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ABSTRAK 

PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia atau yang biasa disebut Eyesimple 

merupakan perusahaan yang melayani desain, pengembangan web, branding, dan 

aplikasi seluler. Aplikasi yang dimiliki perusahaan salah satunya Aplikasi Price 

Trend. Saat ini aplikasi masih belum memiliki pengelolaan administrasi dan 

manajemen user, semua proses masih dilakukan secara manual mulai dari 

pendaftaran pengguna, data paket, dan pemutusan paket berlangganan.  

Solusinya adalah sebuah sistem yang dapat menampilkan informasi dan 

mengelola data dan administrasi user dengan cepat dan mudah. Sistem ini bertujuan 

untuk memudahkan proses pengelolaan data user admin, data pengguna, data paket 

dan data pembayaran paket yang melibatkan beberapa pihak. 

Dalam laporan ini, dibuatlah dokumen dari perancangan Sistem 

Administrasi dan Manajemen User Aplikasi Price Trend pada PT. Cakrawala 

Utama Kreasi Indonesia. Sistem ini dapat melakukan beberapa fungsi yaitu 

mengelola akun user admin, customer, paket, menampilkan data customer baru 

yang membutuhkan penerimaan admin untuk mengakses aplikasi, histori 

penerimaan pengguna dan data paket aktif atau kadaluarsa pengguna, serta fungsi 

untuk registrasi dan ubah profile akun customer pada Aplikasi Price Trend. 

Kata Kunci: Sistem Administrasi dan Manajemen User,  PT. Cakrawala Utama 

Kreasi Indonesia.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia atau yang biasa disebut Eyesimple 

merupakan perusahaan digital kreatif yang beralamat lengkap di Jalan Raya Manyar 

63 nomor 27 Kav A-01, Surabaya, 60118, Jawa Timur, Indonesia. PT. Cakrawala 

Utama Kreasi Indonesia melayani berbagai perusahaan lokal dan internasional 

dalam hal desain dan pengembangan web, branding, dan aplikasi seluler. Tidak 

hanya melayani berbagai perusahaan, PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia juga 

mempunyai berbagai aplikasi web dengan brand perusahaan salah satunya yaitu 

Price Trend. 

Price Trend merupakan aplikasi yang dibuat untuk membantu pedagang 

dalam menentukan harga penjualan suatu produk. Aplikasi ini menampilkan data 

harga produk dari 7(tujuh) e-commerce yaitu shopee, tokopedia, blibli, lazada, 

bukalapak, blanja.com, dan shopify. Informasi yang ditampilkan berupa grafik garis 

lurus, grafik batang, dan informasi seputar harga (harga termurah, harga termahal, 

tingkat kompetisi, dsb). Aplikasi ini masih belum memiliki pengelolaan 

administrasi dan manajemen user. Pengguna tidak dapat mendaftarkan dirinya 

sendiri melalu aplikasi melainkan harus menelpon ke perusahaan. Akun pengguna 

akan dibuatkan oleh admin secara manual.  

Pengelolaan data masih dilakukan secara manual dengan membuka satu 

persatu tabel pada database sebelum admin memasukkan data pengguna baru.  
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Admin mengalami kesulitan ketika menginputkan data customer yang ingin 

berlangganan paket dan mencari data customer yang langganan paketnya telah 

berakhir. Kesalahan penginputan data dapat berakibat kepada kepercayaan 

konsumen.  

Berdasarkan permasalahan tersebut,  maka solusi yang dibuat yaitu  

rancang bangun sistem administrasi dan manajemen user aplikasi Price Trend pada 

PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia yang dapat membantu admin dalam 

mengelola data user admin, data pengguna, data paket, serta data pembayaran paket 

dengan cepat dan mudah. Aplikasi ini menghasilkan informasi data pengguna baru 

untuk di approve, data pengguna yang telah berlangganan dan sudah membayar 

paket atau telat membayar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu 

bagaimana merancang bangun Sistem Administrasi dan Manajemen User Aplikasi 

Price Trend pada PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari perancangan dan pembuatan Sistem Administrasi 

dan Manajemen User Aplikasi Price Trend adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan merupakan data yang ada pada aplikasi Price Trend. 

data user admin, data pengguna, data paket, dan data pembayaran paket. 

2. Proses sistem hanya pengelolaan data (input, mengubah, menghapus).  

3. Pada penelitian ini tidak membahas mengenai masalah keamanan sistem 

informasi. 
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4. Sistem hanya menampilkan informasi pembayaran paket, tidak menangani 

transaksi pembayaran paket. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan Sistem Administrasi dan 

Manajemen User Aplikasi Price Trend pada PT. Cakrawala Utama Kreasi 

Indonesia untuk memudahkan proses pengelolaan data user admin, data pengguna, 

data paket dan data pembayaran paket yang melibatkan beberapa pihak. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pembuatan Sistem Administrasi dan Manajemen 

User Aplikasi Price Trend pada PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia yaitu memudahkan 

proses pengelolaan data user admin, data pengguna, data paket, data 

pembayaran paket. 

2. Manfaat bagi Pengguna Aplikasi Price Trend yaitu memudahkan dalam 

mendaftarkan akun tanpa perlu menelpon pihak perusahaan. 

3. Manfaat bagi penulis yaitu mengembangkan keterampilan dan 

menerapkan ilmu yang di dapat selama masa perkuliahan di Universitas 

Dinamika, menambah ilmu yang tidak di dapat selama masa kuliah, serta 

menambah wawasan dunia pekerjaan di PT. Cakrawala Utama Kreasi 

Indonesia. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sebagai sarana untuk memudahkan dalam memahami isi dari laporan kerja 

praktik ini, maka sistematika dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari 

Sistem Administrasi dan Manajemen User Aplikasi Price Trend 

pada PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran secara umum PT. Cakrawala 

Utama Kreasi Indonesia dari profil perusahaan, logo perusahaan, 

lokasi perusahaan, dan struktur organisasi. 

BAB III: LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas mengenai teori yang digunakan meliputi 

pengertian sistem administrasi dan manajemen user, framework 

laravel, serta teori-teori lain yang mendukung dalam pembuatan 

sistem administrasi dan manajemen user aplikasi Price Trend. 

BAB IV: DESKRIPSI  PEKERJAAN 

Bab ini membahas mengenai perancangan dari sistem yang 

dikerjakan saat kerja praktik berlangsung. Pembahasan ini meliputi 
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identifikasi data, analisis kebutuhan pengguna,  analisis kebutuhan 

fungsional, serta perancangan sistem (system flow, desain database, 

desain interface, dan implementasi). 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam 

pengembangan Sistem Administrasi dan Manajemen User Aplikasi 

Price Trend pada PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia pada masa 

yang akan mendatang.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1 Profil Perusahaan 

PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia atau yang biasa disebut Eyesimple 

merupakan perusahaan digital dengan banyak ide kreatif yang berdiri pada tahun 

2011. Perusahaan ini melayani perusahaan lokal dan internasional. Lebih dari 100 

merek perusahaan memilih untuk mengembangkan bisnisnya dengan PT. 

Cakrawala Utama Kreasi Indonesia. Pelayanan yang diberikan dalam hal desain 

dan pengembangan web, branding, dan aplikasi seluler.  

PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia  mengutamakan  kualitas, 

efisiensi, dan yang terpenting keramahan. Karena tren saat ini adalah 

"Menggunakan Gadget setiap saat dan di mana saja", perusahaan ini selalu 

mengikuti tren modern, berita, dan informasi teknologi untuk memberikan produk 

dan desain terbaik. Setiap layanan yang diberikan memiliki arti tersendiri untuk 

memikat pelanggan.  

Branding mewakili bisnis, kepribadian perusahaan, dan yang paling 

penting, itu adalah kunci untuk yang perusahaan inginkan dan apa yang perusahaan 

inginkan dari orang lain. Maka dari itu ditawarkan layanan branding. Situs web 

adalah salah satu aplikasi digital yang akan dicari semua orang. Desain & 

pengembangan situs web, karena situs web adalah identitas online perusahaan, 

setiap kali orang ingin tahu dan mencari perusahaan, mereka akan mencarinya 

melalui situs web. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang perusahaan, produk dan 

layanan yang diberikan, kontak, dan informasi lokasi. 
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2.2 Logo Perusahaan 

Logo merupakan branding yang kuat dari suatu perusahaan. PT. 

