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ABSTRAK 

 

CV Samaco merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang 

kontraktor umum sejak tahun 1973. Seiring dengan berjalannya waktu dan 

berkembangnya pasar perusahaan mengembangkan bentuk usaha baru yaitu 

spesialisasi pada bidang pembuatan tangki dan alat industri lainnya. Dalam proses 

penerimaan pesanan CV Samaco masih menggunakan folder-folder dalam 

komputer untuk sistem pencatatan pesanan. Bagian Administrasi bertugas 

membuat dan mengelola folder pesanan. Banyaknya folder tersebut menyulitkan 

Bagian Administrasi dalam mengelola data. Selain itu resiko kehilangan data dan 

kemungkinan kesalahan dalam mengelola data pada folder menyebabkan data 

pesanan menjadi tidak akurat.  

Berdasarkan permasalahan diatas penulis membuat sebuah aplikasi 

Administrasi penerimaan pesanan berbasis Website yang dapat membantu untuk 

mengelola data pesanan. Aplikasi juga memiliki fitur search yang dapat 

memudahkan pencarian data pesanan yang dibutuhkan. 

Berdasarkan hasil uji aplikasi Administrasi penerimaan pesanan. Maka 

diperoleh hasil, aplikasi dapat menampilkan list dan detail data pesanan pada CV 

Samaco. Aplikasi juga dapat menampilkan laporan pencatatan pesanan pada 

periode tertentu. 

Kata Kunci: Pencatatan Pesanan, Website  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Salah satu yang dapat 

dilihat adalah perkembangan website. Beragam website bermunculan dengan 

aneka corak dan ragamnya. Mulai dari website sederhana dengan hanya 

mengandalkan beberapa halaman statis HTML sampai website dinamis yang 

menggunakan teknik pengembangan yang kompleks. Website umumnya 

bermacam-macam dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Salah satu  

penggunaan website dalam bidang bisnis adalah membantu dalam mengelola data. 

Saat ini pengolahan data dengan menggunakan teknologi komputer sangat 

diperlukan oleh setiap badan usaha karena dengan adanya komputerisasi 

diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat perolehan informasi yang 

akurat di sebuah organisasi. 

CV Samaco merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang 

kontraktor umum sejak tahun 1973. CV Samaco berlokasi di Jl. Gajahmada no.19, 

Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo. Pada permulaan bisnisnya perusahaan ini 

bergerak pada bidang sipil dan mekanikal, namun seiring dengan berjalannya 

waktu dan berkembangnya pasar perusahaan mengembangkan bentuk usaha baru 

yaitu spesialisasi pada bidang pembuatan tangki dan alat industri lainnya. Dalam 

kegiatan penerimaan pesanan, pelanggan akan mengirim email yang berisi data 

pesanan yaitu nama produk, ukuran produk, maupun desain produk yang 

diinginkan. Kemudian Bagian Administrasi akan membuat data berupa file excel 
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untuk mencatat data pesanan yang telah dikirim pelanggan melalui email. 

Selanjutnya file tersebut akan diletakkan dalam satu folder dimana satu folder 

mewakili satu pesanan.  

Dalam kegiatan pencatatan pesanan tersebut, masih ditemukan masalah      

yaitu sistem pencatatan pesanan yang digunakan masih berupa folder-folder dalam 

komputer yang berisi file excel atau pdf yang merupakan desain pesanan produk 

yang telah dikirim pelanggan melalui email. Bagian Administrasi bertugas 

membuat dan mengelola folder pesanan. Banyaknya folder tersebut menyulitkan 

Bagian Administrasi dalam mengelola data atau informasi pesanan. Dengan 

sistem pencatatan pesanan saat ini tentu akan menyita banyak waktu bagi Bagian 

Administrasi saat ingin mencari data pesanan yang dibutuhkan. Selain itu resiko 

kehilangan data dan kemungkinan kesalahan dalam mengelola data pada folder 

oleh Bagian Administrasi, seperti meletakkan file pada folder yang salah, dan 

menyebabkan data pesanan menjadi tidak  akurat. Pengolahan data yang 

dilakukan saat ini juga masih membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Berdasarkan kebutuhan dari pihak Administrasi CV Samaco, penulis 

akan merancang bangun aplikasi Administrasi penerimaan pesanan berbasis 

website yang dapat membantu pihak Administrasi untuk mengurangi resiko 

kesalahan dalam mengelola data dan membantu untuk mengelola data pesanan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dihasilkan  

perumusan masalah  sebagai berikut: 
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1. Bagaimana membuat rancang bangun aplikasi Administrasi penerimaan 

pesanan berbasis website pada CV Samaco agar dapat memudahkan dalam 

pencatatan data pesanan? 

2. Bagaimana menghasilkan informasi pesanan produk untuk membantu Bagian 

Administrasi dalam mengelola data pesanan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pembahasan aplikasi Administrasi penerimaan pesanan 

berbasis website pada CV Samaco adalah sebagai berikut:  

1. Aplikasi yang dibangun berbasis website dengan menggunakan bahasa 

pemrograman  PHP,  MySQL  sebagai  database,  dan Apache sebagai web 

server. 

2. Aplikasi yang dirancang hanya digunakan Bagian Administrasi untuk 

pencatatan dan pengelolaan data pesanan. 

