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ABSTRAK 

 

PT Anugrah Putra Kharisma adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

developer property atau perusahaan yang membangun perumahan, memasarkan 

perumahan, dan melakukan transaksi jual beli unit rumah. Berlokasi di perumahan 

Grand Royal Regency Blok A1 no 5 & 6 Desa Wage, Taman, Sidoarjo. Perusahaan 

ini dipimpin oleh bapak Ghofirin Ramadhani sebagai Direktur. Dalam proses bisnis 

pembayaran angsuran berupa down payment (DP) yang dilakukan secara manual 

mulai dari menghitung dan mencatat transaksi masih memiliki kelemahan yaitu 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan pencarian data dan 

pencatatannya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah proses pencarian data 

dan pencatatan pembayaran DP yang terjadi dengan membuat sebuah aplikasi 

pembayaran angsuran rumah berbabis website yang dapat diakses oleh bagian 

administrasi. 

Hasil penelitian ini yaitu adalah pembuatan aplikasi pembayaran angsuran 

rumah berbasis website. Meliputi proses perhitungan pembayaran angsuran, mencetak 

bukti pembayaran angsuran, pengelolaan history pembayaran dan membuatan laporan 

pembayaran yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di PT. Anugrah Putra 

Kharisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci : down payment (DP), pembayaran, angsuran, website, laravel 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT Anugrah Putra Kharisma adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

developer property atau perusahaan yang membangun perumahan, memasarkan 

perumahan, dan melakukan transaksi jual belu unit rumah. Berlokasi di perumahan 

Grand Royal Regency Blok A1 no 5 & 6 Desa Wage, Taman, Sidoarjo. Perusahaan 

ini dipimpin oleh bapak Ghofirin Ramadhani sebagai Direktur.  

Alur proses bisnis pembayaran angsuran yaitu, setelah terjadi persetujuan 

pembelian rumah antara pihak PT. Anugrah Putra Kharisma dengan pelanggan, maka 

pelanggan akan melakukan pembayaran awal berupa Down Payment (DP). 

Pembayaran DP bisa dilakukan secara tunai maupun secara angsur di bagian 

administrasi, dengan jangka waktu yang telah disetujui kedua belah pihak. 

Pembayaran DP tersebut biasanya dilakukan secara langsung di kantor PT Anugrah 

Putra Kharisma. Pelanggan datang dan membayarkan uang DP di bagian administrasi, 

kemudian bagian administrasi melakukan input data dan menghitung jumlah DP yang 

sudah dibayarkan pelanggan di Microsoft Excel. Lalu memberikan bukti pembayaran 

berupa nota kepada pelanggan. Pada akhir bulan bagian administrasi membuat rekap 

dari semua transaksi perbulan berdasarkan data yang ada di Microsoft Excel, hasilnya 

diberikan kebagian direktur utama sebagai laporan bulanan. 

Pada proses tersebut ditemukan berbagai masalah yang muncul dari proses 

pembayaran angsuran ini. Permasalahan pertama, bagian administrasi kesulitan dalam 

mencari data pelanggan saat akan melakukan perhitungan sisa pembayaran. 

Permasalah kedua, saat melakukan perhitungan sisa pembayaran, terkadang bagian 

administrasi melakukan kesalahan dalam memilih data karena data yang ada di dalam 

Microsoft Excel tidak beraturan. Permasalahan ketiga, perhitungan dilakukan secara 

manual dan memakan waktu antara 2-3 menit. Bagian Administrasi juga mengatakan 

ingin mempunyai sebuah aplikasi tentang pembayaran angsuran yang dalam 

memudahkan pihaknya dalam melakukan transaksi dan mengolah data yang ada.
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Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menawarkan solusi berupa 

aplikasi pembayaran angsuran rumah pada PT Anugrah Putra Kharisma. Dengan 

adanya solusi ini diharapkan dapat mempermudah dalam pencarian data, perhitungan, 

mengelola data, dan mampu mengatasi masalah yang ada sesuai dengan kebutuhan 

pihak PT Anugrah Putra Kharisma. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang ada 

adalah bagaimana merancang bangun aplikasi pembayaran angsuran rumah pada PT 

Anugrah Putra Kharisma. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan dalam pembuatan rancang bangun 

aplikasi ini adalah : 

1. Pengguna aplikasi adalah bagian administrasi. 

2. Aplikasi menghasilkan laporan pemasukan dari pembayaran angsuran 

rumah 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dibahas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah menghasilkan rancang bangun aplikasi pembayaran angsuran 

rumah pada PT Anugrah Putra Kharisma. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan aplikasi adalah : 

1. Aplikasi yang dapat melakukan perhitungan sisa dan total pembayaran 

yang sudah dilakukan pelanggan. 