Cakrawala Utama Kreasi Indonesia memiliki logo perusahaan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia atau 

Eyesimple 

2.3 Lokasi Perusahaan 

 Adapun informasi lokasi perusahaan sebagai berikut : 

 
Gambar 2.2 Peta Lokasi PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia 

Di atas merupakan lokasi PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia atau 

yang biasa disebut Eyesimple yang dapat dilihat di google maps. Lokasi perusahaan 

ditunjukkan pada titik merah. 
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 Alamat  : Jalan Raya Manyar 63 nomor 27 Kav A-01, Surabaya.

 Website : www.eyesimple.us 

Email  : hello@eyesimple.us 

 No. Telepon : (031) 5990803 

2.4 Struktur Organisasi 

PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia memiliki struktur organisasi 

perusahaan sebagai berikut ini: 

 
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia 

Pada Gambar 2.3, CEO membawahi project manager, marketing, dan 

design grafis. Sedangkan Project Manager membawahi bagian developer. Pada 

bagian developer, aplikasi dibangun sesuai model dari desain grafis. Praktik 

magang dilakukan pada bagian developer dengan bimbingan project manager.   
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Sistem Administrasi dan Manajemen User 

Menurut Leni Natalia Zulita dan Indra Kanedi (2011), Sistem adalah 

kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait-mengait satu sama lain. Bagian 

atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. 

Begitulah seterusnya sampai pada bagian terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan 

mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan. 

Menurut Sondang (1985) administrasi adalah keseluruhan proses 

pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada 

umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Definisi para ahli tentang administrasi pada 

prinsipnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu antara lain : Kerja sama, 

banyak orang, dan untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian tersebut 

dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas (Zulita & Kanedi, 2011). 

Menurut Mary Parker Follet (2007) pengertian manajemen sebagai proses, 

karena dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, 

misalnya kegiatan perencanan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. 

Kegiatan-kegiatan itu satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan atau dengan kata 

lain saling terkait (terpadu), sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Oleh karena itu, manajemen disebut sebagai Sistem (Batlajery, 

2016).
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3.2 Website 

Website adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen 

multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) didalamnya yang menggunakan 

protokol HTTP (hyper text transfer protocol) dan untuk mengaksesnya 

mengunakan perangkat lunak yang disebut browser. Beberapa jenis browser yang 

populer saat ini di antaranya : Internet Explorer yang diproduksi oleh Microsoft, 

Mozila Firefox, Opera dan Safari yang diproduksi oleh Aplle. Browser adalah 

aplikasi yang mampu menjalankan dokumen-dokumen web dengan cara 

diterjemahkan. Prosesnya dilakukan oleh komponen yang terdapat didalam aplikasi 

browser yang biasa disebut web engine. Semua dokumen web ditampilkan dengan 

cara diterjemahkan (Arief, 2011). 

3.3 PHP 

PHP singkatan dari PHP Hypertext Processor yang digunakan sebagai 

bahasa script server-side dalam pengembangan Web yang disisiplkan pada 

dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan Web dapat dibuat dinamis 

sehingga maintenance situs Web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. PHP 

merupakan software Open-Source yang disebarkan dan dilisensikan secara gratis 

serta dapat di-download secara bebas dari situs resminya http://www.php.net . PHP 

ditulis dengan menggunakan bahasa C (Arief, 2011). 

3.4 Framework Laravel 

Laravel adalah sebuah MVC web development framework yang didesain 

untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya 

pengembangan dan perbaikan serta meningkatkan produktifitas pekerjaan dengan 

sintak yang bersih dan fungsional yang dapat mengurangi banyak waktu untuk 
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implementasi (Widodo & Purnomo, 2016). Laravel merupakan framework dengan 

versi PHP yang up-to-date, karena Laravel mensyaratkan PHP versi 5.3 keatas. 

Laravel merupakan framework PHP yang menekankan pada kesederhanaan dan 

fleksibilitas pada desainnya (Naista, 2016). 

Laravel memberikan keterbaruan alat untuk berinteraksi dengan database 

disebut dengan migration. Dengan migration, pengembang dapat dengan mudah 

untuk melakukan modifikasi sebuah database pada sebuah platform secara 

independen karena implementasi skema database direpresentasikan dalam sebuah 

class. Migration dapat berjalan pada beberapa basis data yang telah didukung 

Laravel (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, dan SQLITE) dan untuk implementasi 

Active Record pada Laravel disebut Eloquent yang menggunakan standard modern 

OOP (Luthfi, 2017). 

3.5 SDLC Waterfall 

Metode SDLC Waterfall merupakan salah satu metode yang mempunyai 

ciri khas bahwa pengerjaan setiap fase harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum 

melanjutkan ke fase berikutnya. Dengan demikian hasilnya akan fokus terhadap 

masing-masing fase sehingga pengerjaan dilakukan secara maksimal karena tidak 

adanya pengerjaan secara paralel (Nugraha, Syarif, & Dharmawan, 2018). Model 

ini merupakan model yang paling banyak dipakai dalam Software Engineering. 

Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level 

kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap Communication, Planning, Modeling, 

Construction, dan Deployment. Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap yang 

dilakukan di dalam Model Waterfall menurut Pressman (Setiawan, Sulistiowati, & 

Lemantara, 2015):  
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Gambar 3.1 SDLC Waterfall Presman 

a. Communication  

Langkah pertama diawali dengan komunikasi kepada 

konsumen/pengguna. Langkah awal ini merupakan langkah penting karena 

menyangkut pengumpulan informasi tentang kebutuhan konsumen/pengguna. 

b. Planning  

Setelah proses communication ini, kemudian menetapkan rencana untuk 

pengerjaan software yang meliputi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, risiko 

yang mungkin terjadi, sumber yang dibutuhkan, hasil yang akan dibuat, dan jadwal 

pengerjaan.  

c. Modeling  

Pada proses modeling ini menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. 

Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi 

interface, dan detail (algoritma) prosedural.  
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d. Construction  

Construction merupakan proses membuat kode (code generation). Coding 

atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali 

oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh 

user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan 

suatu software, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan 

ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang 

telah dibuat. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap 

sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. 

e. Deployment  

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau 

sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang 

sudah jadi akan digunakan user. Kemudian software yang telah dibuat harus 

dilakukan pemeliharaan secara berkala. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa System Development Life 

Cycle (SDLC) adalah keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui 

beberapa langkah (Sofyan, Puspitorini, & Yulianto, 2016). Ada beberapa model 

SDLC. Model yang cukup popular dan banyak digunakan adalah waterfall. 

Beberapa model lain SDLC misalnya fountain, spiral, rapid, prototyping, 

incremental, build & fix, dan synchronize & stabilize. 

3.6 System Flowchart 

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan 

urut-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dalam untuk 
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memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong 

dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian (Ridlo, 2017). 

Flowchart Sistem merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa 

yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan 

dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, Flowchart ini 

merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi 

yang membentuk suatu sistem. Flowchart Sistem terdiri dari data yang mengalir 

melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data itu. 
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BAB IV 

DEKSRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Observasi 

 Pada tahap observasi dilakukan dengan mengamati setiap proses yang ada 

pada Aplikasi Price Trend serta penggalian informasi yang diperlukan untuk 

merancang dan membangun sistem administrasi dan manajemen user aplikasi Price 

Trend ini. Observasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Price Trend 

dan mencoba fiturnya. Observasi dilakukan selama tiga hari di awal masa kerja 

praktik pada PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia. Hasil observasi di dapatkan 

beberapa rancangan fitur untuk sistem administrasi dan manajemen yang akan 

dibuat. 

4.2 Wawancara  

 Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode 

wawancara. Hasil yang diperoleh selama wawancara dapat digunakan sebagai data 

pendukung untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan kepada Project Manager. Proses wawancara yang dilakukan 

digunakan untuk mengetahui rancangan sistem yang akan dibuat serta 

permasalahan yang ada aplikasi Price Trend.  

 Hasil dari wawancara terkait Sistem Administrasi dan Manajemen User 

yang akan dibuat yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Terkait Sistem Administrasi dan Manajemen User 

Aplikasi Price Trend kepada Pihak PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia. 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa sistem yang akan 

dibuat? 

Sistem Administrasi dan Manajemen User 

untuk Aplikasi Price Trend. 

2. Apa saja kebutuhan data dari 

aplikasi? 

1. Data pengguna  

2. Data paket 

3. Apa platform yang 

dibutuhkan dalam 

pembuatan aplikasi? 