3. Aplikasi tidak membahas masalah keamanan sistem dan data. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan aplikasi Administrasi penerimaan pesanan 

berbasis website pada CV Samaco adalah sebagai berikut:  

1. Menghasilkan aplikasi Administrasi penerimaan pesanan berbasis website pada 

CV Samaco. 

2. Menghasilkan informasi pesanan produk untuk membantu Bagian Administrasi 

dalam mengelola data pesanan. 

 



15 

 

 

 

 

1.5 Manfaat 

Diharapkan dengan adanya aplikasi Administrasi penerimaan pesanan 

berbasis website ini dapat bermanfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi 

CV Samaco, sebagai berikut:   

1. Memudahkan Bagian Administrasi dalam melakukan pencatatan pesanan. 

2. Mempercepat dalam mencari atau mengelola data pesanan yang         

dibutuhkan.  

3. Meminimalkan resiko kehilangan data dan ketidakakuratan informasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu 

pendahuluan, gambaran  umum  perusahaan,  landasan  teori,  deskripsi  

pekerjaan,  dan  penutup. Masing – masing  bab  akan  berisi  beberapa  sub  

bahasan  yang  dijelaskan  sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang yang mendasari studi kasus,   

batasan   masalah,   tujuan,   manfaat   yang mendeskripsikan semuanya menjadi 

pengantar dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum perusahaan, logo perusahaan, 

visi, misi perusahaan dan struktur organisasi di perusahaan. 
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BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori – teori pendukung yang relevan dengan 

topik yang dibahas dan digunakan dalam analisis, perancangan serta pembuatan 

aplikasi Administrasi penerimaan pesanan pada perusahaan. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada  bab  ini  akan  dibahas  mengenai  semua  pekerjaan yang dilakukan selama  

kerja  praktik  yaitu  meliputi metodologi penelitian, analisis, dan perancangan  

dalam  bentuk  Document  Flow, System  Flow, Data  Flow Diagram  (DFD), 

Struktur  Tabel, dan  implementasi  sistem berupa  capture dari setiap tampilan 

pada aplikasi. 

BAB V PENUTUP 

Pada  bab  ini  akan  dibahas  mengenai  kesimpulan  terkait,  dengan  aplikasi 

yang telah dirancang dan dibangun, yaitu aplikasi Administrasi penerimaan 

pesanan.



 

 

 

                                                                         

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Gambaran Umum CV Samaco 

CV Samaco merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang 

kontraktor umum sejak 1973. Awalnya bisnis perusahaan ini bergerak pada 

bidang sipil & mekanikal, namun seiring dengan berjalannya waktu dan 

berkembangnya pasar, saat ini telah mampu memberikan diversifikasi bisnis di 

dalam aktivitasnya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen. 

Dengan kata lain, CV Samaco memberikan total solusi dalam bentuk usaha baru 

yaitu spesialisasi pada bidang Tank Builder dan Industrial Equipment. 

Dengan semangat kerja yang tinggi untuk melakukan inovasi, serta 

dukungan teknologi yang dipakai sebagai motor penggerak kemajuan bisnis di 

masa yang akan datang, CV Samaco yakin dapat memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi setiap konsumen karena pelayanan yang optimal dengan dukungan 

SDM berbudaya kerja dan etos kerja yang tinggi dan akrab dengan setiap 

perkembangan inovasi teknologi. 

 

2.1.  Logo CV Samaco 

Berikut ini logo dari CV Samaco pada Gambar 2.1: 
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Gambar 2.1 Logo CV Samaco 

 

2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 Visi  : 

          “Menjadi salah satu pilar penyangga pembangunan perekonomian nasional, 

yang bergerak pada sektor usaha mekanikal khususnya, pembuatan tangki dan 

peralatan  industri, yang akan selalu mengedepankan kepentingan umum, moral 

dan etika bangsa.“ 

2.2.2 Misi : 

1. Membawa gerbong perusahaan ke kancah perkembangan usaha, melalui 

persaingan yang jujur dan sehat sesuai dengan peraturan perundang undangan 

yang ada. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya perusahaan seoptimal mungkin serta 

menjunjung tinggi semangat akan tumbuh dan berkembangnya budaya 

profesionalisme. 

3. Memupuk rasa kesetiakawanan antar pengusaha & pemilik pekerjaan 

berlandaskan pada rasa saling percaya dengan, mengedepankan tumbuhnya 

etos kerja tinggi bagi terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya. 
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2.4 Struktur Organisasi 

Pada CV Samaco terdapat beberapa bagian yang memiliki tanggung 

jawab masing-masing kegiatan. Semua bagian bertanggung jawab langsung 

kepada, dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi CV Samaco 

 

2.5 Deskripsi Tugas 

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 2.2 dapat dideskripsikan 

tugas tiap-tiap bagian sebagai berikut: 

a. Direktur Utama 

Bertanggung jawab penuh melaksanakan tugasnya dalam usaha untuk mencapai 

visi dan misi CV. 

b. Direktur Marketing 

Mengawasi dan mengontrol bagian pemasaran dengan demikian ikut bertanggung 

jawab atas kegiatan bagian pemasaran. 

c. Direktur Teknik 
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Mengawasi dan mengontrol bagian produksi dan bagian logistik dengan demikian 

ikut bertanggung jawab atas kegiatan pada bagian-bagian tersebut. 

d. Direktur Keuangan 

Mengawasi dan mengontrol bagian keuangan dengan demikian ikut bertanggung 

jawab atas kegiatan bagian keuangan. 

