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ABSTRAK 

 
Ciputra Waterpark adalah tempat hiburan dimana terdapat berbagai macam wahana air 

didalamnya Ciputra Waterpark merupakan salah satu anak perusahaan dari Citraland 

Surabaya. Saat ini teknologi semakin berkembang seiring berjalannya zaman, dengan 

mudahnya sistem pembayaran dan transaksi saat ini, Ciputra Waterpark ingin 

mengembangkan beberapa aspek, salah satunya adalah dengan penjualan tiket secara online.  

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih mudah dan 

rapi dalam pencatatan transaksi, sehingga memudahkan dan mempercepat dalam pembuatan 

laporan transaksi. Untuk harapan selanjutnya, customer dapat melakukan self service dengan 

adanya aplikasi ini. Oleh karena itu pada kerja praktik ini dibuat sebuah aplikasi untuk 

mengembangkan aplikasi e-ticket berbasis website.  

 

 

Kata Kunci : Aplikasi, Website, E-ticket, Tiket Online. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan teknologi dan informasi saat ini sudah mencapai tahap yang cukup 

signifikan sehingga mampu mendominasi hampir semua sektor bisnis. Internet merupakan 

salah satu bentuk nyata dari perkembangan teknologi dan informasi di masa sekarang. Hampir 

semua kegiatan bisnis sudah memanfaatkan kemudahan dari internet dalam transaksi 

bisnisnya. Teknologi internet lebih menawarkan kemudahan karena mampu mengubah dan 

mempengaruhi kehidupan manusia, dari cara berkomunikasi hingga mendukung suatu sistem 

bisnis. Internet memiliki konektivitas dan jangkauan luas, dapat mengurangi biaya 

komunikasi, biaya transaksi yang lebih rendah, biaya agensi, interaktif, fleksibel, mudah, 

serta memiliki kemampuan untuk mendistribusikan pengetahuan secara tepat. Hampir semua 

sistem bisnis dan kehidupan manusia memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan dari 

internet. 

Ciputra Waterpark adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan hiburan yang 

terletak di Waterpark Boulevard Kav 1 Citraland Surabaya Barat. Ciputra Waterpark 

merupakan salah satu taman rekreasi air terbesar di Jawa Timur dengan berbagai macam 

wahana air dan terdapat persewaan dan penjualan barang-barang untuk berenang. Sampai saat 

ini Ciputra Waterpark melakukan penjualan tiket secara offline yang mengharuskan calon 

customer untuk datang ke lokasi dan mengantre untuk melakukan pembelian tiket. Hal ini 

berdampak pada proses bisnis Ciputra Waterpark yang mengharuskan produksi tiket lebih 

banyak dan membuang tiket yang sudah habis masa berlakunya. Selain hal tersebut 

diperlukan proses untuk pengecekan dan penyesuaian jumlah tiket yang terjual dengan 

pengunjung yang masuk ke dalam sebagai laporan tiketing kepada bagian admin dan 

keuangan.  
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Berdasarkan hal tersebut, Ciputra Waterpark berusaha menciptakan inovasi dan ingin 

memanfaatkan kemudahan internet dalam proses bisnis penjualan tiket. Sistem penjualan 

tiket secara online merupakan suatu cara dalam mendokumentasikan proses penjualan tanpa 

mengeluarkan bukti fisik. Jadi semua informasi yang terkait sudah tercatat otomatis secara 

digital di sistem komputer sehingga mengurangi biaya produksi dalam pencetakan tiket, 

mengurangi penggunaan kertas dan sangat meminimalisasi adanya kesalahan-kesalahan 

dalam pencatatan dan penjualan yang dapat merugikan customer ataupun perusahaan.  

e-ticket juga menawarkan customer kemudahan mendapatkan tiket. Sehingga customer tidak 

perlu datang dan mengantre secara konvensial di depan pintu masuk Ciputra Waterpark untuk 

melakukan pembelian tiket. Selain itu customer dapat melakukan pembayaran dimanapun 

dan kapanpun secara real time. Sistem ini diciptakan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi 

secara maksimal. 

Oleh karena itu, pada kerja praktik ini dibuat sebuah aplikasi yang dapat membantu 

perusahaan dalam penjualan tiket online. Aplikasi ini berbasis Website agar dapat 

meningkatkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan teknologi informasi. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu bagian admin dalam pembuatan 

laporan penjualan tiket untuk analisis berdasarkan data transaksi. Sehingga pengerjaan 

menjadi lebih cepat dan dapat memenuhi harapan selanjutnya. 

1.2 Perumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

bagaimana merancang dan membangun aplikasi e-ticket berbasis web pada Ciputra 

Waterpark. 

1.3 Batasan Masalah  

      Adapun yang menjadi ruang lingkup batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a.  Pembahasan berfokus pada pembuatan e-ticket, yaitu penjualan tiket online 

melalui website. 

b.   Sistem yang dibangun disesuaikan dengan prosedur pada perusahaan. 

c.   Aplikasi yang dibangun menggunakan metode waterfall. 

1.4 Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah merancang dan membangun aplikasi e-ticket pada Ciputra Waterpark Surabaya. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dengan adanya aplikasi ini adalah sebagai berikut:  

a. Aplikasi e-ticket dapat melakukan penjualan tiket secara online. 

b. Membantu promosi dan menambah traffic pengunjung online. 

c. Membantu proses pencatatan dan laporan transaksi. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Identitas Perusahaan 

Nama Peusahaan : Ciputra Waterpark 

Alamat : Kawasan Waterpark Bouleverd Citraland 

No. Telp   : (031) 7441155 

Email   : Ciputrawaterpark_surabaya@yahoo.com 

Contact Person  : Noer Tjahyawati 

Jabatan   : General Manager 

Bisnis Utama  : Taman Rekreasi Air 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Dalam membangun usaha, Ciputra Waterpark memiliki visi dan misi yang dijadikan 

pedoman untuk melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik. Adapun visi dari 

Ciputra Waterpark adalah menjadi tempat rekreasi wahana air terbesar yang dapat memenuhi 

kepuasan pengunjung.  

Misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi Ciputra Waterpark, yaitu antara lain: 

(1) Kepuasan Pelanggan; (2) memenuhi harapan seluruh stakeholders; (3) Wahana yang 

variatif dan menyenangkan; (4) Meningkatkan kemampuan karyawan; (5) Mengikuti 

perkembangan teknologi. 