2. Aplikasi dilengkapi pencarian data history pembayaran, yang dapat 

membantu bagian administrasi dalam pencarian data jika akan melakukan 

pencatatan transaksi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini maka dibuat 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, Batasan 

masalah, tujuan, dan maanfaat yang didapat pada Kerja Praktik. 

BAB II  GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan mulai dari  

profile perusahaan, logo perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur 

organisasi, serta tugas dan wewenang dari masing-masing bagian di 

perusahaan. 

BAB III  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan Laporan 

Kerja Praktik. Dimana teori-teori tersebut akan menjadi acuan untuk 

penyelesaian masalah. 

BAB IV  DESKRIPSI PEKERJAAN 

 Bab ini menjelaskan tentang hasil Kerja Praktik yang telah dilakukan 

pada PT. Anugrah Putra Kharisma. Adapun isi dari bab ini seperti 

requirement analysis, desain dan pemrograman, dan implementasi 

sistem. 

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah didapat dari 

pembuatan aplikasi yang telah dibuat, serta saran yang bertujuan untuk 

pengembangan atau perbaikan aplikasi. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM 

2.1 Profil Perusahaan 

 

Gambar 2. 1 Gedung PT Anugrah Putra Kharisma 

Nama Instansi  : PT. Anugrah Putra Kharisma 

Alamat : Perum. Grand Royal Regency Blok A1 no 5 & 6 Desa 

  Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa  

  Timur 

No. Telephon : 031-99660597 

No. Fax : - 

Website  : https://anugrahputrakharisma.com/ 

Email : ptanugrahputra04@gmail.com 
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2.2 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2. 2 Logo PT Anugrah Putra Kharisma 

2.3 Visi 

Menjadi lembaga penyedia layanan pembiayaan perumahan dan pengelolaan 

dana yang profesional dan handal dalam mendukung pemenuhan kebutuhan 

perumahan bagi rakyat 

2.4 Misi 

1. Meberi solusi bagi masyarakat 

2. Menjunjung tinggi kualitas produk yang sesuai dengan kontrak 

3. Mengutamakan komitmen servis dan kejujuran dalam bisnis 

4. Mengikuti perkembangan iptek dan menerapkan secara inovatif 

5. Menciptakan proyek yang berkembang, dengan hasil yang optimal bagi 

stakeholder dan masyarakat
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2.5 Struktur PT Anugrah Putra Kharisma 

 

Gambar 2. 3 Struktur PT Anugrah Putra Kharisma 

2.6 Tugas dan Wewenang 

A. Komisaris 

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan 

perseroan. 

2. Meneliti dan menelaah serta menandatangai rencana jangka panjang 

perusahaan dan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disiapkan 

oleh Direksi, seusai dengan ketentuan anggaran dasar. 
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3. Melaporkan dengan segera kepada rapat umum pemegang saham apabila 

terjadi gejala menurunnya kinerja persesoran. 

4. Membentuk komite audit. 

5. Mengusulkan akuntan publik kepada rapat umum pemegang saham. 

6. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan. 

B. Direktur Utama 

1. Mengorganisasi Visi dan Misi terhadap perusahaan dengan secara 

keseluruhan. 

2. Menunjuk seseorang untuk memimpin pada bagian devisi tertentu. 

3. Melaksanakan meeting atau rapat rutin dengan para pemimpin senior dari 

perusahaan. 

4. Melakukan penyusunan formula dan strategi untuk mengarahkan bisnis 

terhadap perusahaan. 

5. Mengikuti adanya situasi dalam kompetisi internal dan eksternal. 

6. Mengaluasi kesuksesan pada perusahaan 

C. Direktur 

1. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh divisi eksekutif. 

2. Membuat strategi dan menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi 

dalam perusahaan. 