e. Direktur Umum 

Membantu direktur utama dalam melakukan tugasnya sebagai penanggung jawab 

penuh dalam organisasi. 

f. Bagian Pemasaran 

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan aktivitas dalam menawarkan project 

kepada target customer. 

g. Bagian Produksi 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan produksi dan mengontrol pekerjaan 

workshop apa sudah sesuai dengan kebutuhan. 

h. Bagian Logistik 

Bertanggung jawab atas segala kebutuhan bahan baku atau hal lainnya dalam 

mencukupi kebutuhan produksi. 

i. Bagian Keuangan 

Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan keuangan perusahaan hingga tersusun 

dalam laporan keuangan yang transparan baik berupa laporan bulanan maupun 

tahunan. 

j. Bagian Personalia 

Bertanggung jawab terhadap pencatatan kehadiran karyawan,  penerimaan 

karyawan baru, serta penggajian karyawan. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Administrasi 

Administrasi adalah suatu fungsi yang memegang peranan yang sangat 

penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan, maupun 

kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi. Administrasi selalu 

terikat pada kondisi, situasi, waktu dan tempat. Istilah Administrasi berasal dari 

bahasa Latin yaitu Administrare yang berarti melayani, membantu, menunjang 

dan memenuhi. Istilah Administrasi sama dengan tata usaha, artinya setiap 

kegiatan yang mengadakan pencatatan berbagai keterangan yang penting didalam 

usaha/organisasi yang bersangkutan 

Menurut Pradja (2012) (terdapat dua pengertian Administrasi, yaitu 

Administrasi dalam arti sempit dan Administrasi arti luas. Administrasi dalam arti 

sempit yaitu merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara 

sistematis kedalam bentuk pembukuan. Daryanto (2011: 7) adalah aktivitas-

aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, atau proses penyelenggaraan kerja untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dari beberapa pengertian diatas, 

dapat disimpulkan bahwa Administrasi merupakan suatu seni sekaligus sebagai 

proses, memiliki unsur-unsur tertentu, proses kerja sama. Proses kerjasama yang 

dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai 

tujuan. Administrasi dalam arti sempit mencakup pencatatan, memberikan 

informasi dan dalam arti luas bahwa Administrasi tersebut mencakup organisasi 

dan manajemen. 
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3.2 Aplikasi 

Aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat oleh suatu perusahaan 

komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, 

Microsoft Excel, dan lain lain (Dhanta, 2009). Dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk 

melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, 

penggunaan, dan penambahan data. 

 

3.3 Website 

Website adalah sebuah kumpulan halaman yang diawali dengan halaman 

muka yang berisikan informasi, iklan, serta program aplikasi (Pipin, 2013). Web 

adalah suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink, yang 

memudahkan surfer (sebutan para pemakai komputer yang melakukan browsing 

atau penelusuran informasi melalui internet) (Ardhana, 2012). 

 

3.4 PHP 

Menurut Sutarman (2003:10), PHP adalah server side scripting 

environment yang dapat digunakan untuk membantu menjalankan aplikasi –

aplikasi pada web server agar menjadi lebih interaktif dan programmable. Dengan 

PHP aplikasi –aplikasi yang ada di web server benar –benar akan dijalankan di 

web server tanpa mengharuskan adanya tambahan atau syarat tertentu untuk sisi 

client. PHP biasanya dijadikan sebagai module dalam suatu web server agar bisa 

mengeksekusi file –file PHP yang tersedia di web server.  
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PHP dapat berjalan di hampir semua platform, open source, dan 

berlisensi GNU General Public License. Sebagai tambahan untuk memanipulasi 

isi dari halaman web, PHP dapat mengirimkan HTTP header yang dapat 

digunakan untuk setting cookies, mengatur proses autentikasi dan meredirect user. 

PHP juga mempunyai koneksi dengan banyak database termasuk ODBC serta 

berinteraksi dengan beragam library external yang membantu web developer 

untuk melakukan semuanya. PHP menyatu dengan halaman web sehingga tidak 

dibutuhkan aplikasi khusus untuk membuatnya.  

Secara sintaks PHP serupa dengan bahasa C dan Perl. Web Developer 

tidak harus mendeklarasikan variabel sebelum menggunakannya dan dengan PHP 

mudah membuat array dan hash (array berasosiasi). 

 

3.5 Metode Waterfall 

Menurut Sukamto dan Shalahuddin(2013) mengemukakan bahwa “ 

SDLC atau Software Development Life Cycle atau sering disebut juga System 

Development Life Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu 

sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang 

digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak 

sebelumnya, berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji baik.” 

Sedangkan Sukamto dan Shalahuddin (2013) dijelaskan bahwa model waterfall 

sering juga disebut model sekuensi linear atau alur hidup klasik.