2.3 Tujuan Perusahaan 

Ciputra Waterpark mempunyai dua jenis tujuan dalam membangun usahanya, yaitu 

tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Uraiannya adalah sebagai berikut: 

2.3.1 Tujuan jangka pendek 

1. Mengurangi biaya produksi 

2 Mengurangi penggunaan kertas 
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3 Mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan penjualan 

2.3.2 Tujuan jangka panjang 

1. Mengembangkan proses bisnis. 

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. 

3. Menjadikan taman rekreasi air terbesar di Indonesia. 

2.4 Struktur Organisasi 

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Ciputra Waterpark melakukan 

pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan kemampuan masing-masing 

karyawannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menghasilkan kegiatan organisasi yang 

efektif dan efisien sehingga mampu menghadapi situasi dan kondisi yang selalu berubah. Di 

bawah ini merupakan gambar struktur organisasi pada Ciputra Waterpark Surabaya. 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job Description dari masing-masing bagan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut: 

a. General Manager 

General Manager adalah seseorang yang mengatur jalannya proses bisnis 

perusahaan dan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di dalam 

perusahaan. 
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b. Administrasi dan Keuangan 

Bagian administrasi dan keuangan ini merupakan bagian yang menangani semua 

administrasi dan keuangan keluar serta administrasi dan keuangan masuk di perusahaan. 

c. Desainer 

Bagian Desainer ini bertugas untuk merancang dan mendesain segala hal yang 

berhubungan dengan perusahaan termasuk dengan materi promosi.  

d. Programmer 

Bagian Programmer ini bertugas untuk membuat mengembangkan dan maintenance 

aplikasi atau software yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. 

e. Marketing Komunikasi 

Bagian Marketing Komunikasi ini bertugas untuk melakukan perencanaan dan 

eksekusi event atau acara yang ada di perusahaan dan bertujuan untuk menambah income 

perusahaan. 

f. Customer Service 

Bagian Customer Service ini bertugas untuk melayani, berhubungan atau 

berkomunikasi dengan customer. 
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BAB III  

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Aplikasi 

Aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan 

berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan, dan 

penambahan data (Anisyah, 2000). Aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat oleh suatu 

perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu yang berjalan pada komputer. 

Web browser, program e-mail, pengolah kata, game, dan utilitas itu semua disebut aplikasi. 

Kata “aplikasi” digunakan karena setiap program memiliki aplikasi khusus untuk pengguna. 

Sebagai contoh, sebuah pengolah kata dapat membantu siswa membuat makalah penelitian 

tanpa menggunakan kertas secara fisik  misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain 

lain. (Dhanta, 2009). Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi atau 

pernyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi 

output (Jogiyanto). Aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak yang menjadi front end 

dalam sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang 

berguna bagi orang-orang dan sistem yang bersangkutan (Sri Widianti). 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. 

3.2 E-Ticket 

E-ticket atau electronic ticket adalah suatu cara untuk mendokumentasikan proses 

penjualan dari aktifitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga 

secara fisik ataupun paper ticket. Semua informasi mengenai electronic ticket disimpan 

secara digital dalam sistem komputer milik airline. Sebagai bukti pengeluaran E-Ticket, 

pelanggan akan diberikan Itinerary Receipt yang hanya berlaku sebagai alat untuk masuk 

ke dalam bandara di Indonesia yang masih mengharuskan penumpang untuk membawa 
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tanda bukti perjalanan. E-ticket adalah peluang untuk meminimalkan biaya dan 

mengoptimalkan kenyamanan penumpang. E-ticket mengurangi biaya proses tiket, 

menghilangkan fomulir kertas dan meningkatkan fleksibilitas penumpang dan agen 

perjalanan dalam membuat perubahan-perubahan dalam jadwal perjalanan. Sejalan dengan 

perkembangan teknololgi informasi, internet kini muncul sebagai alternative system 

distribusi informasi travel. Internet merupakan medium yang sempurna untuk menjual 

paket perjalanan, karena internet sanggup membawa jaringan supplier yang luas dan basis 

customer yang besar ke sebuah market place terpusat. Adapun pengertian lain yaitu E-

Ticket, atau penjualan tiket online, merupakan salah satu cara bagi orang untuk membeli 

tiket untuk acara lokal. Merupakan fasilitas pemesanan tiket online yang dirancang untuk 

membantu kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke sistem jenis ini. Hal ini 

memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat untuk meningkatkan kegiatan dan 

menjual tiket secara online melalui situs web. E-Ticket sistem untuk memudahkan orang 

untuk membeli tiket untuk berbagai acara semua dari satu situs web. Tiket dapat dibeli 

dengan cara ini dengan uang tunai, cek atau kredit / kartu debit. Orang tanpa akses ke 

internet dapat memesan tiket melalui internet publik di terminal atau perpustakaan di Pusat 

Informasi dan Visitor Centre. 

3.3 Informasi 

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu 

bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

(Jogiyanto, 2005). Informasi adalah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga 

meningkatkan pengetahuan bagi seseorang yang menggunakan data tersebut (Kadir, 2003). 

Berdasarkan Pengertian informasi menurut para ahli yang telah disebutkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi 
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bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja 

yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan. 

3.4 Sistem 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Jogiyanto, 2005). 

3.5 Data 

Menurut (Kristanto 2004) data adalah sesuatu yang nyata, fakta mengenai objek 

yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. 

Data adalah betuk material atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau 

belum berpengaruh langsung kepada pengguna hingga perlu diolah untuk menghasilkan 

suatu yang lebih bermakna (Mulyanto, 2009).  

Data adalah kumpulan angka-angka maupun karakter-karakter yang tidak 

memiliki arti namun merupakan keterangan yang benar dan nyata. Data dapat diolah 

sehingga mengasilkan informasi. 

Jenis-jenis data dapat dibagi berdasarkan sifatnya, sumbernya, cara 

memperolehnya, dan waktu pengumpulannya.  

3.5.1 Menurut sifatnya, jenis-jenis data yaitu: 

Data Kualitatif: data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, misalnya: 

Kuesioner Pertanyaan tentang suasana kerja, kualitas pelayanan sebuah rumah sakit atau 

gaya kepemimpinan, dll. 
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Data Kuantitatif: data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, misalnya: 

harga saham, besarnya pendapatan, dll. 

3.5.2 Jenis-jenis data menurut sumbernya, antara lain: 

Data Internal: data intenal adalah data dari dalam suatu organisasi yang 

menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Contohnya: suatu perusahaan, jumlah 

karyawannya, jumlah modalnya, atau jumlah produksinya, dll. 

