 63. Dimana sistem dimulai dari 

proses menerbitkan work order oleh bagian PPC Merpati, lalu data tersebut akan 

dipakai untuk membuat jadwal hangar oleh bagian Marketing MMF. Kemudian 

menerbitkan work package oleh bagian PPC MMF. Selanjutnya data work 

package digunakan dalam membuat laporan oleh bagian PPC MMF. 
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4.3.5 Entity Relationship Diagram (ERD)  

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan basis data-basis 

data yang ada pada Sistem Informasi Perawatan dan Perbaikan Pesawat pada 

Merpati Maintenance Facility. 

ERD itu sendiri terdiridari 2 macam, yakni Conceptual Data Model 

(CDM) dan Physical Data Model (PDM). Berikut penjelasan dari masing-masing 

jenis ERD tersebut. 

A. Conceptual  Data Model  

Conceptual data model pada proses Sistem Informasi Perawatan dan 

Perbaikan Pesawat pada Merpati Maintenance Facility merupakan gambaran dari 

struktur database yang akan digunakan dalam pembuatan sistem. 
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Gambar 4.10 CDM Sistem Informasi Perawatan dan Perbaikan Pesawat 
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B. Physical Data Model 

Physical data model pada proses Sistem Informasi Pengadaan dan 

Pendistribusian Spare Parts Pesawat pada Merpati Maintenance Facility 

merupakan gambaran dari struktur database yang akan digunakan dalam 

pembuatan sistem beserta hasil relasi dari hubungan antar table yang terkait. 

Gambar physical data model pada proses tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.11. 

ID_WORK_PACKAGE = ID_WORK_PACKAGE

ID_WORK_PACKAGE = ID_WORK_PACKAGE

ID_HANGGAR = ID_HANGGAR

ID_WORK_PACKAGE = ID_WORK_PACKAGE

ID_WORK_ORDER = ID_WORK_ORDER

ID_CUSTOMER = ID_CUSTOMER

ID_KOMPONEN = ID_KOMPONEN

ID_WORK_PACKAGE = ID_WORK_PACKAGE

ID_KOMPONEN = ID_KOMPONEN

ID_PESAWAT = ID_PESAWAT

ID_PESAWAT = ID_PESAWATID_WORK_ORDER = ID_WORK_ORDER

ID_WORK_ORDER = ID_WORK_ORDERID_CUSTOMER = ID_CUSTOMER
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Gambar 4.11 PDM Sistem Informasi Perawatan dan Perbaikan Pesawat 
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4.3.6 Struktur Basis Data dan Tabel 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan struktur dari tabel-tabel yang akan 

digunakan dalam pembuatan sistem informasi perawatan dan perbaikan pesawat 

pada Merpati Maintenance Facility. Data-data dibawah ini akan menjelaskan satu-

persatu detil dari struktur tabel untuk setiap tabel. 

1. Nama Tabel : Data_Customer 

Fungsi  : Menyimpan data Customer 

Primary key : ID_Customer 

Foreign key : ID_Work_Order 

Tabel 4.1. Data_Customer 

Field name Type Field Size Description 

ID_Customer Varchar 11 Kode Customer 

ID_Work_Order Varchar 11 Kode Work Order 

Nama_Customer Varchar 50 Nama Customer 

Aircraft_Type Varchar 20 Tipe Aircraft 

No_Telp Varchar 10 Nomor Telepon 

Email Varchar 30 Email 

 

2. Nama Tabel : Work Order 

Fungsi  : Menyimpan data order 

Primary key : ID_Work_Order 

Foreign key : ID_Customer, ID_Pesawat, ID_Work_Package 
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Tabel 4.2. Work Order 

Field name Type Field Size Description 

ID_Work_Order Varchar 11 Kode Work Order 

ID_Customer Varchar 11 Kode Customer 

ID_Pesawat Varchar 11 Kode Pesawat 

ID_Work_Package Varchar 11 Kode Work Package 

Aircraft_Type Varchar 20 Tipe Aircraft 

Department Varchar 20 Bagian atau Divisi 

Application_Date Datetime - Tanggal Work Order 

Order_Type Varchar 20 Tipe Order 

 

3. Nama Tabel : Data_Pesawat 

Fungsi  : Menyimpan data pesawat 

Primary key : ID_Pesawat 

Foreign key : ID_Work_Order, ID_Customer, ID_Hanggar 

Tabel 4.3. Data Pesawat 

Field name Type Field Size Description 

ID_Pesawat Varchar 11 Kode Pesawat 

ID_Work_Order Varchar 11 Kode Work Order 

ID_Customer Varchar 11 Kode Customer 

ID_Hanggar Varchar 11 Kode Hanggar 

Nama_Pesawat Varchar 20 Nama Pesawat 

Aircraft_Type Varchar 20 Tipe Aircraft 
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Field name Type Field Size Description 

Flight_Hours Varchar 10 Lama pemakaian pesawat 

 

4. Nama Tabel : Work Package 

Fungsi  : Menyimpan data Work Package 

Primary key : ID_Work_Package 

Foreign key : ID_Work_Order 

Tabel 4.4. Work Package 

Field name Type Field Size Description 

ID_Work_Package Varchar 11 Kode Work Package 

ID_Work_Order Varchar 11 Kode Work Order 

Aircraft_Type Varchar 20 Tipe Aircraft 

Department Varchar 20 Bagian atau Divisi 

Application_Date Datetime - Tanggal Work Package 

Order_Type Varchar 20 Tipe Order 

 