 

 

 

                                                                         

3.6 SDLC 

Menurut Muslihudin (2013) Systems Life Cycle atau siklus hidup sistem 

merupakan siklus hidup pengembangan sistem. Dalam rekayasa sistem dan 

rekayasa perangkat lunak, SDLC berupa suatu proses pembuatan dan pengubahan 

sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan 

sistem-sistem tersebut. Tahapan-tahapan dalam metode SDLC adalah: 

a. Perencanaan yaitu tahap mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, 

kuesioner. Dalam tahap ini hal yang pertama dilakukan adalah memberikan 

form ke user yang digunakan untuk mengetahui permintaan user. 

b. Analisis yaitu mengetahui ruang lingkup pekerjaannya yang akan ditanganinya 

dan mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. 

c. Perancangan yaitu tahapan untuk memberikan gambaran secara umum tentang 

kebutuhan informasi kepada pemakai sistem secara logika. 

d. Implementasi yaitu tahapan pengujian aplikasi apakah berjalan dengan 

maksimal sesuai dengan rancangan yang dibuat. 

e. Testing yaitu tahapan melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. 

 

3.7 DFD (Data Flow Diagram) 

Menurut Jogianto (2001) DFD (Data Flow Diagram) adalah sebuah 

diagram yang digunakan untuk menggambarkan sistem yang telah ada atau sistem 

baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangan lingkungan 

fisik dimana data tersebut mengalir atau data tersebut disimpan. 

Keuntungan menggunakan DFD adalah memudahkan pemakai yang 

kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan 
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atau dikembangkan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih tentang 

DFD adalah sebagai berikut: 

1. Antara sumber data tidak boleh langsung berhubungan. 

2. Diperbolehkan untuk mengambil sumber data yang sama, dengan tujuan 

menyederhanakan pemodelan. 

3. Hindari dialog – dialog yang tidak perlu dalam DFD. 

4. Untuk memudahkan membaca DFD, maka penggambaran DFD disusun 

berdasarkan tingkatan atau level dari atas ke bawah, yaitu: 

a. Diagram konteks 

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 proses. 

Sedang 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 

Merupakan penguraian dalam proses yang ada dalam Diagram Zero. Diagram 

yang paling rendah dan tidak dapat diuraikan lagi.  
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3.8 Entity Relationship Diagram(ERD) 

Relasi Entity adalah suatu alat untuk mempresentasikan model data yang 

ada pada sistem dimana terdapat Entity dan Relationship. Entity merupakan objek 

yang ada dan terdefinisikan didalam suatu organisasi dapat abstrak atau nyata, 

misal dapat berupa orang atau waktu kejadian. Setiap entity mempunyai atribut 

atau karakteristik entity tersebut. Adapun elemen – elemen dari ERD ini adalah : 

1. Entitas adalah suatu yang dapat diidentifikasikan di dalam lingkup pemakai, 

sesuatu yang penting bagi pemakai dari sistem yang akan dikembangkan. 

2. Atribut, entitas memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan 

karakteristik dari entitas. 

3. Pengidentifikasian, data – data entitas memiliki nama yang berfungsi untuk 

mengidentifikasi mereka. Sebuah identifikasi dapat bersifat unik atau tidak 

unik. 

4. Hubungan atau relasi berfungsi untuk menunjukkan hubungan satu entitas 

dengan entitas lain. Hubungan ini boleh memiliki atribut. Banyaknya entitas 

dalam suatu relasi menunjukkan tingkat dari relasi yang bersangkutan, namun 

banyak digunakan dalam aplikasi–aplikasi adalah model yang menggunakan 

relasi tingkat dua atau yang disebut dengan hubungan biner. Hubungan biner 

ini memiliki tiga tipe yaitu hubungan biner satu ke satu, biner satu ke banyak 

dan hubungan biner banyak ke banyak. Sedangkan relationship adalah 

hubungan yang mewujudkan pemetaan antar entity. Fungsi untuk hubungan 

yang mewujudkan pemetaan antar entity. 

.



 

 

 

                                                                         

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Analisis Sistem 

Kerja Praktik yang dilakukan pada CV Samaco bertujuan membantu 

mengembangkan aplikasi Administrasi penerimaan pesanan pada CV Samaco. 

Dalam Kerja Praktik ini, penulis berusaha menemukan masalah dan mengatasi 

masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah yang terjadi maka diperlukan 

langkah–langkah sebagai berikut : 

 

A. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung yang dilakukan 

kepada Bagian Administrasi. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi tentang proses bisnis dan data yang berhubungan dalam menyelesaikan 

masalah serta untuk mengetahui langkah-langkah yang terjadi dalam proses 

penerimaan pesanan pada CV Samaco. 

 

B. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan pada bulan Februari 2020 kepada Bapak 

Syafi’i selaku Bagian Administrasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Hasil wawancara tersebut 

yaitu informasi mengenai proses penerimaan pesanan pada CV Samaco. 

 

C. Studi Kepustakaan 
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Dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai literatur yang 

berhubungan dengan kegiatan Kerja Praktik dan perancangan aplikasi. 