3. Menjadi wakil bagi perusahaan dalam hubungan dengan dunia luar 

perusahaan 

4. Mengangkat karyawan dan memberhentikan karyawan. 

5. Merencanakan, menyusun, serta mengembangkan sumber daya perushaan 

dari bahan baku hingga sumber daya manusia. 

6. Merancang inovasi tinggi yang memiliki kerja sama dengan CEO (Chief 

Executive Officer) atau MD demi kemajuan perusahaan. 

D. Manager Marketing 

1. Memimpin inisiasi dalam melakukan promosi produk. 

2. Mengoordinasikan dalam strategi pemasaran. 

3. Mengatur proses keuangan dalam setiap melakukan kampanye atau iklan. 

4. Memonitor dalam pertumbuhan perusahaan. 

5. Melakukan proses marketing baru. 

E. Administrasi 

1. Menerima panggilan setiap panggilan telepon masuk. 
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2. Melakukan proses pembuatan agenda kantor. 

3. Melakukan proses pengarsipan data perusahaan. 

4. Pembuatan surat menyurat. 

F. Keuangan 

1. Membuat perencanaan umum dalam proses keuangan perusahaan. 

2. Menjalankan keefesiensi dan seefektif mungkin. 

3. Mengambil keputusan dalam proses berinvestasi. 

4. Bertanggung jawab dalam berbagai keputusan proses pembiayaan. 

5. Menghubungkan perusahaan pada pasar keuangan. 

6. Melakukan proses memajukan keuangan perusahaan. 

G. Designer 

1. Melakukan pembuatan desain yang menarik dan sempurna dengan 

memasukkan unsur seni, visual, dan tatanan Bahasa. 

2. Menyampaikan pesan pemasaran atau jasa produk perusahaan. 

3. Mempromosikan produk perusahaan dengan teknik visual maupun gambar 

atau foto. 

4. Menciptakan desain yang informatif dan persuasive agar dapat menyentuh 

sisi psikis audensi untuk melihat, merasakan dan membeli produk yang 

diiklankan. 

5. Selalu mengembangkan ide-ide yang kreatif dan memiliki inovasi baru 

dalam menciptakan karya desain yang sesuai dengan kebutuhan zaman. 

H. Teknik 

1. Melakukan coding terhadap tampilan halaman website. 

2. Melakukan penyimpanan data dengan basis database. 

3. Melakukan pemeliharaan terhadap halaman website yang sedang berjalan 

I. Legalitas 

1. Menyiapkan proposal kerjasama (PKS) dengan pihak Bank. 

2. Mengurus persiapan pengajuan kpr dimulai dari mempersiapkan dokumen 

awal pembelian, penyusunandata dari konsumen yang sesuai dengan 

persyaratan dari bank sampai dilakukan akad kredit. 

3. Mempersiapkan dokumen awal pembelian berupa booking form atau 

formulir pemesanan  rumah, ketika pembeli menyatakan setuju untuk 

membeli, maka pembeli bisa langsung terikat. 

4. Mengurus seluruh persyaratan pencairan kpr. 
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5. Membuat database konsumen yang mengajukan kredit pemilihan rumah 

(KPR), termasuk juga membuat database konsumen yang tidak 

mengajukan KP 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

Dalam merancang dan membangun aplikasi ini, penulis memerlukan teori-

teori terkait untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini dan sistem yang 

akan dibuat. 

3.1 Developer Property 

Istilah developer berasal dari bahasa asing yang menurut kamus bahasa inggris 

artinya  adalah pembangun atau pengembang. Sementara itu menurut Pasal 5 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974, disebutkan pengertian  

Perusahaan Pembangunan Perumahan yang dapat pula masuk dalam pengertian 

developer, yaitu : “Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu perusahaan 

yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam  

jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan  

lingkungan pemukiman yang dilengkapi  engan prasarana-prasarana lingkungan dan 

fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya”. 

3.2 Properti Perumahan 

 Menurut Robert dan Floyd (1991), properti perumahan termasuk tempat 

tinggal pribadi seperti pemerintah dan perumahan kelembagaan, memberikan 

kepuasan yang dibutuhkan oleh penduduk. Sumber permintaan yang besar ini 

merupakan pelayanan dari manajer properti profesional. Umumnya kita semua selalu 

pilih-pilih yang terbaik untuk kehidupan kita dan itulah yang terjadi ketika kita hendak 

membeli rumah. Sebelum membeli, kita selalu membanding-bandingka semua pilihan 

yang telah kita cari dan kita temukan. 