Data Eksternal: data eksternal adalah data dari luar suatu organisasi yang dapat 

menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. 

Misalnya: daya beli masyarakat mempengaruhi hasil penjualan suatu perusahaan. 

3.5.3 Jenis-jenis data menurut cara memperolehnya, antara lain: 

Data Primer (primary data): data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri 

oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk 

kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi. 

Data Sekunder (secondary data): data sekunder adalah data yang 

diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan 

oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan 

arsip-arsip resmi. 

3.5.4 Jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya, antara lain: 

Data cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu (at a 

point of time) untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya; 

data penelitian yang menggunakan kuesioner. 
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Data berkala (time series data), yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu 

untuk melihat perkembangan suatu kejadian/kegiatan selama periode tersebut. Misalnya, 

perkembangan uang beredar, harga 9 macam bahan pokok penduduk. 

3.6 Analisis  

Menurut Jogiyanto (2006) analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian 

dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud 

untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-

kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 

sehingga dapat diusulkan perbaikan dan pengembangannya. Tahap analisis dilakukan setelah 

tahap perencanaan sistem dan tahap sebelum desain sistem.  

Adapun Fungsi dari analisis sistem adalah :  

1. Mengidentifikasikan masalah-masalah dari user 

2. Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan 

user 

3.Memilih alternatif-alternatif metode pemecahan masalah 

4.Merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan 

user 

Jadi dapat disimpulkan analisis sistem adalah sekumpulan aktifitas dan proses. 

Salah satu bentuk analisis sistem adalah merangkum sejumlah besar data yang masih 

mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha 

menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari 

dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti. 
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3.7 Diagram Aliran Dokumen (Document Flowchart) 

Menurut Jogiyanto (2005), diagram alir dokumen atau paperwork flowchart 

merupakan diagram alir yang menunjukkan arus laporan dan formulir beserta tembusannya. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa diagram alir dokumen adalah 

diagram yang menggambarkan aliran seluruh dokumen. Diagram alir dokumen ini 

menggunakan simbol-simbol yang sama dengan diagram alir sistem. Diagram alir dokumen 

digambar dengan menggunakan simbol-simbol yang ada pada tabel 3.1 (Jogiyanto, 2005): 

Tabel 3.1 Simbol-simbol Document Flowchart 

No Nama Simbol Simbol Kegunaan 

1. Terminator 
 

Simbol ini digunakan untuk 

menunjukkan awal dan akhir 

suatu proses dokumen.  

2. Document 
 

Simbol ini digunakan sebagai 

input dan output baik secara 

manual ataupun dengan 

menggunakan computer. 

3. Manual Input 
 

Simbol ini berfungsi untuk 

memasukkan data dengan 

menggunakan online keyboard. 

4. 
Manual 

Process 
 

Simbol ini menunjukkan 

kegiatan manual. 
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No Nama Simbol Simbol Kegunaan 

5. Offline Storage 

 

Simbol ini merupakan 

dokumen yang diarsip dan 

diurutkan bedasarkan N 

(numeric), A (alphabet), C 

(chronological) 

6. Flow  

Simbol ini digunakan sebagai 

arah aliran dokumen. 

 

3.8 Diagram Alir Sistem (System Flowchart) 

Diagram alir sistem merupakan diagram alir yang menggambarkan suatu sistem 

peralatan komputer yang digunakan untuk mengolah data dan menghubungkan antar 

peralatan tersebut (Oetomo, 2002). Diagram alir sistem ini tidak digunakan untuk 

menggambarkan langkah-langkah dalam memecahkan masalah tetapi hanya menggambarkan 

prosedur pada sistem yang dibentuk. Diagram alir sistem digambar dengan menggunakan 

simbol-simbol tertentu. Ada dua jenis simbol yang digunakan untuk menggambar diagram 

alir sistem, yaitu: 

3.8.1 Flow Direction Symbols 

Flow direction symbols digunakan untuk menghubungkan antara satu simbol dengan 

simbol lainnya (Ladjamudin, 2005). Simbol ini disebut connecting line. Simbol-simbol 

tersebut dijelaskan pada tabel 3.2 : 
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Tabel 3.2 Flow Direction Symbols 

No Nama Simbol Simbol Fungsi 

1. 
Offline 

Connector 
 

Fungsi dari simbol ini adalah 

menyambungkan antara 

suatu proses dengan proses 

lainnya di halaman yang 

berbeda. 

2. Connector 

 

Fungsi dari simbol ini adalah 

menyambungkan antara 

suatu proses dengan proses 

lainnya di halaman yang 

sama. 

3. 
Communication 

Link  

Fungsi dari simbol ini adalah 

mentransisi suatu data atau 

informasi dari setiap lokasi. 

4. Flow 

 

Fungsi dari simbol ini adalah 

menyatakan jalannya arus 

suatu proses. 

 

3.8.2 Processing Symbols 

Processing symbols merupakan simbol yang menunjukkan jenis operasi pengolahan 

data dalam suatu proses (Ladjamudin, 2005). Simbol-simbol tersebut dijelaskan pada tabel 

3.3 : 



15 
 

Tabel 3.3 Processing Symbols 

No. Nama Simbol Simbol Fungsi 

1. 
Offline 

Conector  

Simbol ini berfungsi untuk 

menyambungkan satu proses 

dengan proses lainnya di 

halaman yang berbeda. 

2. 
Manual 

Process  

Simbol ini berfungsi untuk 

melakukan prosedur atau proses 

tanpa menggunakan komputer. 

3. Decision 

 

Simbol ini berfungsi untuk 

melakukan pengecekan. 

Biasanya menghasilkan jawaban 

ya atau tidak. 

4. 
Predefined 

Process  

Simbol ini berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan nilai awal. 

5. Terminal 
 

Simbol ini berfungsi untuk 

menyatakan permulaan atau 

penghentian suatu program. 

6. Key Operation 
 

Simbol ini berfungsi untuk 

menyatakan suatu jenis operasi 

yang diproses dengan 
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No. Nama Simbol Simbol Fungsi 

menggunakan mesin yang 

memiliki keyboard. 

7. Offline Storage 
 

Simbol ini digunakan untuk 

menyimpan data ke suatu media 

tertentu. 

8. Manual Input 
 

Simbol ini berfungsi untuk 

memasukkan data dengan 

menggunakan online keyboard. 