Web dengan menggunakan framework 

Laravel 

4. Siapakah user / pengguna 

dari aplikasi? 

1. Admin Price Trend 

2. Untuk halaman registrasi pada aplikasi 

Price Trend, pengguna adalah 

pengguna aplikasi yang belum 

terdaftar 

5. Bagaimana proses bisnis 

saat ini? 

Aplikasi masih berupa beta sehingga masih 

banyak kekurangan seperti proses registrasi 

belum ada, pengelolaan data pengguna 

belum ada, pengelolaan untuk admin belum 

ada 

6. Informasi apa saja yang 

wajib di tampilkan? 

1. Data registrasi pengguna baru  

2. Histori penyetujuan pengguna baru 

3. Data paket aktif dan kadaluarsa 

pengguna 

 

4.3 Analisis Proses Bisnis 

Proses bisnis yang terjadi pada aplikasi Price Trend yaitu pengguna 

mendaftarkan akun melalui pihak perusahaan, pihak perusahaan akan merespon 

dengan membuatkan akun pengguna serta memberikan masa percobaan untuk 

beberapa hari. Ketika masa percobaan berakhir, pengguna harus menguhubungi 

pihak perusahaan untuk meminta perpanjangan. Perusahaan akan memberikan 

beberapa layanan yang dapat dipilih pengguna.  

Semua pencatatan dan pengecekan dilakukan secara manual oleh admin. 

Dalam menonaktifkan akun, admin rutin mencek sesuai tanggal pada database. 
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Admin akan memberikan hak akses perpanjanggan akun apabila pengguna sudah 

membayar dan dikonfirmasi oleh perusahaan.  

4.3.1 Identifikasi Permasalahan 

 Berdasarkan proses bisnis, observasi, dan hasil wawancara yang diatas, 

maka dapat dilakukan identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan 

mencakup permasalahan yang ada, dampak dari permasalahan tersebut, dan solusi 

yang diusulkan. Hasil identifikasi masalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

yaitu tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Identifikasi Permasalahan  

No. Permasalahan Dampak Solusi 

1. 

Pengelolaan Aplikasi 

masih manual dengan 

rutin cek database 

Kesulitan dalam 

menemukan data dan 

mengelola data 

Membuat sistem 

manajemen untuk 

admin 

2. 

Customer harus meminta 

bantuan kepada 

perusahaan jika ingin 

menggunakan aplikasi, 

customer tidak dapat 

mendaftar sendiri pada 

aplikasi. 

Customer berpikir dua 

kali untuk 

menggunakan aplikasi 

karena pendaftaran 

akun yang ribet 

Membuat sistem 

administrasi untuk 

pengguna 

3. 
Customer tidak dapat 

mengubah data akunnya 

Informasi customer 

tidak up-to-date 

Membuat sistem 

manajemen untuk 

customer 

4. 

Pengecekan akun 

berlangganan masih 

secara manual 

Kesulitan dalam 

mencari data 

Membuat sistem 

manajemen untuk 

pengecekan data 

berlangganan 

4. 

Paket untuk berlangganan 

tidak terdaftar pada 

database namun masih 

tertulis manual 

Sulit dalam 

menentukan paket 

berlangganan dan 

masa paket 

Membuat sistem 

manajemen untuk 

pengelolaan paket 
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4.3.2 Identifikasi Pengguna 

 Pengguna dari sistem administrasi dan manajemen user diidentifikasikan 

sebagai berikut ini : 

1. Admin Aplikasi Price Trend 

2. Customer Aplikasi Price Trend 

4.3.3 Identifikasi Data 

 Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, identifikasi permasalahan, 

dan identifikasi pengguna maka dapat dilakukan identifikasi data untuk sistem 

(perangkat lunak) yang akan dibuat yaitu: 

1. Data master users 

2. Data master customer 

3. Data master paket 

4. Data payment 

4.4 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

 Berdasarkan hasil observasi, wawancara, identifikasi permasalahan, 

identifikasi pengguna, dan identifikasi data maka dapat dilakukan identifikasi 

kebutuhan fungsional untuk sistem (perangkat lunak) yang akan dibuat, yaitu: 

1. Fungsi pengelolaan master yaitu master users admin 

2. Fungsi pengelolaan master yaitu master customer Aplikasi Price Trend 

3. Fungsi pengelolaan master yaitu master paket 

4. Fungsi penerimaan registrasi customer baru Aplikasi Price Trend 

5. Fungsi lihat histori pengguna yang diterima. 

6. Fungsi lihat data paket aktif dan kadaluarsa pengguna 

7. Fungsi registrasi dan ubah profile customer 
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4.5 Analisis Kebutuhan Pengguna 

 Analisis kebutuhan pengguna dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data 

dan informasi yang digunakan dan/atau dibutuhkan oleh pengguna sistem (perangkat 

lunak) yang akan dibuat. Selain itu juga untuk menganalisis output yang diperoleh dari 

pengguna tersebut. 

1. Admin Aplikasi Price Trend. 

Tabel 4.3 Kebutuhan Pengguna Admin Aplikasi Price Trend 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data  Kebutuhan Informasi 

Mengelola data master 

users 
Data master users 

Informasi daftar users 

admin  

Mengelola data master 

customer 
Data master paket Informasi daftar paket  

Mengelola data master 

paket 
Data master customer Informasi daftar customer 

Penerimaan registrasi 

customer baru Aplikasi 

Price Trend 

Data master customer 
Informasi daftar customer 

baru  

Melihat histori 

informasi penerimaan 

registrasi customer 

1. Data master users 

2. Data master 

customer 

Informasi penerimaan 

customer oleh admin 

Melihat informasi data 

paket aktif dan 

kadaluarsa pengguna 

1. Data master 

customer 

2. Data master paket 

3. Data payment 

1. Informasi customer 

yang paketnya aktif 

dan kadaluarsa 

2. Informasi tanggal 

kadaluarsa paket yang 

dipilih customer 

 

2. Customer Aplikasi Price Trend 

Tabel 4.4 Kebutuhan Customer Aplikasi Price Trend 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data  Kebutuhan Informasi 

Registrasi dan 

pengelolaan profile 

Pengguna 

Data master customer Informasi customer 

Aplikasi Price Trend 
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4.6 Analisis Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan dasar dari penyusunan fungsi-

fungsi apa saja yang akan dibangun dalam sebuah sistem yang akan dibuat. Fungsi-

fungsi yang dibangun dalam sistem tersebut akan digunakan oleh para pengguna 

sesuai dengan kebutuhannya. Berikut merupakan hasil analisis kebutuhan 

fungsional untuk para pengguna sistem yang akan dibangun : 

4.6.1 Fungsi Pengelolaan Data Master Users Admin. 

 Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master users admin, yang 

meliputi penambahan data, pengubahan data, dan penghapusan data.  

Tabel 4.5 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data Master Users Admin. 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Users Admin 

Pengguna Admin Aplikasi Price Trend 

Deskripsi Fungsi ini adalah proses untuk mengelola data master 

users diantaranya insert, update, dan delete data. 

Kondisi Awal Data master users 

Alur Normal 
Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Data Master 

Pengguna memilih menu 

user 

Sistem akan menampilkan 

halaman users. 

Pengguna menekan tombol 

create  

Sistem akan menampilkan 

form create  

Pengguna memasukkan 

nama lengkap, email, 

username, no hp, 

password, re-password, 

dan status lalu menekan 

tombol simpan 

Sistem akan melakukan 

fungsi penambahan data 

users dari form tersebut ke 

dalam tabel master users, 

kemudian menampilkan 

halaman users dengan 

alert “User saved” jika 

berhasil disimpan, dan jika 

gagal akan menampilkan 

alert error. 
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Alur Normal 
Mengubah Data Master 

Pengguna mencari data 

users yang akan diubah, 

dan menekan tombol edit 

Sistem akan menampilkan 

data users sesuai yang 

dicari di dalam form edit. 

Pengguna memasukkan 

data users yang ingin 

diubah ke dalam form edit 

lalu menekan tombol 

simpan. 

Sistem akan melakukan 

pengubahan data pada 

master users kemudian 

menampilkan halaman 

users dengan alert “User 

saved” jika berhasil 

disimpan, dan jika gagal 

akan menampilkan alert 

error. 

Menghapus Data Master 

Pengguna mencari data 

users yang akan dihapus, 

dan menekan tombol hapus 

Sistem akan menampilkan 

alert ‘Are you sure?’ 