3.3 Pembayaran 

 Menurut Soemarso (2004), pembayaran adalah pembelian akan diikuti 

pembayaran, kapan suatu pembelian harus dibayar tergantung pada syarat jual beli 

yang ditetapkan. Disamping pembelian barang dan jasa, pembayaran dapat dilakukan 

untuk keperluan lain, misalnya mengembalikan pinjaman atau membagikan laba 

kepada pemilik.
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3.4 Nilai Angsuran 

 Menurut Sunariyah (2004), suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku 

bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan 

suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan 

kepada kreditur. 

3.5 Down Payment (DP) 

Menurut Martina (2019), Uang muka atau down payment (DP) adalah uang 

yang diberikan pembeli di awal waktu atas transaksi penjualan secara kredit. Uang 

muka ini biasanya dilakukan ketika belum terjadi serah terima barang atau jasa dari 

penjualnya. Bisa dikatakan, uang muka merupakan cicilan pertama kali yang diberi 

pembeli ke penjual. Uang muka ini bisa dalam bentuk persentase atau bisa juga 

langsung dalam nominal tertentu. 

3.6 Website 

 Menurut Jhonsen (2004), Website merupakan kumpulan dari halaman-

halaman yang berhubungan dengan file-file lain yang saling terkait. Dalam sebuah 

website terdapat satu halaman yang dikenal dengan sebutan home-page. Home-page 

adalah sebuah halaman yang pertama kali dilihat ketika seseorang mengunjungi 

sebuah website. Sedangkan Web Server adalah tempat anda mendapatkan halaman 

web dan data yang berhubungan dengan website yang anda buat, sehingga data dapat 

diakses dan dilihat oleh orang lain. 

3.7 Hypertext Preprocessing (PHP) 

 Menurut Hidayatullah dan Kawistara (2017), PHP adalah suatu bahasa 

scripting khususnya digunakan untuk web development. PHP memiliki sifat server 

side scripting sehingga untuk menjalankan PHP harus menggunakan webserver. 

 Menurut Sibero (2013), PHP adalah pemrograman interpreter yaitu proses 

penerjemahan baris kode sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer 

secara langsung pada saat baris kode dijalankan. 

3.8 Hypertext Markup Language (HTML) 

 Menurut Hidayatullah dan Kawistara (2017), sebuah bahasa untuk membuat 

halaman web dan bahasa yang digunakan masih sangat standart seperti salah satu 

fungsinya untuk membuat tabel, menambah objek suara, video dan animasi adalah 

pengertian dari HTML. 
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Menurut sibero (2013), HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan 

pada dokumen sebagai bahasa untuk pertukaran dokumen web. Dapat disimpulkan 

bahwa HTML adalah sebuah dokumen yang berisikan tag, beberapa elemen dan 

atribut untuk menampilkan halaman pada web browser. 

3.9 MySQL 

Menurut Hidayatullah dan Kawistara (2017), MySQL adalah salah satu 

aplikasi DBMS yang sudah sangat banyak digunakan oleh para pemrogram aplikasi 

web. 

Menurut Sibero (2013), Sedangkan aplikasi perangkat lunak yang bertugas 

untuk menjalankan fungsi pengolahan data disebut MySQL. Pertama MySQL 

dikembangkan oleh MySQL AB yang kemudian diakuisisi Sun Microsystem dan 

terakhir MySQL dikelola oleh Oracle Coorporation. Dapat disimpulkan bahwa 

MySQL adalah Perangkat lunak atau software yang mengelola SQL. 

3.10 Laravel 

Menurut Hermanto, Yusman, & Nagara (2019), Laravel adalah framework 

aplikasi web dengan sintaksis yang ekspresif dan elegan. Laravel diluncurkan sejak 

tahun 2011 dan mengalami pertumbuhan yang cukup eksponensial. Di tahun 2015, 

Laravel adalah framework yang paling banyak mendapatkan bintang di Github. 