 

3.9 Diagram Konteks (Context Diagram) 

Diagram konteks merupakan sebuah model proses yang digunakan untuk 

mendokumentasikan ruang lingkup dari sebuah sistem (Whitten, 2004). Menurut Oetomo 

(2002), terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram konteks, 

diantaranya: 

1. Kelompok pemakai, baik internal maupun eksternal perusahaan. 

2. Identifikasi kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dalam penggunaan sistem. 

3. Arah anak panah yang menunjukkan aliran data. 

4. Setiap kejadian digambarkan dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami oleh 

pembuat sistem. 

Suatu diagram konteks hanya mengandung satu proses saja, biasanya diberi nomor proses 

0. Proses ini mewakili proses dari seluruh sistem dengan dunia luarnya. Simbol-simbol yang 

digunakan dalam membuat diagram konteks digambarkan pada tabel 3.4 : 
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Tabel 3.4 Simbol-simbol Context Diagram 

No Nama Simbol Simbol Fungsi 

1. Terminator 
 

Simbol ini digunakan untuk 

berkomunikasi dengan sistem 

aliran data. 

2. Process 
 

Simbol ini berfungsi untuk 

mewakili suatu aktifitas yang 

ada pada sistem. 

3. 
Flow (Aliran 

data) 
 

Simbol ini digunakan untuk 

menunjukkan arah dari aliran 

data. 

 

3.10 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Whitten (2004), Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat yang 

menggambarkan aliran data melalui sistem. Dalam pembuatan DFD, terdapat beberapa 

tingkatan yang bertujuan untuk menghindari aliran data yang rumit. Tingkatan tersebut 

dimulai dari tingkatan tertinggi ke bentuk yang lebih rinci. Tingkatan DFD terdiri atas: 

1. Diagram Konteks (Context Diagram) 

Diagram konteks merupakan sebuah model proses yang digunakan untuk 

mendokumentasikan ruang lingkup dari sebuah sistem (Whitten, 2004). 
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2. Diagram Level 0 

Diagram level 0 merupakan diagram aliran data yang menggambarkan sebuah event 

konteks. Diagram ini menunjukkan interaksi antara input, output, dan data store pada setiap 

proses yang ada (Nugroho, 2009). 

3. Diagram Rinci 

Diagram rinci menggambarkan rincian dari proses yang ada pada tingkatan 

sebelumnya. Diagram ini merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah dan tidak dapat 

diuraikan lagi. DFD terdiri atas empat simbol. Simbol-simbol tersebut digambarkan pada 

tabel 3.5 : 

Tabel 3.5 Simbol-simbol DFD 

Nama Simbol Simbol Keterangan 

External Entity 

 

External entity merupakan 

kesatuan di lingkungan 

luar sistem yang dapat 

berupa orang, organisasi, 

atau sistem lainnya yang 

akan memberikan input 

ataupun menerima output. 

Process 

 

Proses adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh orang 

atau komputer dari arus 

data yang masuk untuk 
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Nama Simbol Simbol Keterangan 

menghasilkan arus data 

yang keluar. 

Data Store 
 

Data store merupakan 

tempat penyimpanan data 

yang berupa file maupun 

database di dalam sistem 

komputer. 

Data Flow 

 

Data flow atau aliran data 

yang mengalir diantara 

proses. Aliran data dapat 

digambarkan dari bawah 

ke atas, kiri ke kanan, 

maupun sebaliknya. 

 

Setiap simbol memiliki aturan tersendiri dalam penggunaannya. Aturan-aturan tersebut 

antara lain: 

1. External Entity (Entitas Luar) 

Aturan penggunaan untuk external entity antara lain: 

a. Data harus bergerak melalui proses, selama data tersebut berhubungan 

dengan sistem. Jika data tidak berhubungan dengan proses, maka aliran data 

tidak perlu ditampilkan pada DFD. 

b. Entitas luar diberi label dengan sebuah frase kata benda. 
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2. Process 

Aturan penggunaan sebuah proses antara lain: 

a. Sebuah proses tidak hanya memiliki output. Jika sebuah objek hanya 

memiliki output, maka objek tersebut adalah source. 

b. Sebuah proses tidak hanya memiliki input. Jika sebuah objek hanya 

memiliki sebuah input, maka objek tersebut adalah entitas luar. 

c. Sebuah proses diberi label dengan sebuah frase kata kerja. 

3. Data Store 

Aturan-aturan dalam menggunakan data store adalah sebagai berikut: 

a. Data harus bergerak melalui proses dimana data diterima melalui suatu 

source untuk disimpan di data store. 

b. Data tidak dapat bergerak langsung dari data source menuju external entity. 

c. Data store diberi label dengan frase kata benda. 

4. Data Flow 

Aturan-aturan dalam menggunakan data flow antara lain: 

a. Sebuah aliran data hanya menggunakan satu arah antar simbol. 

b. Sebuah cabang pada aliran data memiliki arti data yang sama dari satu lokasi 

menuju ke satu atau lebih proses, tempat penyimpanan data, serta entitas 

luar. 

c. Sebuah aliran data tidak dapat bergerak ke proses asalnya sehingga 

membutuhkan proses lain untuk menangani, menghasilkan, dan 

mengembalikan aliran data ke proses asal. 

d. Aliran data atau data flow diberi label dengan frase kata benda. 
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3.11 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relation Diagram atau yang lebih dikenal dengan istilah ERD, merupakan 

pemodelan data yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam 

konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan oleh data tersebut (Whitten, Betley & 

Dittman, 2004). ERD digunakan untuk menggambarkan model hubungan data dalam sistem 

yang di dalamnya terdapat hubungan entitas berserta atribut relasinya serta 

mendokumentasikan kebutuhan sistem untuk pemrosesan data. ERD memiliki 4 jenis objek, 

antara lain: 

3.11.1 Entity 

Entitas adalah kelompok orang, tempat, objek, kejadian atau konsep tentang apa 

yang diperlukan untuk menyimpan data (Whitten, 2004). Setiap entitas yang dibuat memiliki 

tipe untuk mengidentifikasi apakah entitas tersebut bergantung dengan entitas lainnya atau 

tidak. Tipe entitas merupakan kumpulan objek yang memiliki kesamaan properti yang 

teridentifikasi oleh perusahaan dan memiliki keberadaan yang independen (Connolly & 

Begg, 2002). Tipe entitas terdiri atas dua jenis, yaitu: 

a. Strong Entity 

Strong entity adalah tipe entitas yang tidak bergantung pada keberadaan jenis entitas 

lainnya. Suatu entitas dikatakan kuat apabila tidak tergantung pada entitas lainnya. 

b. Weak Entity 

Weak Entity adalah tipe entitas yang bergantung pada keberadaan jenis entitas lain 

yang saling berhubungan. Karakteristik weak entity terletak pada entitas occurrence yang 

tidak dapat teridentifikasi secara unik. Entitas occurrence adalah sebuah objek yang secara 

unik dapat teridentifikasi dengan tipe entitas (Connolly & Begg, 2002). 
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3.11.2 Attribute 

Menurut Connolly dan Begg (2002) atribut adalah deskripsi data yang 

mengidentifikasikan dan membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Setiap atribut 

memiliki domain untuk mendefinisikan nilai-nilai potensial yang dapat menguatkan atribut. 