Pengguna menekan tombol 

Oke 

Sistem akan menghapus 

data yang dipilih dan 

menampilkan halaman 

users dengan alert “User 

saved” jika berhasil 

disimpan, dan jika gagal 

akan menampilkan alert 

error. 

Pengguna menekan tombol 

Batal 

Sistem akan menampilkan 

halaman users 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master 

users admin. 

 

4.6.2 Fungsi Pengelolaan Data Master Customer Aplikasi Price Trend. 

 Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master customer Aplikasi Price 

Trend, yang meliputi penambahan data, pengubahan data, dan penghapusan data. 

Tabel 4.6 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data Customer  

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Customer Aplikasi 

Price Trend. 

Pengguna Admin Aplikasi Price Trend 
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Deskripsi Fungsi ini adalah proses untuk mengelola data master 

customer diantaranya insert, update, dan delete data. 

Kondisi Awal Data master customer 

Alur Normal 
Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Data Master 

Pengguna memilih 

menu customer 

Sistem akan menampilkan 

halaman customer. 

Pengguna menekan 

tombol create 

Sistem akan menampilkan 

form create 

Pengguna memasukkan 

name, email, username, 

no hp, password, re-

password, address, dan 

status lalu menekan 

tombol simpan 

Sistem akan melakukan 

fungsi penambahan data 

customer dari form tersebut 

ke dalam tabel master 

customer, kemudian 

menampilkan halaman users 

dengan alert “Customer 

saved” jika berhasil 

disimpan, dan jika gagal akan 

menampilkan alert error. 

Mengubah Data Master 

Pengguna mencari data 

customer yang akan 

diubah, dan menekan 

tombol edit 

Sistem akan menampilkan 

data customer sesuai yang 

dicari di dalam form edit. 

Pengguna memasukkan 

data customer yang 

ingin diubah ke dalam 

form edit lalu menekan 

tombol simpan. 

Sistem akan melakukan 

pengubahan data pada master 

customer kemudian 

menampilkan halaman 

customer dengan alert 

“Berhasil Mengubah 

Customer” jika berhasil 

disimpan, dan jika gagal akan 

menampilkan alert error. 

Pengguna mencari data 

customer yang akan 

diubah, dan menekan 

tombol edit 

Sistem akan menampilkan 

data customer sesuai yang 

dicari di dalam form edit. 
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Alur Normal 
Menghapus Data Master 

Pengguna mencari data 

customer yang akan 

dihapus, dan menekan 

tombol hapus 

Sistem akan menampilkan 

alert ‘Are you sure?’ 

Pengguna menekan 

tombol Oke 

Sistem akan menghapus 

data yang dipilih dan 

menampilkan halaman 

customer dengan alert 

“Berhasil Menghapus 

Customer” jika berhasil 

disimpan, dan jika gagal 

akan menampilkan alert 

error. 

Pengguna menekan 

tombol Batal 

Sistem akan menampilkan 

halaman customer 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master 

customer Aplikasi Price Trend. 

 

4.6.3 Fungsi Pengelolaan Data Master Paket  

 Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master paket, yang meliputi 

penambahan data, pengubahan data, dan penghapusan data. 

Tabel 4.7 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data Master paket 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Paket 

Pengguna Admin Aplikasi Price Trend 

Deskripsi Fungsi ini adalah proses untuk mengelola data master 

paket diantaranya insert, update, dan delete data. 

Kondisi Awal Data master paket 

Alur Normal 
Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Data Master 

Pengguna memilih menu 

package 

Sistem akan menampilkan 

halaman paket. 

Pengguna menekan 

tombol create 

Sistem akan menampilkan 

form create paket 
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Alur Normal Menambah Data Master 

Pengguna memasukkan 

name, description, image 

icon, limit access, price, 

expiry period lalu 

menekan tombol simpan 

Sistem akan melakukan 

fungsi penambahan data 

paket dari form tersebut ke 

dalam tabel master paket, 

kemudian menampilkan 

halaman paket dengan alert 

“Paket saved” jika berhasil 

disimpan, dan jika gagal 

akan menampilkan alert 

error. 

Mengubah Data Master 

Pengguna mencari data 

paket yang akan diubah, 

dan menekan tombol edit 

Sistem akan menampilkan 

data paket sesuai yang dicari 

di dalam form edit. 

Pengguna memasukkan 

data paket yang ingin 

diubah ke dalam form 

edit lalu menekan tombol 

simpan. 

Sistem akan melakukan 

pengubahan data pada 

master paket kemudian 

menampilkan halaman paket 

dengan alert “Berhasil 

Mengubah Paket” jika 

berhasil disimpan, dan jika 

gagal akan menampilkan 

alert error. 

Menghapus Data Master 

Pengguna mencari data 

paket yang akan dihapus, 

dan menekan tombol 

hapus 

Sistem akan menampilkan 

alert ‘Are you sure?’ 

Pengguna menekan 

tombol Oke 

Sistem akan menghapus 

data yang dipilih dan 

menampilkan halaman paket 

dengan alert “Berhasil 

Menghapus Paket” jika 

berhasil disimpan, dan jika 

gagal akan menampilkan 

alert error. 

Pengguna menekan 

tombol Batal 

Sistem akan menampilkan 

halaman paket 
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Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master 

paket. 

4.6.4 Fungsi Penerimaan Registrasi Customer Baru Aplikasi Price Trend 

 Fungsi ini digunakan untuk menerima atau menolak customer yang 

registrasi di Aplikasi Price Trend. 

Tabel 4.8 Kebutuhan Fungsional Penerimaan Registrasi Customer Baru Aplikasi 

Price Trend 

Nama Fungsi Fungsi Penerimaan Registrasi Customer Baru 

Aplikasi Price Trend 

Pengguna Admin Aplikasi Price Trend 

Deskripsi Fungsi ini adalah proses untuk menerima atau menolak 

customer yang registrasi di Aplikasi Price Trend 

Kondisi Awal Data master customer 

Alur Normal 
Aksi Pengguna Respon Sistem 

Penerimaan Registrasi Customer 

Pengguna memilih menu 

Approval 

Sistem akan menampilkan 

halaman approval. 

Pengguna memilih 

tombol accept file 

Sistem akan menampilkan 

halaman edit customer 

approval. 

Pengguna mengubah 

status dan menekan 

tombol save 

Sistem mengubah status 

pada table master customer 

dan menampilkan halaman 

approve dengan alert 

“Berhasil Mengubah 

Customer” jika berhasil 

disimpan, dan jika gagal 

akan menampilkan alert 

error. 

Penolakan Registrasi Customer 

Pengguna memilih 

tombol reject 

Sistem akan menampilkan 

alert ‘Are you sure?’ 
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Penolakan Registrasi Customer 

Pengguna menekan 

tombol Oke 

 

 

Sistem akan menghapus 

data yang dipilih dan 

menampilkan halaman 

approval dengan alert 

“Berhasil Menolak 

Customer”, dan jika gagal 

akan menampilkan alert 

error. 

Penolakan Registrasi Customer 

Pengguna menekan 

tombol Batal 

Sistem akan menampilkan 

halaman approval 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan penerimaan registrasi 

customer baru aplikasi price trend 

 

4.6.5 Fungsi Lihat Histori Pengguna yang Diterima 

 Fungsi ini digunakan untuk melihat data penerimaan customer baru oleh 

admin.  

Tabel 4.9 Kebutuhan Fungsional Lihat Histori Pengguna yang Diterima 

Nama Fungsi Fungsi Lihat Histori Pengguna yang Diterima 

Pengguna Admin Aplikasi Price Trend 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk melihat data penerimaan 

customer baru oleh admin.  

Kondisi Awal Data master customer, data master users 

Alur Normal 
Aksi Pengguna Respon Sistem 

Melihat Histori Pengguna yang Diterima 

Pengguna memilih menu 

Log Approval 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

log approval. 

Pengguna melakukan filter 

sesuai yang diinginkan 

Sistem menampilkan 

hasil filter, jika tidak ada 

yang sesuai maka akan 

muncul pesan “No 

matching records found” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat menampilkan informasi histori 

pengguna yang diterima. 
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4.6.6 Fungsi Lihat Data Paket Aktif dan Kadaluarsa Pengguna 

 Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi data pengguna yang paketnya 

masih aktif atau sudah kadaluarsa. Informasi ini diperlukan untuk menutup akun 

pengguna apabila masa berlangganan telah selesai atau habis masanya.  