Sekarang framework ini menjadi salah satu yang populer di dunia, tidak terkecuali di 

Indonesia. Laravel terus dikembangkan hingga saat ini yang versinya sudah mencapai 

8.0. Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT, 

dibangun dengan konsep MVC (model view controller). Laravel adalah 

pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk 

meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan 

awal dan biaya pemeliharaan, dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan 

aplikasi dengan menyediakan 11 sintaks yang ekspresif, jelas dan menghemat waktu. 
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Deskripsi pekerjaan yang akan dibahas untuk perancangan sistem yang 

dilakukan dalam kerja praktek terdiri dari requirement analysis, system design, 

implementation, intregation testing, operation and testing, yang mengacu kepada 

metode System Development Life Cycle (SDLC) waterfall. 

4.1 Analisis Sistem 

Pengembangan aplikasi membutuhkan analisis sistem yang sesuai dengan 

proses bisnisnya. Proses bisnis dimulai setelah terjadi persetujuan pembelian rumah 

antara pihak PT Anugrah Putra Kharisma dengan pelanggan, maka pelanggan akan 

melakukan pembayaran awal berupa down payment (DP). Pembayaran DP 

dilakukan secara tunai maupun angsur dengan jangka waktu yang telah disetujui 

kedua belah pihak. Proses pembayaran DP tersebut dilakukan oleh pelanggan  

kepada bagian administrasi yang kemudian dicatat kedalam aplikasi Microsoft 

Excel, lalu hasil pembayaran diberikan kebagian keuangan untuk proses pencatatan 

pemasukan uang kas. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan proses tersebut 

dilakukan beberapa hal, diantaranya : 

4.1.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan proses penyusunan fungsi apa saja yang 

akan dibangun dalam sistem. Fungsi – fungsi tersebut dibangun nantinya akan 

digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Analisis kebutuhan 

fungsional pada PT. Anugrah Putra Kharisma adalah sebagai berikut : 

1. Merancang database untuk menyimpan data yang sesuai dengan kebutuhan 

dalam proses bisnis yang ada. 

2. Sistem dapat mengelola data pembayaran angsuran. 

3. Sistem dapat melakukan perhitungan pembayaran angsuran. 

4.1.2 Kebutuhan Nonfungsional   

 Analisis kebutuhan nonfungsional yang digunakan pada aplikasi 

pembayaran angsuran yaitu keamanan. Untuk masuk ke dalam aplikasi pengguna 
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harus melakukan login terlebih dahulu menggunakan username0 perusahaan dan 

password tertentu. 

4.2 Perancangan Sistem 

 Berikut ini use case aplikasi pembayaran angsuran pada PT. Anugrah Putra 

Kharisma. Pada use case ini terdapat satu aktor yaitu bagian administrasi. 

4.2.1 Use Case Diagram 

 

Gambar 4. 1 Usecase Diagram Aplikasi Pembayaran Angsuran 
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4.2.2 Activity Diagram 

A. Activity Diagram Login 

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Login 

 Pada (Gambar 4.2) di atas menggambarkan aktivitas proses login. Diagram 

di atas menjelaskan kalau pihak administrasi harus memasukan username atau 

email dan password untuk mesuk ke halaman utama aplikasi pembayaran.  
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B. Activity Diagram Add Pembayaran 

 

Gambar 4. 3 Activity Diagram Add Pembayaran 

 Pada (Gambar 4.3) di atas menggambarkan proses aktivitas menambah data 

pembayaran. Dijelaskan bahwa setelah proses login nanti akan muncul tampilan 

utama kemudian bagian administrasi membuka menu pembayaran, setelah menu 

pembayaran muncul lalu memilih data pelanggan yang akan ditampilkan jika 

menekan tombol pilih data pelanggan. Setelah memilih data pelanggan sistem akan 

menampilkan data tersebut kedalam form pembayaran, lalu bagian administrasi 

mengisi form tersebut dan memasukan jumlah angsuran yang dibayarkan oleh 

pelanggan. Kemudian menekan tombol hitung, sistem akan menghitung sesuai 

dengan jumlah angsuran dan menampilkan hasil perhitungan kedalam form. Jika 

menekan tombol batal makan data yang ada didalam form akan dihapus dan harus 
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memilih data pelanggan, dan jika memilih tombol simpan maka sistem akan 

menyimpan data tersebut kedalam database. 