Atribut domain adalah kumpulan nilai-nilai yang diperbolehkan untuk satu atau lebih atribut 

(Connolly & Begg, 2002). Atribut dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu: 

a. Simple Attribute adalah atribut yang terdiri dari komponen tunggal. Simpel atribut tidak 

dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil. 

 

 

Gambar 3.1 Simple Attribute 

b. Composite Attribute adalah atribut yang terdiri dari beberapa komponen yang bersifat 

independen. 

 

 

Gambar 3.2 Composite Attribute 

c. Single-value Attribute adalah atribut yang memegang nilai tunggal dari suatu entitas. 

 

 

Gambar 3.3 Single-value Attribute 
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d. Multi-value Attribute adalah atribut yang dapat memegang nilai lebih dari suatu entitas. 

 

 

Gambar 3.4 Multi-value Attribute 

e. Derived Attribute adalah atribut yang mewakili turunan nilai sebuah atribut yang saling 

berkaitan dan belum tentu dalam tipe entitas yang sama. 

 

 

Gambar 3.5 Derived Attribute 

3.11.3 Keys 

Beberapa elemen data memiliki nilai yang diperoleh dari entitas tertentu. Elemen 

penentu dari suatu entitas disebut elemen kunci (key) (Kadir, 2008). Menurut Connolly dan 

Begg (2002) keys terdiri atas beberapa jenis, yaitu: 

a. Candidate Key 

Candidate key merupakan set minimal dari suatu atribut yang secara unik 

mengidentifikasi setiap occurrence dari tipe entitas. Candidate key tidak boleh null (kosong). 

b. Primary Key 

Sebuah candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi secara unik tiap kejadian pada 

suatu entitas. Primary key harus bernilai unique dan tidak boleh null (kosong).  
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c. Composite Key 

Sebuah candidate key yang mempunyai dua atribut atau lebih. Suatu atribut yang 

membentuk composite key bukanlah kunci sederhana karena composite key tidak membentuk 

kunci senyawa. 

d. Alternate Key 

Sebuah candidate key yang tidak menjadi primary key. Key ini biasa disebut dengan 

secondary key. 

e. Foreign Key 

Himpunan atribut dalam suatu relasi yang cocok dengan candidate key dari beberapa 

relasi lainnya. Foreign key mengacu pada primary key suatu tabel. Nilai foreign key harus 

sesuai dengan nilai primary key yang diacunya. 

3.11.4 Relationship 

Menurut Whitten (2004) relationship adalah asosiasi bisnis alami antara satu entitas 

atau lebih. Dalam suatu relasi, entitas yang saling berelasi memiliki kata kerja aktif yang 

menunjukan bahwa keduanya saling berelasi satu sama lain. Sebuah relasi terdiri atas enam 

tipe, yaitu: 

a. Relasi one to many 

Relasi one to many berarti suatu entitas himpunan A dapat berhubungan dengan banyak 

entitas pada entitas himpunan B, namun tidak sebaliknya. Di bawah ini adalah contoh tipe 

relasi one to many, yaitu satu kelas dapat memiliki banyak siswa. 
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Gambar 3.6 Tipe relasi one to many 

b. Relasi one to one 

Relasi one to one berarti setiap entitas himpunan A hanya berhubungan dengan satu 

entitas himpunan B, begitu juga sebaliknya. Di bawah ini adalah contoh tipe relasi one to 

one, yaitu satu siswa pasti hanya memiliki satu nomor induk. 

 

Gambar 3.7 Tipe relasi one to one 

c. Relasi rekursif one to one 

Relasi rekursif one to one adalah sebuah tipe relasi yang dimana entitasnya 

mempartisipasi lebih dari satu peran. 

d. Relasi superclass/subclass 

Untuk setiap relasi superclass/subclass, entitas superclass diidentifikasikan sebagai 

entitas induk dan entitas subclass sebagai anggotanya. 
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e. Relasi many to many 

Relasi many to many berarti setiap entitas himpunan A dapat berhubungan dengan entitas 

pada himpunan B, begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh pada Gambar 3.8, yaitu satu siswa 

memiliki banyak topik dan setiap topik dapat dilihat atau dimiliki banyak siswa. 

 

Gambar 3.8 Tipe relasi many to many 

f. Relasi kompleks 

Relasi kompleks adalah tipe relasi yang dimana satu entitas berhubungan dengan entitas 

lainnya yang dapat membentuk sirkulasi dalam relasi tersebut. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang hasil dan pembahasan sistem terhadap aplikasi e-ticket 

pada Ciputra Waterpark. Hasil dan pembahasan sistem terdiri atas perancangan sistem, 

kebutuhan sistem, dan implementasi input output.  

4.1. Perancangan Sistem  

Perancangan sistem pada aplikasi pengembangan e-ticket pada Ciputra Waterpark 

meliputi beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut adalah document flow, system 

flow, diagram jenjang, context diagram, data flow diagram (DFD) yang terdiri atas DFD level 

0 dan level 1. 

4.1.1. Document Flow  

Document flow memuat hasil analisis yang dibuat berdasarkan hasil survey pada 

Ciputra Waterpark. Document flow menggambarkan alur dokumen yang berhubungan dengan 

penjualan tiket yang dilakukan secara manual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Document Flow Penjualan Tiket 
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Pada gambar 4.1 menjelaskan proses penjualan tiket yang dilakukan oleh Ciputra 

Waterpark. Penjualan hanya dilakukan di lokasi Ciputra Waterpark, dan melayani sesuai 

dengan permintaan atau pesanan customer. 