Tabel 4.10 Kebutuhan Fungsional Lihat Data Paket Aktif dan Kadaluarsa 

Pengguna. 

Nama Fungsi Fungsi Lihat Data Paket Aktif dan Kadaluarsa 

Pengguna. 

Pengguna Admin Aplikasi Price Trend 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi data 

pengguna yang paketnya masih aktif atau sudah 

kadaluarsa. 

Kondisi Awal Data payment, data master customer, data master paket 

Alur Normal 
Aksi Pengguna Respon Sistem 

Melihat data paket aktif 

Pengguna memilih menu 

Subscription Active  

Sistem akan 

menampilkan halaman 

Subscription Active 

Pengguna melakukan filter 

pencarian 

Sistem menampilkan 

informasi pencarian yang 

diinginkan, jika tidak ada 

yang sesuai maka akan 

muncul pesan “No 

matching records found” 

Melihat data paket kadaluarsa 

Pengguna memilih menu 

Subscription Expiry 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

Subscription Expiry 

Pengguna melakukan filter 

pencarian 

Sistem menampilkan 

informasi pencarian yang 

diinginkan, jika tidak ada 

yang sesuai maka akan 



28 

 

 

 

muncul pesan “No 

matching records found” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat menampilkan informasi data paket aktif 

dan kadaluarsa pengguna. 

4.6.7 Fungsi Registrasi dan Ubah Profile Customer 

 Fungsi ini digunakan untuk registrasi pengguna baru dan edit profile 

customer yang terdapat pada Aplikasi Price Trend. 

Tabel 4.11 Kebutuhan Fungsional Registrasi dan Ubah Profile Customer. 

Nama Fungsi Fungsi Registrasi dan Ubah Profile Customer. 

Pengguna Customer Aplikasi Price Trend 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk registrasi pengguna baru dan 

edit profile customer 

Kondisi Awal Data master customer 

Alur Normal 
Aksi Pengguna Respon Sistem 

Registrasi Pengguna 

Pengguna menekan 

tombol Daftar disini 

pada halaman login 

Aplikasi Price Trend  

Sistem akan menampilkan 

halaman registrasi akun. 

Pengguna 

memasukkan nama, 

email, username, no 

hp, password, ketik 

ulang password, 

alamat lalu menekan 

tombol simpan 

Sistem akan melakukan fungsi 

penambahan data customer dari 

form tersebut ke dalam tabel 

master customer, kemudian 

menampilkan halaman informasi 

“Silahkan menunggu akun anda 

dikonfirmasi oleh admin”. 

Ubah Profil Customer 

Pengguna memilih 

menu profile 

Sistem akan menampilkan 

profile data customer. 

Pengguna mengedit 

form yang ada lalu 

menekan tombol 

simpan. 

Sistem akan melakukan 

pengubahan data pada tabel 

master customer kemudian 

menampilkan halaman profile 

yang telah di perbarui 
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Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan registrasi akun dan 

mengubah profile pengguna. 

 

4.7 Analisis Kebutuhan Sistem 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada saat 

melakukan kerja praktik di PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia, maka aplikasi 

Sistem Administrasi dan Manajemen User Aplikasi Price Trend dirancang dalam 2 

developer. Dari segi maintenance data oleh admin, menggunakan sisi back-end , 

sedangkan dari segi pelanggan menggunakan sisi front-end. 

4.8 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

 Kebutuhan perangkat lunak atau software adalah suatu program yang 

digunakan untuk mengembangkan dan membangun Sistem Administrasi dan 

Manajemen User Aplikasi Price Trend. Adapun perangkat lunak yang digunakan 

ialah sebagai berikut:  

1. Sistem operasi menggunakan sistem operasi windows minimal 7.  

2. XAMPP v3.2.4 untuk membuat web server.  

3. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dengan Framework 

Laravel versi 5.6. 

4. Basis data yang digunakan yaitu MySQL database. 

4.9 Kebutuhan Perangkat Keras 

 Berdasarkan analisis kebutuhan perangkat lunak yang telah dibuat maka 

dapat dilanjutkan dengan analisis kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat 

keras merupakan komponen peralatan fisik yang membentuk sistem, serta 
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perangkat keras lain yang mendukung device dalam menjalankan fungsinya. 

Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:  

1. Processor : Dualcore CPU minimum 1.0 GHz 

2. Memory : minimum 2 GB RAM  

3. Hardisk : Minimal kapasitas 10 GB 

4. Monitor dengan resolusi 1024 x 768 XGA 

5. Mouse dan Keyboard 

4.10 Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem menggunakan beberapa jenis permodelan antara lain 

System Flow, dan Entity Relationship Diagram berdasarkan hasil analisa kebutuhan 

dan rancangan sistem. 

4.10.1 System Flow 

 System Flow menunjukkan aliran data dari proses bisnis yang 

tersistematisasi. Adapun system flow Sistem Informasi Administrasi dan 

Manajemen User Aplikasi Price Trend pada PT. Cakrawala Utama Kreasi 

Indonesia. terdiri dari beberapa proses diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. System Flow Pengelolaan Data Master Users Admin 

Adapun prosedur dari pengelolaan data users admin adalah sebagai berikut: 

a. Admin melakukan login ke sistem 

b. Sistem melakukan pengecekan data users dengan database  

c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan 

dashboard. Dan jika data login tidak ada ataupun salah maka sistem 

akan tetap di halaman login 
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d. Admin memilih menu users. 

e. Sistem akan menampilkan halaman data users  

f. Jika Admin memilih create user, admin menekan tombol create 

untuk membuat data user baru, dan tombol edit untuk mengubah 

data user, serta menu delete untuk menghapus data user. 

g. Sistem akan menyimpan dalam database, lalu menampilkan 

halaman users terbaru. 

System Flow Pengelolaan Data Users Admin ditunjukkan pada gambar 

4.1 

2. System Flow Pengelolaan Data Master Customer Aplikasi Price Trend 

Adapun prosedur dari pengelolaan data master customer adalah sebagai 

berikut: 

a. Admin melakukan login ke sistem 

b. Sistem melakukan pengecekan data users dengan database  

c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan 

dashboard. Dan jika data login tidak ada ataupun salah maka sistem 

akan tetap di halaman login 

d. Admin memilih menu customer. 

e. Sistem akan menampilkan halaman data customer  

f. Jika Admin memilih create user, admin memilih tombol create 

untuk menyimpan data customer baru, dan tombol edit untuk 

mengubah data customer, serta menu delete untuk menghapus data 

customer. 
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g. Sistem akan menyimpan dalam database, lalu menampilkan 

halaman customer terbaru. 

System Flow Maintenance Data Customer ditunjukkan pada gambar 4.2 

 
Gambar 4.1 System Flow Pengelolaan Data Users Admin  
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3. System Flow Pengelolaan Data Master Paket 

Adapun prosedur dari maintenance data paket adalah sebagai berikut: 

a. Admin melakukan login ke sistem 

b. Sistem melakukan pengecekan data users dengan database  

c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan 

dashboard. Dan jika data login tidak ada ataupun salah maka sistem 

akan tetap di halaman login 

d. Admin memilih menu package. 

e. Sistem akan menampilkan halaman data package 

f. Admin memilih tombol create untuk menyimpan data package baru, 

dan tombol edit untuk mengubah data package, serta menu delete 

untuk menghapus data package. 

g. Sistem akan menyimpan dalam database, lalu menampilkan 

halaman package terbaru. 

System Flow Maintenance Data Paket ditunjukkan pada gambar 4.3 

4. System Flow Penerimaan Registrasi Customer Baru Aplikasi Price 

Trend 

Adapun prosedur dari penerimaan registrasi customer baru adalah sebagai 

berikut: 

a. Admin melakukan login ke sistem 

b. Sistem melakukan pengecekan data users dengan database  

c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan 

dashboard. Dan jika data login tidak ada ataupun salah maka sistem 

akan tetap di halaman login 
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d. Admin memilih menu approval. 

e. Sistem akan menampilkan halaman data approval 

f. Admin memilih tombol accept file untuk menerima registrasi 

customer baru, dan tombol reject untuk menolak registrasi customer 

baru. Jika memilih accept file, admin akan dialihkan ke halaman edit 

approval untuk mengubah status penerimaan. 

g. Sistem akan menyimpan perubahan dalam database, lalu 

menampilkan halaman approval. 