4.1.1 Document Flow 

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan masalah yang dilakukan saat 

proses Kerja Praktik di CV Samaco, maka sistem saat ini (current system) yang 

berjalan pada CV Samaco terkait dengan proses bisnis kegiatan pencatatan 

pesanan dapat dijelaskan melalui uraian document flow berikut : 

A. Document Flow Pencatatan Pesanan 

Dalam document flow pencatatan pesanan ini ada bagian pelanggan dan 

Admin, langkah pertama dalam document flow pencatatan pesanan yaitu 

pelanggan melakukan proses pemesanan dengan mengirimkan data pesanan 

melalui email, kemudian Bagian Administrasi akan membuat satu folder baru 

pada komputer, lalu Admin menyimpan data pesanan yang telah dikirimkan oleh 

pelanggan pada folder yang telah dibuat. 
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4.1.2 Identifikasi Masalah 

Selama proses Kerja Praktik yang dilakukan di CV Samaco, dilakukan 

kegiatan observasi untuk mengamati secara langsung proses bisnis yang berjalan 

di perusahaan. Selain itu juga dilakukan pengumpulan informasi dari pihak-pihak 

yang terlibat secara langsung dalam proses yang berjalan melalui kegiatan 

wawancara. Kegiatan observasi dan wawancara ini dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan current 

Gambar 4.1 Document Flow 
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system yang saat ini diterapkan. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka 

didapatkan permasalahan yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Identifikasi Masalah 

Masalah Dampak Solusi 

Admin kesulitan 

melakukan pencarian 

data karena banyaknya 

data dan folder pesanan 

Pencarian data 

membutuhkan waktu 

yang lama 

Membuat aplikasi 

penerimaan pesanan 

untuk memudahkan 

Admin mengelola data 

pesanan 

Sharing data pesanan 

antara karyawan dan 

bagian Admin 

Terkadang muncul 

kesalahan informasi data 

pesanan 

Membuat aplikasi yang 

dapat diakses oleh Admin 

dan seluruh karyawan 

 

 

4.1.3 Identifikasi Pengguna 

Pengguna yang dapat mengakses aplikasi ini adalah : 

1. Bagian Administrasi 

2. Karyawan 

 

4.1.4 Identifikasi Data 

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dilakukan identifikasi data 

yang digunakan dalam aplikasi adalah data karyawan untuk kepentingan login, 

data pesanan dan detail data pesanan. 

 

4.1.5 Analisis Kebutuhan Pengguna 

A. Kebutuhan pengguna Admin 
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Tabel 4.2 Kebutuhan Pengguna Admin 

No. 
Tugas dan 

Tanggung Jawab 

Kebutuhan 

Data 

Kebutuhan 

Informasi 
Output 

1. 
Pengelolaan data 

pesanan 
Data pesanan 

Informasi data 

pesanan 
Data pesanan 

2. 

Melihat laporan 

penerimaan 

pesanan 

Data pesanan 
Informasi data 

pesanan 

Laporan 

penerimaan 

pesanan 

 

B. Kebutuhan pengguna karyawan 

Tabel 4.3 Kebutuhan Pengguna Karyawan 

No. 
Tugas dan 

Tanggung Jawab 

Kebutuhan 

Data 

Kebutuhan 

Informasi 
Output 

1. 
Melihat data 

pesanan 
Data pesanan 

Informasi data 

pesanan 
Data pesanan 

 

4.1.6 Analisis Kebutuhan Fungsional 

A. Kebutuhan Fungsional Admin 

Tabel 4.4 Fungsi Pengelolaan Data Pesanan 

Nama Fungsi Fungsi pengelolaan data pesanan 

Pengguna Bagian Administrasi 

Deskripsi 

Fungsi ini digunakan untuk 

menambah, mengubah, dan menghapus 

data pesanan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah data pesanan 

 Admin dapat menambah 

data pesanan pada form 

add project  

Sistem menambah data 

absensi kedalam 

aplikasi 

Mengubah data pesanan 

 Jika Admin perlu untuk 

mengubah data pesanan, 

Admin dapat 

Sistem merubah data 

pesanan  sesuai 

permintaan 
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melakukannya pada data 

pesanan yang status 

pesanan belum dikirim 

dan selesai pada form 

update pesanan 

Menghapus data pesanan 

 Jika Admin perlu untuk 

menghapus data 

pesanan, Admin dapat 

melakukannya pada data 

pesanan yang status 

pesanan belum dikirim 

dan selesai dengan 

menekan tombol Delete 

pada list pesanan 

Sistem menghapus data 

pesanan  sesuai 

permintaan 

 

Tabel 4.5 Fungsi Melihat Laporan Penerimaan Pesanan 

Nama Fungsi Melihat laporan penerimaan pesanan 

Pegguna Bagian Administrasi 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk 

melihat laporan penerimaan pesanan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Melihat Data Pesanan 

 Admin login untuk 

masuk ke aplikasi 

Sistem 

mengkonfirmasi 

apakah data user benar 

yang dimasukkan 

 Admin memasukkan 

periode laporan yang 

ingin dilihat 

Sistem menampilkan 

laporan berdasarkan 

periode yang telah 

dimasukkan user  

 

B. Kebutuhan Fungsional Karyawan 

Tabel 4.6 Fungsi Melihat Data Pesanan 

Nama Fungsi Melihat data pesanan 

Pegguna Karyawan 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk 
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melihat data pesanan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Melihat Data Pesanan 

 Karyawan login untuk 

masuk ke aplikasi 

Sistem 

mengkonfirmasi 

apakah data user benar 

yang dimasukkan 

 Karyawan mencari data 

pesanan di daftar 

pesanan pada halaman 

list project 

Sistem menampilkan 

daftar pesanan berupa 

list pada halaman list 

project  

 Karyawan menekan 

action detail pada data 

pesanan yang ingin 

dilihat detailnya 

Sistem menampilkan 

detail data pesanan 

pada halaman detail 

project 

 

4.1.7 Analisis Kebutuhan Nonfungsional 

Tabel 4.7 Analisis Kebutuhan Nonfungsional 

Kriteria Kebutuhan Nonfungsional 

Keamanan 1. Pengguna terdiri atas: 

A. Karyawan    

NIK: (NIK yang dimiliki oleh masing-

masing karyawan) 

Password: (Password yang dimiliki masing-

masing karyawan) 

B. Admin 

NIK: 0001 

Password: (Admin) 

 

2. Hak akses : 

A. Karyawan – hanya dapat melihat data 

pesanan pada web. 