C. Activity Diagram Cetak Bukti Pembayaran 

 

Gambar 4. 4 Activity Diagram Cetak Bukti Pembayaran 

 Pada (Gambar 4.4) di atas menggambarkan proses aktivitas mencetak bukti 

pembayaran. Dijelaskan setelah menampilkan hasil perhitungan kedalam form lalu 

menekan tombol cetak, maka sistem akan menampilkan data dalam bentuk pdf dan 

mencetaknya menjadi bukti pembayaran.  
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D. Activity Diagram Delete History Pembayaran 

 

Gambar 4. 5 Activity Diagram Delete History Pembayaran 

 Pada (Gambar 4.5) di atas menggambarkan proses aktivitas menghapus data 

history pembayaran. Dijelaskan bahwa setelah melakukan login pengguna memilih 

menu history pembayaran, kemudian sistem menampilkan menu yang dipilih. Lalu 

pengguna memilih data yang akan dihapus dan menekan tombol hapus, sistem akan 

menghapus data sesuai dengan yang dipilih oleh pengguna.  
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E. Activity Diagram Update History Pembayaran 

 

Gambar 4. 6 Activity Diagram Update History Pembayaran 

Pada (Gambar 4.6) di atas menggambarkan proses aktivitas update data 

history pembayaran. Dijelaskan bahwa setelah melakukan login pengguna memilih 

menu history pembayaran, kemudian sistem menampilkan menu yang dipilih. Lalu 

pengguna memilih data yang akan diubah dan menekan tombol update, sistem akan 

menampilkan data sesuai dengan yang dipilih oleh user kedalam form. Kemudian 

pengguna mengubah data tersebut, jika sudah pengguna menekan tombol simpan 

dan sistem akan menyimpan data yang telah diubah tadi.   
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F. Activity Diagram Laporan Pembayaran 

 

Gambar 4. 7 Activity Diagram Laporan Pembayaran 

Pada (Gambar 4.7) di atas menggambarkan proses aktivitas pembuatan 

laporan pembayaran. Dijelaskan bahwa setelah melakukan login pengguna memilih 

menu history pembayaran, kemudian sistem menampilkan menu yang dipilih. Lalu 

pengguna memilih data yang akan dicetak sesuai dengan periode yang diinginkan 

dan menekan tombol cetak, sistem akan menampilkan data sesuai dengan yang 

dipilih oleh pengguna kedalam bentuk pdf dan akan mencetak menjadi sebuah 

laporan. 
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4.2.3 Flow Of Event 

 Berikut merupakan flow of event dari aplikasi pembayaran angsuran rumah 

pada PT Anugerah Putra Kharisma. 

A. Flow Of Event Login 

Tabel 4. 1 Flow Of Event Login 

Nama  Usecase Login 

Deskripsi Proses ini adalah sebuah kegiatan untuk masuk ke dalam sistem 

Prasyarat Memiliki username dan password yang terdaftar di table 

karyawan 

Post 

condition 

1. Login berhasil 

2. Masuk ke halaman utama 

Aktor Administrasi 

Utama Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Aktor 

membuka 

aplikasi 

2. Sistem menampilkan halaman login 

 3. Aktor 

memasukkan 

username dan 

password (A.3) 

4. Sistem mengecek apakah data yang 

dimasukkan valid (A.4) 

5. Sistem mengecek apakah username 

dan password ada di database master 

karyawan (A.5) 

6. Sistem menampilkan menu utama 

Alternatif (A.3) Aktor 

memasukankan 

ulang data 

(A.4) (A.5) Jika data tidak valid, maka 

sistem akan menampilkan pesan error 

lalu kembali ke menu login 

(A.4) (A.5) username dan password tidak 

terdaftar yang dimana sistem akan 

menampilkan pesan error dan kemudian 

kembali ke menu login 
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Kesalahan   

Kondisi 

Akhir 

 Sukses : Aktor masuk kehalaman utama 

Gagal : Aktor tidak dapat masuk ke 

halaman utama 

1) Data yang dimasukkan tidak valid 

2) Username / password tidak 

terdaftar 

 