4.1.2. System Flow 

Berikut System flow yang digunakan sebagai acuan dalam pengerjaan aplikasi. System flow 

penjualan tiket digambarkan pada gambar 4.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 System Flow Penjualan Tiket 
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Pada gambar 4.2 Menjelaskan alur sistem pada aplikasi e-ticket. Dimulai dengan 

customer melakukan order online, memasukkan data yang dibutuhkan, kemudian melakukan 

pembayaran secara online untuk mendapatkan kode booking. Setelah mendapatkan kode 

booking customer hanya perlu menunjukkan kode booking atau cetak tiket sendiri di lokasi 

tanpa antre di loket penjualan tiket. 

4.1.3. Diagram Jenjang 

Berikut ini adalah Diagram Jenjang dari aplikasi e-ticket pada Ciputra Waterpark. 

Diagram jenjang digambarkan pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Diagram Jenjang 

Pada gambar 4.3 memaparkan tentang proses dan sub proses aplikasi e-ticket. 

Terdapat proses utama yaitu proses yang melibatkan data master dan juga laporan. Pada data 

master terdapat sub proses yaitu data customer dimana customer harus menginputkan nama, 

telp, dan email untuk melakukan order, data transaksi dimana customer harus melakukan 

pembayaran berdasarkan jumlah tiket dan jenis tiket. Data detail transaksi untuk mengetahui 

tanggal dan kode booking. Pada proses laporan melibatkan sub proses data transaksi dan 

keuangan. Maintenance login untuk verifikasi data user. 



30 
 

4.1.4. Context Diagram 

Context Diagram dari aplikasi e-ticket menggambarkan proses secara umum yang 

terjadi pada penjualan tiket online pada Ciputra Waterpark. Pada Context Diagram ini 

melibatkan tiga entitas yaitu customer, admin, ticketing. Diagram jenjang digambarkan pada 

gambar 4.4 

 
 

Gambar 4.4 Context Diagram E-Ticket 

  Dalam gambar 4.4 menjelaskan alur data yang ada pada aplikasi e-ticket. Pertama 

admin input dan melakukan setting database untuk penjualan tiket dan jenis tiket. Customer 

melakukan pemesanan dan pembayaran sesuai dengan pesanan dan tagihan, mendapatkan 

kode booking untuk mendapatkan tiket. Bagian ticketing akan mengecek kode booking atau 

pesanan customer untuk merekap data transaksi yang akan disesuaikan dengan data transaksi 

yang masuk ke admin. Bagian keuangan mendapatkan data transaksi untuk pembuatan 

laporan penjualan. 

4.1.5. Data Flow Diagram(DFD) Level 0 
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 Berikut ini adalah bentuk DFD level 0 dari aplikasi e-ticket. DFD level 0 digambarkan 

pada 4.5. 

 

Gambar 4.5 Data Flow Diagram(DFD) Level 0 

Dalam gambar 4.5 terdapat 4 proses yaitu maintenance login, maintenance data tiket, 

order tiket, transaksi. Pada proses maintenance login, memiliki input username dan password 

pada masing-masing entitas. Pada proses maintenance data tiket akan menampilkan jenis dan 

harga tiket. Kemudian pada proses order tiket akan menampilkan data customer, tanggal, dan 

jumlah orderan. Pada proses laporan akan menampilkan data transaksi selama beberapa 

periode. 

4.1.6. Data Flow Diagram(DFD) Level 1 Proses 1 

 Berikut ini adalah bentuk DFD level 1 proses 1 pada aplikasi e-ticket. DFD ini 

menggunakan sub proses dari proses maintenance login. 
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Pada gambar 4.6 terdapat dua proses yaitu proses input username dan password serta 

verifikasi username dan password. Dalam proses input username dan password, masing-

masing entitas menginputkan username dan password yang telah ditentukan. 

 Dalam proses verifikasi username dan password, username dan password dari 

masing-masing entitas akan dicek apakah sesuai atau tidak. Jika username atau password 

tidak cocok, maka user tidak dapat masuk kedalam sistem. 

 

Gambar 4.6 DFD Level 1 Proses 1 Aplikasi e-ticket 

4.1.7. Data Flow Diagram(DFD) Level 1 Proses 2 

Berikut ini adalah bentuk DFD level 1 proses 2 pada aplikasi e-ticket. DFD ini 

menggunakan sub proses dari proses maintenance data tiket.  

 

Gambar 4.7 DFD Level 1 Proses 2 Aplikasi e-ticket 
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Pada gambar 4.7  terdapat 2 proses yaitu proses input data tiket dan view data 

transaksi. Dalam proses input data tiket, entitas menginputkan harga dan jenis tiket. Dalam 

proses view data transaksi, entitas melihat transaksi berdasarkan jenis tiket dan kategori untuk 

membantu analisa. 

4.1.8. Data Flow Diagram(DFD) Level 1 Proses 3 

Berikut ini adalah bentuk DFD level 1 proses 2 pada aplikasi e-ticket. DFD ini 

menggunakan sub proses dari proses pembelian tiket oleh Customer .  

Pada gambar 4.8 terdapat 3 proses yaitu proses order tiket, cek data pemesanan dan 

payment. Dalam proses order tiket, entitas menginputkan Data customer, jumlah tiket, dan 

tanggal pemesanan. Dalam proses cek data pemesanan, data pemesanan akan dicek apakah 

sudah sesuai atau tidak, jika data pemesanan tidak sesuai maka pesanan tidak dapat 

dilanjutkan, jika sesuai maka akan masuk proses payment. Dalam proses payment, pesanan 

akan dicek apakah sudah dibayar atau belum, jika sudah maka customer akan mendapatkan 

kode transaksi atau kode booking. 

 

Gambar 4.8 DFD Level 1 proses 3 aplikasi e-ticket 
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4.1.9. Data Flow Diagram(DFD) Level 1 Proses 4 

Berikut ini adalah bentuk DFD level 1 proses 4 pada aplikasi e-ticket. DFD ini 

menggunakan sub proses dari proses Laporan.  

Pada gambar 4.9 terdapat 1 proses yaitu proses pembuatan laporan transaksi. Dalam 

proses pembuatan laporan transaksi. Entitas menginput tanggal transaksi per periode, dan 

mendapatkan view data transaksi sesuai dengan tanggal yang di inputkan, kemudian dicetak 

sebagai laporan. 