B. Admin – dapat mengakses seluruh aplikasi  

web maupun  database 

Respons time 
Web ini sudah dimode stand by sebelum 

jam buka kantor, karyawan login 

membutuhkan waktu 5 detik saja 

Usability 
Mempermudah pencatatan serta pengelolaan 

data pesanan 
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4.1.8 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi 

A. Kebutuhan sistem dari sisi server meliputi: 

Hardware: 

1. Laptop 

2. Windows 7 

Software: 

1. Xampp 

2. Mysql 

3. PHP 

 

B. Kebutuhan sistem dari sisi client meliputi: 

Hardware: 

1. Laptop 

2. Windows 10 

Software: 

1. Web Browser 
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4.2 Input Proses Output 

 

Gambar 4.2 Input Proses Output 

4.3 Perancangan Sistem 

Berdasarkan analisis masalah yang telah dilakukan, kemudian dibuat 

rancangan sistem yang diusulkan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Dari 

proses analisis tersebut, dijelaskan prosedur dari current system yang saat ini 

dijalankan oleh perusahaan dalam bentuk Document Flow, sedangkan sistem baru 

yang diusulkan dijelaskan melalui System Flow, Data Flow Diagram (DFD), 

Entity Relationship Diagram (ERD), Struktur Basis Data, dan rancangan Input 

Output. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

 

4.3.1 System Flow 

System flow menggambarkan hasil perancangan sistem baru yang 

diusulkan setelah menganalisis sistem sebelumnya. Di system flow terdapat 

gambaran seluruh perancangan prosedur sistem pada aplikasi penerimaan pesanan 
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pada CV Samaco. 

A. Login 

Peran karyawan dalam sistem ini pertama melakukan input NIK dan 

Password, setelah melakukan input maka sistem akan melakukan proses autentikasi 

pada database karyawan, setelah semua proses selesai dilakukan maka akan 

menampilkan halaman utama. 

 

Gambar 4.3 System Flow Login 

 

B. Melihat Data Pesanan 

Pada sistem melihat data pesanan ini menggambarkan bagaimana 

karyawan yang sudah login dapat mencari data pesanan yang ada pada daftar 
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pesanan. Sistem akan mengecek apakah data pesanan yang dicari ada 

menggunakan fitur search, kemudian karyawan dapat melihat detail pesanan 

dengan klik pada data pesanan. 

 

Gambar 4.4 System Flow Melihat Data Pesanan 

 

C. Menambah Data Pesanan 
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Gambar 4.5 System Flow Menambah Data Pesanan 

 

Pada sistem menambah data pesanan ini menggambarkan bagaimana 

Admin yang sudah login dapat menambah data pesanan dengan memilih menu 

Add Project pada website. Sistem akan menampilkan form tambah data pesanan 

setelah itu Admin dapat menyimpan data pesanan dengan menekan tombol save. 

 

D. Update Data Pesanan 
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Gambar 4.6 System Flow Update Data Pesanan 

 

Pada sistem update data pesanan ini menggambarkan bagaimana Admin 

yang sudah login dapat melakukan update data pesanan dengan menekan tombol 

update pada daftar pesanan. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman update 
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data. Admin dapat menyimpan perubahan data pesanan yang dilakukan dengan 

menekan tombol save. 

 

E. Menghapus Data Pesanan 

 

Gambar 4.7 System Flow Menghapus Data Pesanan 
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Pada sistem menghapus data pesanan ini menggambarkan bagaimana 

Admin yang sudah login dapat menghapus data pesanan dengan menekan tombol 

delete pada daftar pesanan. Setelah itu sistem akan menampilkan peringatan hapus 

data. Admin dapat memilih ya dan data akan terhapus dari database. 

 

F. Laporan Penerimaan Pesanan 

 

 
Gambar 4.8 System Flow Laporan Penerimaan Pesanan 
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Pada sistem Laporan dimulai dari Admin memilih menu laporan, sistem 

menampilkan validasi laporan, kemudian Admin memilih validasi laporan dan 

sistem akan memprosesnya. Admin menampilkan laporan lalu di cetak, setelah itu 

sistem akan mengkonversi data laporan ke file PDF. 

4.3.2 Data Flow Diagram 

A. Context Diagram 

Context diagram merupakan diagram yang terdiri dari suatu proses dan 

menggambarkan ruang lingkup suatu sistem secara menyeluruh, seperti input dan 

output ke dalam sistem. Context diagram dimulai dengan menggambarkan 

terminator, aliran data, aliran control penyimpanan, serta proses tunggal yang 

menunjukkan keseluruhan sistem. Untuk menetapkan proses maka berikan nama 

yang mewakili sistem, arti nama dalam hal ini berarti menjelaskan proses atau 

pekerjaan dalam perusahaan. Terminator ditunjukkan dalam bentuk persegi 

panjang dan berkomunikasi langsung dengan sistem melalui aliran data atau 

penyimpanan eksternal, sedangkan antar terminator tidak diperbolehkan untuk 

saling berkomunikasi langsung. Menjelaskan aliran data masuk maupun keluar 

pada external entity. Sebagai contoh, entity bagian Admin memasukan data 

pesanan ke sistem, setelah itu karyawan akan dapat melihat data pesanan dari 

sistem. 
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Gambar 4.9 Context Diagram 