B. Flow Of Event Pembayaran Angsuran 

Tabel 4. 2 Flow Of Event Pembayaran Angsuran 

Nama  Usecase Pembayaran Angsuran 

Deskripsi Proses ini adalah sebuah kegiatan untuk melakukan perhitungan 

dan pencatatan transaksi pembayaran angsuran 

Precondition Usecase Login 

Aktor Administrasi 

 Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Alur Add Pembayaran 

 1. Aktor memilih menu 

pembayaran 

2. Sistem menampilkan menu 

pembayaran 

 3. Aktor menekan tombol 

pilih data pelanggan 

4. Sistem menampilkan data 

pelanggan (E.4) 

 5. Aktor menekan tombol 

pilih 

6. Sistem menampilkan data 

yang dipilih kedalam form 

pembayaran 

 7. Aktor mengisi form 

pembayaran 

8. Aktor memasukan 

jumlah angsuran (A.8) 

10. Sistem melakukan 

perhitungan berdasarkan 

jumlah angsuran yang 

dimasukan (A.10) 
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9. Aktor menekan tombol 

hitung 

11. Sistem menampilkan hasil 

perhitungan kedalam form 

 12. Aktor menekan tombol 

simpan 

13. Sistem menyimpan data 

kedalam database 

14. Sistem menampilkan menu 

pembayaran 

Alur Cetak Bukti Pembayaran 

 1. Aktor memilih menu 

pembayaran 

2. Sistem menampilkan menu 

pembayaran 

 3. Aktor menekan tombol 

pilih data pelanggan 

4. Sistem menampilkan data 

pelanggan (E.4) 

 5. Aktor menekan tombol 

pilih 

6. Sistem menampilkan data 

yang dipilih kedalam form 

pembayaran 

 7. Aktor mengisi form 

pembayaran 

8. Aktor memasukan 

jumlah angsuran (A.8) 

9. Aktor menekan tombol 

hitung 

10. Sistem melakukan 

perhitungan berdasarkan 

jumlah angsuran yang 

dimasukan (A.10) 

11. Sistem menampilkan hasil 

perhitungan kedalam form 

 12. Aktor menekan tombol 

Cetak 

13. Sistem mengunduh data 

dalam bentuk pdf 

14. Sistem menampilkan menu 

pembayaran 

Alternatif (A.8) Memasukan angka 

terlalu banyak 

(A.10) Sistem tidak bisa 

menghitung maka data tidak 

dihitung 

Kesalahan  (E.4) Sistem down tidak bisa 

mengakses databse 

Kondisi 

akhir 

 Sukses :  

1. Data tersimpan kedalam 

tabel detail pembayaran 
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2. Mencetak bukti 

pembayaran dalam bentuk 

pdf 

 

C. Flow Of Event Mengelola History Pembayaran Angsuran 

Tabel 4. 3 Flow Of Event History Pembayaran Angsuran 

Nama  Usecase History Pembayaran Angsuran 

Deskripsi Proses ini adalah sebuah kegiatan untuk melihat hasil transaksi 

dari proses pembayaran angsuran, dimana pengguna bisa 

melakukan delete, dan update 

Precondition Usecase Login 

Aktor Administrasi 

 Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Alur Delete History Pembayaran 

 1. Aktor memilih menu 

history pembayaran 

2. Sistem menampilkan menu 

history pembayaran 

3. Sistem menampilkan data-

data dari tabel detail 

pembayaran (E.3) 

 4. Aktor mengklik tombol 

hapus data 

5. Sistem menghapus data 

yang dipilih (E.5) 

6. Sistem menampilkan 

kembali data-data history 

pembayaran 

Alur Update History Pembayaran 

 1. Aktor memilih menu 

history pembayaran 

2. Sistem menampilkan menu 

history pembayaran 

3. Sistem menampilkan data-
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data dari tabel detail 

pembayaran (E.3) 

 4. Aktor mengklik tombol 

update data 

5. Sistem menampilkan data 

yang dipilih kedalam form 

update data 

 6. Aktor mengubah data 

7. Aktor mengklik tombol 

simpan 

8. Sistem menyimpan data 

(E.8) 

9. Sistem menampilkan 

kembali data-data history 

pembayaran 

Alternatif   

Kesalahan  (E.3) (E.5) (E.8) Sistem down 

tidak bisa mengakses database 

Kondisi 

Akhir 

 Sukses : 