 

Gambar 4.9 DFD Level 1 proses 4 aplikasi e-ticket 

4.1.10. Conceptual Data Model(CDM) 

Gambar 4.10 CDM Aplikasi E-Ticket 
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Berikut ini adalah bentuk CDM pada aplikasi e-ticket yang digunakan untuk 

membantu penjualan tiket. CDM ini menggunakan 5 tabel yang terdiri atas tabel user, tabel 

customer, tabel tiket, tabel customer, tabel transaksi, tabel pembayaran. CDM ini 

digambarkan pada gambar 4.10. 

4.1.11. Physical Data Model(PDM) 

 Berikut ini adalah bentuk PDM pada aplikasi e-ticket. Dalam PDM ini, tidak ada 

penambahan tabel, hanya perubahan attribute di dalam tabel transaksi yang berelasi dengan 

tabel lainnya. 

 

Gambar 4.11 PDM Aplikasi E-Ticket 

4.1.12. Struktur Tabel 

Dalam proses pembuatan aplikasi e-ticket, tabel yang digunakan adalah 5 tabel. 

Tabel-tabel tersebut terdiri atas tabel customer, tabel user, tabel tiket, tabel transaksi, dan 

tabel pembayaran. 
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a) Tabel User 

Nama Tabel : tb_user 

Primary Key : ID_User 

Foreign Key : ID_Customer 

Fungsi  : digunakan untuk menyimpan data user 

Tabel 4.1 Tabel User 

 

b) Tabel Customer 

Nama Tabel : tb_customer 

Primary Key : ID_Customer 

Foreign Key : ID_User 

Fungsi  : digunakan untuk menyimpan data customer 

Tabel 4.2 Tabel Customer 

 

c) Tabel Tiket 

Nama Tabel : tb_tiket 

Primary Key : ID_tiket 

Foreign Key : - 

Fungsi  : digunakan untuk menyimpan data tiket 
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Tabel 4.3 Tabel Tiket 

 

d) Tabel Transaksi 

Nama Tabel : tb_transaksi 

Primary Key : ID_transaksi 

Foreign Key : ID_Pembayaran, ID_Customer, ID_Tiket, ID_user 

Fungsi  : digunakan untuk menyimpan data transaksi 

Tabel 4.4 Tabel Transaksi 

 

e) Tabel Pembayaran 

Nama Tabel : tb_pembayaran 

Primary Key : ID_pembayaran 

Foreign Key : ID_transaksi 

Fungsi  : digunakan untuk menyimpan data pembayaran 

Tabel 4.5 Tabel Pembayaran 
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4.2 Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan sistem yang digunakan pada aplikasi e-ticket meliputi kebutuhan 

perangkat keras(hardware) dan perangkat lunak(software). 

4.2.1 Perangkat Keras(Hardware) 

Perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini adalah komputer 

atau handphone. Untuk spesifikasi perangkat komputer atau laptop sebagai berikut :  

1. OS: Windows XP/Vista/7/8 (32 dan 64 bit) 

2. 1.5 Ghz Processor 

3. 1 GB RAM 

4. 800×600 Screen Resolution 

Untuk spesifikasi perangkat handphone sebagai berikut : 

1. OS : Android / Iphone  

2. 1 GB Ram  

4.2.2 Perangkat Lunak(Software) 

Perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi adalah browser dan 

koneksi internet. Untuk browser bisa menggunakan browser apa saja yang tersedia di 

komputer ataupun HP. Contohnya : Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. 

Cara mengoperasikannya : 

1. Koneksikan perangkat anda kepada internet 

2. Kemudian buka browser yang ada diperangkat anda 

3. Ketik alamat website pemesanan tiket ciputra waterpark Surabaya 

4. Lakukan pemesanan sesuai kebutuhan dan lakukan pembayaran untuk 

mendapatkan kode booking. 

5. Masukkan kode booking yang telah diterima di loket pintu masuk ciputra 

waterpark Surabaya untuk mendapatkan tiket masuk.  
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4.3 Implementasi Sistem 

Proses implementasi sistem dilakukan dengan tujuan agar sistem yang dibangun 

dapat mengatasi permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahapan ini, sebelum melakukan 

implementasi, user harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dari program yang akan 

diimplementasikan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut berupa perangkat lunak dan perangkat 

keras yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Pada proses implementasi ini, dijelaskan bagaimana penggunaan aplikasi dan uji 

coba fungsional dan non-fungsional. 

4.3.1 Implementasi Sistem Fungsional 

 Proses implementasi ini dilakukan  dengan tujuan menjelaskan penggunaan aplikasi  

kepada masing-masing pengguna sesuai dengan fungsi-fungsi yang dilakukannya. Adapun  

penjelasannya pada masing-masing stakeholder adalah sebagai berikut.  

A. Menu Pemesanan Tiket 

 Menu Pemesanan Tiket adalah menu yang digunakan oleh user untuk melakukan 

pemesanan tiket secara online. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.12 dan gambar 4.13. 

 

Gambar 4.12 Form Pemilihan Jenis Tiket 



40 
 

Gambar 4.12 merupakan menu yang digunakan untuk memilih jenis tiket yang akan dipesan. 

Menu ini terdiri atas ID Tiket, harga tiket, jenis tiket, dan keterangan.  

 

Gambar 4.13 Form Data Tiket 

Gambar 4.13 merupakan menu yang digunakan untuk memasukkan jumlah tiket yang akan 

dipesan. Menu ini terdiri dari ID Tiket, tanggal pemesanan, jenis tiket yang dipesan, 

keterangan, harga tiket yang dipilih dan jumlah yang dipesan. Data pemesanan tiket akan 

disimpan kedalam 2 tabel yang ada pada Database, yaitu tabel transaksi dan tabel detail 

transaksi. 

B. Menu Data Pemesan Tiket 

 Menu Data Pemesanan Tiket adalah menu yang digunakan oleh user untuk 

memberikan informasi data pemesan tiket. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Form Data Pemesan 

Gambar 4.14 merupakan menu yang digunakan customer untuk mengisi data 

pemesan. Menu ini terdiri dari ID Customer, nama, telp, dan email. Data Pemesan tiket akan 

disimpan kedalam tabel Customer. 
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Gambar 4.15 Lihat data pemesanan 

Gambar 4.15 merupakan halaman untuk melihat data pemesanan. Halaman ini 

menunjukkan informasi mengenai customer dan tiket yang dipesan. 