 

B. Diagram Jenjang 

 

Gambar 4.10 Diagram Jenjang 

 

C. DFD Level 0 Penerimaan Pesanan 

DFD level 0 menjelaskan keseluruhan proses yang terdapat pada sistem, 

terdapat tiga proses utama yaitu mengelola data pesanan, melihat data pesanan, 

dan melihat Laporan Penerimaan Pesanan. Admin memasukkan data pesanan dan 

kemudian akan tersimpan di data store data pesanan. Setelah data pesanan 
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tersimpan Admin dan karyawan dapat melihat data pesanan yang berasal dari 

store data pesanan. Admin juga dapat melihat Laporan Penerimaan Pesanan yang 

berasal dari store data pesanan. 

 

 

Gambar 4.11 DFD Level 0 

 

 

D. DFD Level 1 Turunan Mengelola Data Pesanan 

DFD Level 1 menjelaskan turunan dari DFD Level 0 yang membahas 

proses mengelola data pesanan. Ada 3 proses pada DFD ini yaitu, memasukkan 

data pesanan, update data pesanan, dan menghapus data pesanan. 
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Gambar 4.12 DFD Level 1 

 

4.3.3 Struktur Basis Data 

Setelah merancang desain proses menggunakan bantuan Context 

Diagram dan Data Flow Diagram, maka tahapan selanjutnya adalah merancang 

skema database. 

A. Concept Data Model (CDM) 

Bentuk Conceptual Data Model penerimaan pesanan pada CV Samaco 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.13 Concept Data Model 

 

B. Physical Data Model (PDM) 

 

Bentuk Physical Data Model penerimaan pesanan pada CV Samaco  

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.14 Physical Data Model 
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4.3.4 Struktur Tabel 

Struktur Tabel pada Rancang Bangun aplikasi Administrasi penerimaan 

pesanan pada CV Samaco adalah sebagai berikut: 

A. Tabel Karyawan 

Nama tabel : karyawan 

Primary key : nik 

Foreign key : -  

Fungsi  : Menyimpan data karyawan 

Tabel 4.8 Tabel Karyawan 

No Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

1. nik Varchar 20 Primary Key 

2. nama Varchar 50  

3. status Varchar 20  

4. password Varchar 20  

 

B. Tabel Data Pesanan 

Nama tabel : data_pesanan 

Primary key : no_order 

Foreign key : -  

Fungsi  : Menyimpan data pesanan 

Tabel 4.9 Tabel Data Pesanan 

No Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

1. no_order Varchar 20 Primary Key 

2. tanggal Date   

3. perusahaan Varchar 20  

4. project Varchar 20  

5. email Varchar 20  

6. no_telp Varchar 13  

7. alamat Varchar 50  
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8. provinsi Varchar 50  

9. kota Varchar 50  

10. status Varchar 7  

11.  keterangan Varchar 1000  

 

C. Tabel Data Detail Pesanan 

Nama tabel : detail_pesanan 

Primary key : - 

Foreign key : no_order 

Fungsi  : Menyimpan data detail pesanan 

Tabel 4.10 Tabel Detail Data Pesanan 

No Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

1. no_order Varchar 20 Foreign Key 

2. tanggal_pengiriman Date   

3. harga Int   

4. notracking Varchar 20  

 

4.3.5 Desain User Interface 

Berikut desain interface yang berada di aplikasi Administrasi penerimaan 

pesanan beserta penjelasan desain tersebut. 

1. Desain Interface Login 

Desain interface login adalah langkah awal untuk masuk ke dalam 

aplikasi penerimaan pesanan berbasis website ini. Dalam desain interface login 

user diharuskan memasukkan NIK dan password agar bisa melakukan fungsi-

fungsi yang ada di dalam sistem. 
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Gambar 4.15 Desain Interface Login 

 

2. Desain Interface Halaman List Project Admin 

Desain interface halaman list project Admin adalah tampilan untuk 

melihat semua data project yang ada pada database data pesanan. Di dalam 

tampilan ini bagian Admin bisa melakukan control yang meliputi edit, hapus, dan 

melihat detail data.  

 

Gambar 4.16 Desain Interface Halaman List Project 
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3. Desain Interface Halaman Add Project 

Desain interface add project adalah tampilan untuk menambah data 

pesanan. Di dalam tampilan ini bagian Admin bisa melakukan tambah data, yang 

di dalamnya juga terdapat 2 tombol yaitu simpan dan batal. 

 

Gambar 4.17 Desain Interface  Halaman Add Project 

 

4. Desain Interface Halaman Edit Project 

Desain interface edit project adalah tampilan untuk mengubah data 

pesanan. Di dalam tampilan ini bagian Admin bisa melakukan ubah data, yang di 

dalamnya juga terdapat 2 tombol yaitu simpan dan batal. 
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Gambar 4.18 Desain Interface  Halaman Edit Project 

 

5. Desain Interface Halaman Detail Project 

Desain interface detail project adalah tampilan untuk melihat detail data 

pesanan. Di dalam tampilan ini bagian Admin maupun karyawan bisa melihat 

detail data, yang  di dalamnya meliputi data alamat, kota, provinsi dan terdapat 

tombol kembali ke halaman list project. 