System Flow Penerimaan Registrasi Customer Baru ditunjukkan 

pada gambar 4.4 
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Gambar 4.2 System Flow Maintenance Customer 
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Gambar 4.3 System Flow Maintenance Paket 
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Gambar 4.4 System Flow Penerimaan Registrasi Customer Baru Aplikasi Price 

Trend 
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5. System Flow Lihat Histori Pengguna yang Diterima 

Adapun prosedur dari lihat histori pengguna yang diterima adalah sebagai 

berikut: 

a. Admin melakukan login ke sistem 

b. Sistem melakukan pengecekan data users dengan database  

c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan 

dashboard. Dan jika data login tidak ada ataupun salah maka sistem 

akan tetap di halaman login 

d. Admin memilih menu log approve. 

e. Sistem akan menampilkan halaman data log approve yang dilakukan 

admin 

System Flow Lihat Histori Pengguna yang Diterima ditunjukkan 

pada gambar 4.5 

6. System Flow Lihat Data Paket Aktif dan Kadaluarsa Pengguna 

Adapun prosedur dari lihat data paket aktif dan kadaluarsa pengguna adalah 

sebagai berikut: 

a. Admin melakukan login ke sistem 

b. Sistem melakukan pengecekan data users dengan database  

c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan 

dashboard. Dan jika data login tidak ada ataupun salah maka sistem 

akan tetap di halaman login 

d. Admin memilih menu subscription active untuk melihat data paket 

aktif pengguna. 
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e. Sistem akan menampilkan halaman data subscription active yang 

dilakukan admin 

f. Admin memilih menu subscription expiry untuk melihat data paket 

kadaluarsa pengguna 

g. Sistem akan menampilkan halaman data subscription expiry yang 

dilakukan admin 

System Flow Lihat Data Paket Aktif dan Kadaluarsa Pengguna 

ditunjukkan pada gambar 4.6 

 
Gambar 4.5 System Flow Lihat Histori Pengguna yang Diterima 
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Gambar 4.6 System Flow Lihat Data Paket Aktif dan Kadaluarsa Pengguna 

 

7. System Flow Registrasi dan Ubah Profile Customer 

Adapun prosedur dari registrasi dan ubah profile customer adalah sebagai 

berikut: 

a. Customer melakukan registrasi akun dengan menekan tombol daftar 

disini 

b. Sistem akan menampilkan halaman registrasi 

c. Customer mengisi form dan menekan tombol register 
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d. Sistem akan mengarahkan ke halaman pemberitahuan  

e. Setelah akun dikonfirmasi admin, customer melakukan login ke 

sistem 

f. Sistem melakukan pengecekan data customer dengan database  

g. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan 

halaman search. Dan jika data login tidak ada ataupun salah maka 

sistem akan tetap di halaman login 

h. Customer masuk ke halaman profile dan mengedit profile dengan 

mengisi form yang ada 

i. Sistem akan menyimpan dalam database, lalu menampilkan 

halaman profile kembali. 

System Flow Registrasi dan Ubah Profile Customer ditunjukkan 

pada gambar 4.7 
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Gambar 4.7 System Flow Registrasi dan Ubah Profile Customer 
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4.10.2 Conceptual Data Model 

 Desain database dari Sistem Administrasi dan Manajemen User Aplikasi 

Price Trend  pada PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia dibuat dan ditampilkan 

dalam bentuk permodelan logika yang digambarkan melalui Conceptual Data 

Model (CDM), yang berfungsi untuk mengidentifikasi entity, atribute, dan relasi 

antar entity. Keseluruhan entitas pada Sistem Administrasi dan Manajemen User 

Aplikasi Price Trend  pada PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia dapat dilihat 

pada Gambar 4.8. 

 
Gambar 4.8 Conceptual Data Model 

 

4.10.3 Physical Data Model 

 Physical Data Model (PDM) digunakan untuk menggambarkan struktur dari 

tabel-tabel yang memiliki keterkaitan hubungan yang biasa diterapkan dalam 

Database Management System (DBMS). Hasil dari generate CDM disebut dengan 
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PDM. PDM Sistem Administrasi dan Manajemen User Aplikasi Price Trend  pada 

PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 
Gambar 4.9 Physical Data Model 

 

4.10.4 Struktur Tabel 

 Pembuatan Sistem Administrasi dan Manajemen User Aplikasi Price Trend  

pada PT. Cakrawala Utama Kreasi Indonesia memiliki struktur tabel yang meliputi 

nama tabel, fungsi tabel, nama atribut, tipe data, length tipe data, dan juga 

keterangan data pelengkap seperti primary key, dan juga foreign key. Struktur tabel 

dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini: 

a. Tabel Master Users 

Nama Tabel : users 
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Fungsi  : Mengelola data user admin 

Primary Key : id_user 

Foreign Key : - 

Tabel 4. 12 Tabel Users 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. id char 36 Primary Key 

2. email Varchar 191 - 

3. Password Varchar 191 - 

4. Last_login Timestamp - - 

5. Fullname Varchar 191 - 

6. Username Varchar 191 - 

7. Phone_number Varchar 191 - 

8. Avatar Varchar 191 - 

9. Status Varchar 191 - 

10, Created_by Varchar 191 - 

11. Updated_by Varchar 191 - 

12. Remember_token Varchar 100 - 

13. Created_at Timestamp - - 

14. Update_at Timestamp - - 

15. Deleted_at Timestamp - - 

 

b. Tabel Master Customer 

Nama Tabel : customer 

Fungsi  : Mengelola data customer 

Primary Key : id_cust 

Foreign Key : id_user 

Tabel 4.13 Tabel Customer 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. id char 36 Primary Key 

2. name varchar 255 - 

3. email Varchar 255 - 

4. Username Varchar 255 - 

5. Email_verified_at Timestamp - - 

6. Password Varchar 255 - 
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No. Field Tipe Panjang Keterangan 

7. Phone Varchar 255 - 

8. Address Varchar 255 - 

9. Status Varchar 2 - 

10. Avatar Varchar 191 - 

11. Remember_token Varchar 100 - 

12. Last_login Timestamp - - 

13. Created_at Timestamp - - 

14. Update_at Timestamp - - 

15. Deleted_at Timestamp - - 

16. Id_user Char 36 Foreign Key 

 

c. Tabel Master Paket 

Nama Tabel : paket 

Fungsi  : Mengelola data paket 

Primary Key : id_paket 

Foreign Key : - 

Tabel 4.14 Tabel Paket 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. Id_paket Integer - Primary Key 

2. Name Varchar 125 - 

3. Img Long Varchar - - 

4. Value Long Varchar - - 

5. Limit Integer - - 

6. Price Integer - - 

7. Period Integer - - 

8. Periodtime Varchar 50 - 

9. Created_at Timestamp - - 

10. Deleted_at Timestamp - - 

 

d. Tabel Payment 

Nama Tabel : payment 

Fungsi  : Mengelola data pembayaran 

Primary Key : id_payment 
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Foreign Key : id_paket, id_cust 

Tabel 4.15 Tabel Payment 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. Id_payment Integer - Primary Key 

2. Id_paket Integer - Foreign Key 

3. Id_cust Integer - Foreign Key 

4. Lisence  Varchar 16 - 

5. Regist_at Timestamp - - 

6. Expirydate Date - - 

7. Payment Smallint - - 

8. Buktitf  Long varchar - - 

 

4.10.5 Desain Interface 

Desain Interface digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan tampilan 

pada sistem yang akan dibuat. 

1. Halaman Login 

 
Gambar 4.10 Desain Interface Login Admin dan Customer 
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Gambar 4.10 merupakan desain untuk halaman login. Halaman tersebut 

digunakan pengguna untuk mengakses fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Terdapat 

dua field yang harus diisi yaitu username (untuk admin) / email (untuk customer) 

dan password. Button login digunakan untuk memproses data pada field yang diisi. 

 
Gambar 4.11 Desain Interface Dashboard Admin 

Gambar 4.11 merupakan halaman dashboard atau halaman pertama yang 

akan muncul setelah admin berhasil login. Halaman ini dapat diakses oleh admin. 

Pada halaman ini berisi informasi yang dibutuhkan oleh admin berupa jumlah dari 

data-data tertentu. 

2. Halaman Users 

Gambar 4.12 merupakan desain untuk halaman users. Untuk menuju 

halaman ini, admin menekan menu Users. Halaman users menggunakan datatable 

dan berisi informasi daftar users yang ada pada database. Pada halaman ini terdapat 

button yang digunakan untuk create user baru, edit user, dan delete user. Button ini 

yang akan mengarahkan admin ke halaman form yang diinginkan. 