C. Form Informasi Pembayaran 

Form Informasi Pembayaran adalah form yang berisikan informasi untuk melakukan 

pembayaran setelah pemesanan tiket dilakukan untuk mendapatkan kode booking. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.16 dan gambar 4.17 
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Gambar 4.16 Form Informasi Pembayaran 

Gambar 4.16 merupakan halaman yang memberikan informasi jumlah yang harus 

dibayar dan kemana customer harus membayar. 

 

Gambar 4.17 Form melihat kode booking 
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Gambar 4.17 merupakan halaman untuk melihat kode booking. Halaman ini 

menunjukkan informasi mengenai kode booking, customer dan tiket yang dipesan. 

D. Menu Cetak Tiket 

 Menu  ini  merupakan menu yang digunakan oleh customer untuk mencetak tiket yang 

telah dipesan sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.18 dan 4.19. 

 

Gambar 4.18 Menu Input kode booking 

Gambar 4.18 merupakan halaman untuk input kode booking yang dipesan. Halaman 

ini menunjukkan customer untuk memasukkan kode booking dari transaksi pemesanan 

tiketnya. 

 

Gambar 4.19 Form Cetak Tiket 
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Gambar 4.19 merupakan halaman cetak tiket, data yang ada pada cetak tiket ini di 

generate secara otomatis melalui sistem berdasarkan kode booking sehingga akan keluar 

sesuai dengan yang ada di database. 

E. Menu  Laporan Data Transaksi 

Menu ini  merupakan menu yang digunakan oleh admin untuk melihat laporan data 

transaksi. Data yang ada pada laporan ini di generate secara otomatis melalui sistem sehingga 

mengurangi adanya manipulasi data dalam data transaksi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 4.20 

 

Gambar 4.20 Data Transaksi 

Gambar 4.20 memperlihatkan total keseluruhan transaksi yang sudah masuk. 

Halaman ini menampilkan Id transaksi Id Customer, Jenis tiket, Jumlah tiket, Total transaksi, 

dan juga tanggal transaksi dari masing-masing transaksi. 

F. Menu Laporan Data Customer 

Menu ini  merupakan menu yang digunakan oleh admin untuk melihat laporan data 

customer. Data yang ada pada laporan ini di generate secara otomatis melalui sistem. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.21 
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Gambar 4.21 Data Customer 

Gambar 4.21 memperlihatkan data customer yang sudah bertransaksi. Halaman ini 

menampilkan Id transaksi Id Customer, Nama Customer, Telp Customer, dan Email 

Customer. 

4.3.2 Implementasi Sistem Non-Fungsional 

 Proses implementasi ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan penggunaan aplikasi  

di luar dari fungsi masing-masing  stakeholder. Implementasi sistem non-fungsional meliputi 

menu login, menu master  tiket, dan dialog-dialog pada aplikasi. Adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut. 

A. Menu Login Admin 

 Sebelum dapat mengakses menu  pada aplikasi, pengguna masuk terlebih dahulu pada 

halaman login admin. Menu ini digunakan sebagai verifikasi pengguna aplikasi. Hal  ini 

dilakukan dengan tujuan keamanan terhadap data pengguna. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 4.22 
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Gambar 4.22 Login 

Gambar 4.22 menunjukkan halaman login yang digunakan untuk admin. Halaman ini 

memerlukan username dan password. 

B. Menu Master Tiket 

 Menu  ini merupakan  menu yang digunakan oleh staff admin untuk menginput data 

tiket. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.23 dan 4.24 

 

Gambar 4.23 Form Input Data Tiket 

Gambar 4.23 merupakan halaman untuk memasukkan data tiket baru, halaman ini 

meliputi Id Tiket, Harga Tiket, Jenis Tiket, dan Keterangan. Data tiket akan disimpan 

kedalam tabel tiket pada database. 
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Gambar 4.24 Form View Data Tiket 

Gambar 4.24 Merupakan halaman untuk melihat data tiket yang berhasil disimpan ke 

dalam database. Pada halaman ini juga terdapat menu untuk mengubah dan menghapus data.   

 

Gambar 4.25 Form Edit Data Tiket 

Gambar 4.25 merupakan halaman untuk mengedit data tiket, pada halaman ini admin 

memasukkan harga, jenis dan keterangan baru. 

C. Dialog Verifikasi login 

Dialog verifikasi login digunakan untuk mengecek data pengguna yang akan masuk 

ke dalam sistem jika data pengguna sesuai, maka akan muncul dialog seperti pada gambar. 
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Jika data pengguna tidak sesuai, maka akan gagal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

4.26 

 

Gambar 4.26 Verifikasi Login 

D. Dialog Simpan Data 

Dialog simpan data digunakan untuk memberitahukan data yang telah diinput berhasil 

disimpan kedalam aplikasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.27 

 

Gambar 4.27 Dialog Simpan Data 

Gambar 4.27 merupakan message dialog simpan data, bahwa data sudah berhasil 

disimpan ke dalam database.  

E. Dialog Ubah Data 

Dialog ubah data digunakan  untuk mengecek apakah data yang telah disimpan 

sebelumnya dapat diubah kembali ke dalam aplikasi. Data yang dapat di ubah pada aplikasi 

hanyalah data master. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.28 



50 
 

 

Gambar 4.28 Dialog Edit Data 

Gambar 4.28 merupakan message dialog edit data, bahwa data sudah yang tersimpan 

berhasil diubah kedalam database.  

F. Dialog  Hapus Data 

Dialog hapus data digunakan untuk memberikan informasi data yang telah disimpan 

sebelumnya dapat dihapus dari aplikasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Dialog Delete Data 

Gambar 4.29 merupakan message dialog hapus data, bahwa data sudah berhasil dihapus dari 

database. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan Analisa dan perancangan, serta implementasi terhadap aplikasi e-

tiket pada ciputra waterpark, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dibuat pada saat kerja praktik ini sangat membantu customer untuk 

melakukan pembelian tiket secara online dan self service print tiket.  

2. Aplikasi ini menghasilkan laporan data transaksi, berupa jumlah tiket yang terjual. 

5.2 Saran 

 Dalam aplikasi e-tiket pada ciputra waterpark terdapat banyak kelemahan yang 

disadari penulis. Penulis memiliki saran dalam pengembangan system ini kedepannya, yaitu 

aplikasi dapat dikoneksikan dengan bagian accounting yang dapat menverifikasi pembayaran 

secara otomatis dan juga mesin untuk proses redeem atau self service. 
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