 

Gambar 4.19 Desain Interface  Halaman Detail Project 
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6. Desain Interface Halaman Laporan 

Desain interface detail project adalah tampilan untuk melihat Laporan 

Penerimaan Pesanan. Di dalam tampilan ini bagian Admin dapat melihat dan 

mencetak laporan sesuai periode yang diinginkan. 

 

Gambar 4.20 Desain Interface Halaman Laporan 

 

7. Desain Interface Halaman List Project Karyawan 

Desain interface halaman list project karyawan adalah tampilan untuk 

melihat semua data project yang ada pada database data pesanan. Di dalam 

tampilan ini bagian karyawan bisa menekan tombol detail di samping data yang 

untuk melihat detail dari data tersebut. 
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Gambar 4.21 Desain Interface  Halaman List Project Karyawan 

 

4.3.6 Implementasi Sistem 

Dalam bagian implementasi sistem akan menjelaskan tentang perangkat 

lunak dan perangkat keras pendukung serta apa saja yang bisa dilakukan sistem 

Administrasi Penerimaan pesanan Berbasis Website pada CV Samaco. 

1. Tampilan Login 

Tampilan form login adalah langkah awal untuk masuk ke dalam 

aplikasi penerimaan pesanan berbasis website ini. Dalam tampilan form login, 

user diharuskan memasukkan user dan password agar bisa melakukan fungsi-

fungsi yang ada di dalam sistem. 
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Gambar 4.22 Tampilan Login 

 

2. Tampilan Halaman List Project Admin 

Tampilan halaman list project Admin merupakan tampilan semua data 

pesanan yang berada di dalam 1 tabel, di tampilan ini, bagian Admin juga bisa 

memilih menu edit, hapus dan detail dari data pesanan. 

 

Gambar 4.23 Tampilan List Project Admin 

 

3. Tampilan Halaman Add Project 

Tampilan halaman add project merupakan tempat untuk mengisi data 

pesanan baru di perusahaan, yang di dalamnya juga terdapat beberapa item yaitu 
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tombol simpan dan tombol batal. 

 

Gambar 4. 24 Tampilan Add Project 

 

4. Tampilan Halaman Edit Project 

Tampilan halaman edit project merupakan tempat untuk mengubah data 

pesanan yang diperlukan, yang di dalamnya juga terdapat beberapa item yaitu 

tombol simpan dan tombol batal. 
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Gambar 4.25 Tampilan Edit Project 

 

5. Tampilan Halaman Detail Project 

Tampilan halaman detail project merupakan halaman yang menampilkan 

detail data pesanan, yang di dalamnnya juga terdapat tombol kembali ke halaman 

list project. 
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Gambar 4.26 Tampilan Detail Project 

 

6. Tampilan Halaman List Project Karyawan 

Tampilan halaman list project karyawan merupakan tampilan semua data 

pesanan yang berada di dalam 1 tabel, di tampilan ini, karyawan juga bisa 

memilih menu detail dari data pesanan. 
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Gambar 4.27 Tampilan List Project Karyawan 

 

4.3.7 Perangkat Lunak dan Perangkat Keras 

Tabel 4.8 Perangkat Lunak dan Perangkat Keras 

 Hardware  Software 

Server 1. Processor minimal 

Intel Core 2 Duo 

1.8 Ghz. 

2. Ukuran RAM 

minimal 2 GB. 

3. Kapasitas harddisk 

minimal 80 GB. 

4. VGA Monitor. 

5. Keyboard dan Mouse 

 

1. Xampp 

2. Sistem Operasi 

Windows 7/8/10 

Client 1. Processor minimal 

Intel Core 2 Duo 

1.8 Ghz. 

1. Google Chrome 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan proses yang telah dilaksanakan dalam Rancang Bangun 

Aplikasi Penerimaan Pesanan Berbasis Website pada CV Samaco dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada Aplikasi Penerimaan Pesanan Berbasis Website Pada CV Samaco 

terdapat beberapa fitur yang dapat melakukan proses maintenance data pesanan 

yang dapat memudahkan Bagian Administrasi dalam melakukan pencatatan 

dan pengelolaan data pesanan. 

2. Pada Aplikasi Penerimaan Pesanan Berbasis Website Pada CV Samaco fitur 

edit dan delete pada data pesanan yang sudah berstatus done dihilangkan 

dengan tujuan untuk meminimalkan resiko kehilangan data dan 

ketidakakuratan informasi. 

3. Pada aplikasi Penerimaan Pesanan pada CV Samaco menghasilkan Laporan 

Penerimaan Pesanan pada periode tertentu. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Aplikasi Penerimaan 

Pesanan berbasis web pada CV Samaco sebagai berikut: 
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1. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan website profil perusahaan sehingga dalam 

proses penerimaan pesanan admin tidak perlu memasukkan data pesanan dan 

memudahkan pelanggan dalam melakukan pesanan. 

2. Aplikasi ini belum terhubung dengan sistem pembukuan atau keuangan 

perusahaan sehingga pencatatan keuangan terhadap pesanan yang masuk masih 

dilakukan secara manual. Ada baiknya apabila aplikasi ini dapat dihubungkan 

dengan sistem pembukuan atau keuangan perusahaan sehingga semakin 

mempermudah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. 
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