5. Nama tabel : Data Hanggar 

Fungsi  : Menyimpan data hanggar 

Primary key : ID_Hanggar 

Foreign key : - 

Tabel 4.5. Data Hanggar 

Field name Type Field Size Description 

ID_Hanggar Varchar 11 Kode Hanggar 
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Field name Type Field Size Description 

Class_Hanggar Varchar 10 Class Hanggar 

Start_Date Datetime - Tanggal Pesawat Masuk Hangar  

End_Date Datetime - Tanggal Pesawat Keluar Hangar 

 

6. Nama Tabel : Data Komponen 

Fungsi  : Menyimpan data komponen pesawat 

Primary key : ID_Komponen 

Foreign key : - 

Tabel 4.6. Data Komponen 

Field name Type Field Size Description 

ID_Komponen Varchar 11 Kode Komponen 

Nama_Komponen Varchar 20 Nama Komponen 

Jumlah_Stok varchar 5 Jumlah Stok pada gudang 

Type Varchar 15 Tipe Komponen 

 

7. Nama Tabel : CRR  

Fungsi  : Menyimpan data CRR 

Primary key : ID_CRR 

Foreign key : ID_Work_Package 

Tabel 4.7. CRR 

Field name Type Field Size Description 

ID_CRR Varchar 11 Kode CRR 
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Field name Type Field Size Description 

ID_Work_Package Varchar 11 Kode Work Package 

Description Varchar 50 Keterangan 

Subject Varchar 30 Subyek CRR 

Remarks Varchar 20 Tanda Tangan atau Validasi 

Part_Number Varchar 15 No Part CRR 

 

8. Nama Tabel : Komponen Pesawat 

Fungsi  : Menyimpan data transaksi Komponen Pesawat 

Primary key : ID_Komponen_Pesawat 

Foreign key : ID_Komponen, ID_Pesawat 

Tabel 4.8. Komponen_Pesawat 

Field name Type Field Size Description 

ID_Komponen_Pesawat Varchar 11 

Kode data transaksi Komponen 

Pesawat 

ID_Komponen Varchar 11 Kode Komponen 

ID_Pesawat Varchar 11 Kode Pesawat 

 

9. Nama tabel : AD/SB (Service Bulletin) 

Fungsi  : Menyimpan data AD/SB 

Primary key : ID_AD_SB 

Foreign key : ID_Work_Package 
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Tabel 4.9. AD/SB 

Field name Type Field Size Description 

ID_AD_SB Varchar 11 Kode AD/SB 

ID_Work_Package Varchar 11 Kode Work Package 

SB_Ref Varchar 15 Referensi AD/SB 

Subject Varchar 30 Subyek AD/SB 

Accompl Instruction Varchar 30 Instruksi yang akan dilakukan 

Remarks Varchar 20 Tanda Tangan atau Validasi  

 

10. Nama tabel : Komponen Work Package 

Fungsi  : Menyimpan data transaksi Komponen Work Package 

Primary key : ID_Komponen_Work_Package 

Foreign key : ID Work_Package, ID Komponen 

Tabel 4.10. Detail_Data_Penerimaan 

Field name Type Field Size Description 

ID_Komponen_Work_Package Varchar 11 

Kode data transaksi 

Komponen Work Package  

ID_Work_Package Varchar 11 Kode Work Package 

ID_Komponen Varchar 11 Kode Komponen 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan 

dokumentasi alur Sistem Informasi pada PT. Merpati Nusantara Airlines maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil analisa sistem informasi perawatan dan perbaikan pesawat pada PT. 

Merpati Nusantara Airlines unit bagian Merpati Maintenance Facility, 

didapatkan penggunaan sistem manual dan sistem penyimpanan arsip–arsip 

perusahaan disimpan dalam sebuah gudang arsip. 

2. Dengan adanya desain sistem informasi perawatan dan perbaikan pesawat yang 

terkomputerisasi dan terintegrasi dapat mengatasi berbagai permasalahan yang 

ada pada PT. Merpati Nusantara Airlines unit bagian Merpati Maintenance 

Facility, antara lain penggunaan sistem yang masih manual dan sistem 

penyimpanan arsip–arsip perusahaan disimpan dalam sebuah gudang arsip. 

Sehingga dengan dibuatnya sistem informasi ini perusahaan menjadi lebih 

efektif dan efisien, karena penggunaan kertas menjadi lebih berkurang dan 

penyimpanan data disimpan dalam sebuah database. 
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5.2 Saran 

Berikut ini diberikan beberapa saran untuk pengembangan sistem di masa 

mendatang : 

1. Dukungan terhadap konsep client server. 

Pada konsep client server, semua data perusahaan diletakkan pada sebuah 

server serta dapat diakses dari tempat, waktu, dan orang yang berbeda dalam 

perusahaan. Dengan demikian dukungan sistem terhadap multiuser dapat 

terpenuhi juga. 

2. Pembuatan atau pemilihan aplikasi yang sesuai dengan gambaran sistem. 

Setelah analisis dilakukan, hal selanjutnya adalah menentukan aplikasi untuk 

sistem yang memenuhi kriteria dari hasil analisis. Aplikasi yang ada di laporan 

ini lebih dimaksudkan sebagai penggambaran dari dokumentasi sistem yang 

telah dilakukan, sehingga lebih bersifat sebagai contoh (prototype). Untuk 

penentuan aplikasi yang digunakan dapat dilakukan dengan membuat sendiri 

ataupun melakukan outsourcing dengan membeli aplikasi yang sudah ada. 
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