49 

 

 

 

 
Gambar 4.12 Desain Interface Halaman Users 

Gambar 4.13 merupakan desain untuk form create dan edit. Form berisi 

textbox, dropdown dan button. Field textbox antara lain : fullname, email, 

username, no handphone, password, dan ulang password. Status menggunakan 

field dropdown, dan button digunakan untuk memproses dan menyimpan data. 

 
Gambar 4.13 Desain Interface Form Create dan Edit Users 
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Gambar 4.14 merupakan desain untuk halaman customer. Untuk menuju 

halaman ini, admin menekan menu Customer. Halaman customer menggunakan 

datatable dan berisi informasi daftar customer yang ada pada database. Pada 

halaman ini terdapat button yang digunakan untuk create customer baru, edit 

customer, dan delete customer. Button ini yang akan mengarahkan admin ke 

halaman form yang diinginkan. 

 
Gambar 4.14 Desain Interface Halaman Customer  

Gambar 4.15 merupakan desain untuk form create dan edit. Form berisi 

textbox, dropdown dan button. Field textbox antara lain : name, email, username, 

phone, address, password, ulang password, dan status yang berupa toogle button. 

Button digunakan untuk memproses dan menyimpan data. 
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Gambar 4.15 Desain Interface Form Create dan Edit Customer 

 

3. Halaman Approval 

 
Gambar 4.16 Desain Interface Halaman Approval 
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Gambar 4.16 merupakan desain untuk halaman approval. Untuk menuju 

halaman ini, admin menekan menu Approval. Halaman approval menggunakan 

datatable dan berisi informasi daftar customer baru yang telah mendaftar namun 

admin belum menerima registrasi customer, sehingga customer tidak dapat 

mengakses Aplikasi Price Trend. Pada halaman ini terdapat button yang digunakan 

untuk accept file customer, dan reject customer. Button accept file akan 

mengarahkan admin ke halaman form edit status customer. 

 
Gambar 4.17 Desain Interface Form Edit Customer Approval 

Gambar 4.17 merupakan desain untuk form edit customer approval. Form 

berisi toogle button dan button. Informasi yang diberikan yaitu data customer, dan 

untuk mengubah status customer, admin mengeser toggle button pada status dan 

menekan button submit. Button submit digunakan untuk memproses dan 

menyimpan data. 
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4. Halaman Log Approval 

Gambar 4.18 merupakan desain untuk halaman Log Approve. Untuk menuju 

halaman ini, admin menekan menu Log Approve. Halaman Log Approve 

menggunakan datatable dan berisi informasi histori penerimaan customer baru oleh 

admin. Halaman ini berisi 4 kolom informasi mengenai email customer, username,  

tanggal register, dan approve_by. 

 
Gambar 4.18 Desain Interface Log Approve 

 

5. Halaman Subscription 

Gambar 4.19 merupakan desain untuk halaman subscription active. Untuk 

menuju halaman ini, admin menekan menu subscription active. Halaman 

subscription active menggunakan datatable dan berisi informasi daftar paket  

customer Aplikasi Price Trend yang masih aktif. Halaman ini berisi 5 kolom 
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informasi mengenai name, package,  tanggal register, expiry_date dan status 

package. 

Gambar 4.20 merupakan desain untuk halaman subscription expiry. Untuk 

menuju halaman ini, admin menekan menu subscription expiry. Halaman 

subscription expiru menggunakan datatable dan berisi informasi daftar paket  

customer Aplikasi Price Trend yang sudah kadaluarsa (berkebalikan dengan 

subscription active). Halaman ini berisi 5 kolom informasi mengenai name, 

package,  tanggal register, expiry_date dan status package. 

 
Gambar 4.19 Desain Interface Subscription Active 
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Gambar 4.20 Desain Interface Subscription Expiry 

 

6. Halaman Package 

Gambar 4.21 merupakan desain untuk halaman package. Untuk menuju 

halaman ini, admin menekan menu Package. Halaman package menggunakan 

datatable dan berisi informasi daftar package yang ada pada database. Pada 

halaman ini terdapat button yang digunakan untuk create package baru, edit 

package, dan delete package. Button ini yang akan mengarahkan admin ke halaman 

form yang diinginkan. 
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Gambar 4.21 Desain Interface Halaman Package 

Gambar 4.22 merupakan desain untuk form create dan edit. Form berisi 

textbox untuk name, textarea untuk description, number untuk limit access, price 

dan expiry period, file untuk mengupload image icon, dan button untuk memproses 

dan menyimpan data. 
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Gambar 4.22 Desain Interface Form Create dan Edit Package 

 

7. Halaman Profile Admin 

 
Gambar 4.23 Desain Interface Halaman Profile Admin 
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Gambar 4.23 merupakan desain untuk halaman Profile Admin. Untuk 

menuju halaman ini, admin menekan foto profile yang terdapat diatas dashboard. 

Halaman Profile Admin di desain seperti bentuk form yang dapat langsung diedit. 

Field textbox antara lain : fullname, email, username, no handphone, password, dan 

ulang password. Status menggunakan field dropdown, file untuk mengupload 

image icon, dan button digunakan untuk memproses dan menyimpan data. 

8. Halaman Registrasi Pengguna Aplikasi Price Trend 

 
Gambar 4.24 Desain Interface Halaman Register Customer 

Gambar 4.24 merupakan desain untuk halaman Register Customer. Untuk 

menuju halaman ini, customer mengklik link registrasi yang terdapat pada halaman 

login Aplikasi Price Trend. Form berisi textbox dan button. Field textbox antara 

lain : name, email, username, phone, address, password, ulang password, dan 

button digunakan untuk memproses dan menyimpan data. 
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9. Halaman Profile Pengguna Aplikasi Price Trend 

Gambar 4.25 merupakan desain untuk halaman Profile Customer. Untuk 

menuju halaman ini, customer login dan memilih menu profile. Halaman Profile 

Customer di desain seperti bentuk form yang dapat langsung di-edit. . Form berisi 

textbox dan button. Field textbox antara lain : name, email, username, phone, 

address, password, ulang password, dan button digunakan untuk memproses dan 

menyimpan data. Field file untuk mengupload image atau photo avatar. 

 
Gambar 4.25 Desain Interface Halaman Profile Customer 

 

4.11 Implementasi 

 Dalam tahap ini dijelaskan mengenai implementasi dari rancangan Sistem 

Administrasi dan Manajemen User Aplikasi Price Trend yang telah dibuat. 
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4.11.1 Halaman Login 

 Terdapat dua halaman login yang berbeda, yaitu halaman login digunakan 

oleh admin Aplikasi Price Trend dan halaman login customer Aplikasi Price Trend. 

Halaman ini merupakan pintu utama untuk masuk ke dalam sistem agar pengguna 

dapat mengakses fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Pada halaman ini, terdapat field 

input username dan password. Pengguna diharuskan mengisi form yang ada lalu 

menekan tombol sign up untuk melanjutkan proses login. Halaman login customer 

terdapat link daftar disini yang digunakan untuk registrasi pengguna baru. Tampilan 

Halaman login admin dapat dilihat pada Gambar 4.26 , sedangkan halaman login 

customer dapat dilihat pada Gambar 4.27. 

 
Gambar 4.26 Halaman Login Admin 



61 

 

 

 

 
Gambar 4.27 Halaman Login Customer 

 Halaman dashboard akan tampil pertama apabila admin berhasil melakukan 

login. Pada halaman ini admin dapat melihat informasi jumlah user admin, 

customer, dan user baru (approval). Halaman dashboard admin dapat dilihat pada 

Gambar 4.28. 

 

 
Gambar 4.28 Halaman Dashboard Admin 
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4.11.2 Halaman Users 

 Halaman Users berisi informasi data users admin yang terdaftar. Pada 

halaman ini, admin dapat membuat user baru dengan mengklik tombol create, 

mengubah user yang ada dengan mengklik tombol edit, dan menghapus user yang 

ada dengan mengklik tombol delete. Halaman Users dapat dilihat pada Gambar 

4.29 berikut ini:  

 
Gambar 4.29 Halaman Users 

Apabila admin menekan tombol create, maka akan tampil halaman pada 

gambar 4.30. Pada halaman ini admin dapat membuat user baru. Terdapat beberapa 

field yang harus diisi oleh admin antara lain fullname, email, username, no 

handphone, password, ulang password, dan status yang berupa dropdown menu 

berisi status active, pending, dan lainnya. 
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Gambar 4.30 Halaman Create Users 

Apabila admin menekan tombol edit, maka akan tampil halaman pada 

gambar 4.31. Pada halaman ini admin dapat mengedit data user yang terdaftar. 

 
Gambar 4.31 Halaman Edit Users 

4.11.3 Halaman Customer 

 Halaman Custiomer berisi informasi data customer yang telah diterima dan 

terdaftar. Pada halaman ini, admin dapat membuat customer baru dengan mengklik 

tombol create, mengubah customer yang ada dengan mengklik tombol edit, dan 
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menghapus customer yang ada dengan mengklik tombol delete. Halaman customer 

dapat dilihat pada Gambar 4.32. 

 Apabila admin menekan tombol create, maka akan tampil halaman pada 

gambar 4.33. Pada halaman ini admin dapat membuat customer baru. Terdapat 

beberapa field yang harus diisi oleh admin antara lain name, email, username, 

phone, address, password, ulang password, dan status yang berupa toogle button. 

 Apabila admin menekan tombol edit, maka akan tampil halaman pada 

gambar 4.34. Pada halaman ini admin dapat mengedit data customer yang terdaftar. 

 
Gambar 4.32 Halaman Customer 

 
Gambar 4.33 Halaman Create Customer 



65 

 

 

 

 
Gambar 4.34 Halaman Edit Customer 

4.11.4 Halaman Approval 

 Halaman Approval berisi informasi data customer baru yang telah 

mendaftar. Sebelum customer dapat mengakses aplikasi Price Trend, customer 

membutuhkan approve dari admin. Pada halaman ini, admin dapat menerima 

customer dengan mengklik tombol accept file, dan menolak akun customer baru 

dengan mengklik tombol reject. Halaman approval dapat dilihat pada Gambar 4.35 

berikut ini: 

 
Gambar 4.35 Halaman Approval 
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Apabila admin menekan tombol accept file, maka akan tampil halaman pada 

gambar 4.36. Pada halaman ini admin menerima akun customer dengan mengubah 

status customer baru menjadi aktif.  

 
Gambar 4.36 Halaman Edit Customer Approval 

 

4.11.5 Halaman Log Approve 

 Halaman Log Approve berisi informasi data customer baru yang akunnya 

telah diterima oleh admin. Halaman ini berisi informasi email dari pengguna, 

username yang digunakan, register merupakan tanggal registrasi pengguna, 

approved_by sebagai informasi admin siapa yang menerima akun. Halaman log 

approve dapat dilihat pada Gambar 4.37 berikut ini: 
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Gambar 4.37 Halaman Log Approve 

 

4.11.6 Halaman Subscription 

 Halaman subscriptiom memiliki dua sub menu yaitu active dan expiry. Pada 

halaman subscription berisi informasi data paket customer yang aktif dan sudah 

kadaluarsa. Halaman ini berisi informasi name sebagai nama pengguna, package 

berisi informasi paket yang digunakan, register merupakan tanggal registrasi 

pembelian paket, expiry date sebagai informasi tanggal berakhirnya paket 

pengguna, dan status package berisi informasi paket aktif atau sudah kadaluarsa. 

Halaman subscription active dapat dilihat pada Gambar 4.38 dan halaman 

subscription expiry dapat dilihat pada Gambar 4.39 berikut ini: 
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Gambar 4.38 Halaman Subscription Active 

 

 
Gambar 4.39 Halaman Subscription Expiry 

4.11.7 Halaman Package 

 Halaman Package berisi informasi data paket yang terdapat pada Aplikai 

Price Trend. Pada halaman ini, admin dapat membuat paket baru dengan mengklik 

tombol create, mengubah paket yang ada dengan mengklik tombol edit, dan 
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menghapus paket yang ada dengan mengklik tombol delete. Halaman package 

dapat dilihat pada Gambar 4.40 berikut ini:  

 
Gambar 4.40 Halaman Package 

Apabila admin menekan tombol create, maka akan tampil halaman pada 

gambar 4.41. Pada halaman ini admin dapat membuat package baru. Terdapat 

beberapa field yang harus diisi oleh admin antara lain name, description, image 

icon, limit access, price dan expiry period. 

 
Gambar 4.41 Halaman Create Package 
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Apabila admin menekan tombol edit, maka akan tampil halaman pada 

gambar 4.42. Pada halaman ini admin dapat mengedit data package yang tersimpan. 

 
Gambar 4.42 Halaman Edit Package 

 

4.11.8 Halaman Profile Admin 

 Halaman Profile berisi informasi data profile dari admin. Halaman ini dapat 

dicari dengan klik foto profile yang ada pada bagian atas dashboard. Pada halaman 

ini, admin dapat mengubah profile atau melihat informasi profile saja. Halaman ini 

berisi informasi foto profile, username, fullname, email, no handphone, image dan 

password pengguna yang dihilangkan untuk menjaga privasi. Halaman profile 

admin dapat dilihat pada Gambar 4.43 berikut ini: 
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Gambar 4.43 Halaman Profile Admin 

 

4.11.9 Halaman Registrasi Pengguna Aplikasi Price Trend 

 Halaman Registrasi digunakan untuk Pelanggan Aplikasi Price Trend. Pada 

halaman ini berisi field yang harus diisi oleh pengguna yaitu nama, email, 

username, password, nomor hp dan alamat. Pada bagian ini nomor hp yang 

didaftarkan tidak boleh sama, apabila terdapat nomor hp yang sudah terdaftar akan 

muncul pesan error. Halaman registrasi pengguna aplikasi Price Trend dapat dilihat 

pada Gambar 4.44 berikut ini:  
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Gambar 4.44 Halaman Registrasi Pengguna Aplikasi Price Trend 

 

4.11.10 Halaman Profile Pengguna Aplikasi Price Trend 

 Halaman Profile pengguna dapat dilihat setelah pengguna berhasil 

melakukan login. Pada halaman ini terdapat informasi akun sesuai pada database. 

Pengguna dapat mengubah informasi akun dengan mengisi field yang terdapat pada 

halaman profile yaitu fullname, username, email, password, phone number, dan 

photo. Halaman profile pengguna Aplikasi Price Trend dapat dilihat pada Gambar 

4.45 berikut ini:  

 
Gambar 4.45 Halaman Profile Pengguna Aplikasi Price Trend 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 Setelah melakukan kerja praktik pada bagian developer PT. Cakrawala 

Utama Kreasi Indonesia dengan melakukan observasi, wawancara, analisis, 

perancangan sistem, desain user interface implementasi dan testing sistem, maka 

kesimpulan dan saran yang dapat digunakan untuk pengembangan Sistem 

Administrasi dan Manajemen User Aplikasi Price Trend. tertulis dalam bahasan 

berikut ini: 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan analisis dan perancangan 

hingga implementasi, Sistem Administrasi dan Manajemen User Aplikasi Price 

Trend dapat melakukan beberapa fungsi yaitu mengelola akun user admin, 

mengelola akun customer Aplikasi Price Trend, mengelola akun paket, 

menampilkan data customer baru yang membutuhkan penerimaan admin agar dapat 

mengakses aplikasi, menampilkan histori penerimaan pengguna dan data paket 

aktif atau kadaluarsa pengguna, serta fungsi untuk registrasi juga ubah profile akun 

customer Aplikasi Price Trend. 

5.2 Saran 

Sistem Administrasi dan Manajemen User Aplikasi Price Trend dapat 

dikembangkan secara lebih lanjut sesuai dengan perkembangan teknologi ke 

depannya. Saran untuk kemajuan perkembangan sistem tersebut adalah sebagai 

berikut:
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1. Sistem Administrasi dan Manajemen User Aplikasi Price Trend dapat 

dikembangkan dengan penambahan fitur untuk mengontrol proses transaksi 

pengguna Aplikasi Price Trend, serta monitoring aktifitas pengguna untuk 

pengembangan lebih lanjut. 

2. Penguatan keamanan Sistem Administrasi dan Manajemen User Aplikasi 

Price Trend untuk menghindari kebocoran data.  

3. Sistem Administrasi dan Manajemen User Aplikasi Price Trend dapat 

dikembangkan dengan penambahan fitur monitoring seluruh transaksi 

pengguna dan di gambarkan menggunakan chart sehigga informasi lebih 

jelas. Adanya fitur ini dapat digunakan untuk penentuan harga berlangganan 

dan promosi pasar kedepannya. 
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