1. Data terhapus dari tabel 

detail pembayaran 

2. Data berhasil update dari 

tabel detail pembayaran 

 

D. Flow Of Event Laporan Pembayaran 

Tabel 4. 4 Flow OF Event Laporan Pembayaran 

Nama  Usecase Pembayaran Angsuran 

Deskripsi Proses ini adalah sebuah kegiatan untuk melakukan perhitungan 

dan pencatatan transaksi pembayaran angsuran 

Precondition Usecase Login 

Aktor Administrasi 

 Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Alur  Laporan Pembayaran Angsuran 

 1. Aktor memilih menu 2. Sistem menampilkan menu 
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history pembayaran history pembayaran 

3. Sistem menampilkan data-

data dari tabel detail 

pembayaran (E.3) 

 4. Aktor mengklik memilih 

filter berdasarkan bulan 

5. Sistem menampilkan data 

yang dipilih sesuai dengan 

filter 

 6. Aktor mengklik tombol 

cetak laporan 

7. Sistem menunduh data 

dalam bentuk pdf 

8. Sistem menampilkan 

kembali data-data history 

pembayaran 

Alternatif   

Kesalahan  (E.3) Sistem down tidak bisa 

mengakses database 

Kondisi 

Akhir 

 Sukses : 

Berhasil mencetak laporan 

pembayaran dalam bentuk PDF 
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4.2.4 Sequence Diagram 

A. Sequence Diagram Login 

 

Gambar 4. 8 Sequence Diagram Login 

Pada (Gambar 4.8) di atas menjelaskan proses login. Pengguna mengakses 

form login, form login mengirimkan permintaan tampil pada controller, kemudian 

controller menampilkan halaman form login kepada pengguna. Pengguna 

melakukan login dengam memasukan username dan password, lalu bagian 

controller melakukan pengecekan data yang diambil dari tabel karyawan. Jika 

proses login berhasil maka controller akan menampilkan halaman dashboard, jika 

login gagal maka controller akan menampilkan kembali form login kepada 

pengguna. 
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B. Sequence Diagram Pembayaran Angsuran 

 

Gambar 4. 9 Sequence Diagram Pembayaran Angsuran 

 Pada (Gambar 4.9) di atas menjelaskan tentang proses pembayaran 

angsuran, dimana terdapat 2 alternatif yaitu mencetak bukti pembayaran dan add 

pembayaran. Pengguna mengakses menu pembayaran angsuran, menu pembayaran 

mengirimkan permintaan tampil ke controller pembayaran dan controller 

menampilkannya. Kemudian pengguna memilih data untuk proses perhitungan sisa 

pembayarannya. Pengguna memilih data dan mengirim perintah ke controller dan 

controller mengambil data dari tabel sales order, kemudian controller 

menampilkan data yang dipilih kedalam form pembayaran. Pengguna mengisi form 

dan melakukan proses hitung, controller akan melakukan proses hitung sesuai yang 

dimasukan oleh pengguna dan menampilkan hasilnya ke dalam form yang ada di 

menu pembayaran angsuran. Jika mengklik tombol cetak maka boundary akan 

mengirimkan perintah cetak ke controller dan controller melakukan cetak bukti 

pembayaran. Jika mengklik tombol simpan maka boundary akan mengirim data ke 
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controller dan controller akan melakukan proses simpan kedalam tabel detail 

pembayaran. 

C. Sequence Diagram History Pembayaran 

 

Gambar 4. 10 Sequence Diagram History Pembayaran 

 Pada (Gambar 4.10) di atas menjelaskan tentang proses yang ada pada 

history pembayaran. Pengguna membuka halaman history pembayaran, lalu 

perintah menampilkan dikirim ke controller dan controller akan menampilkan 

halaman history pembayaran. Jika pengguna memilih tombol delete, maka perintah 

hapus akan dikirim ke controller dan controller akan menjalakan perintah hapus 

data yang dipilih. Jika pengguna memilih tombol update, maka perintah update 

akan dikirim ke controller dan controller akan mengambil data yang dipilih dari 

tabel detail pembayaran, kemudian ditampilkan ke halaman history pembayaran. 

Pengguna akan mengisi data yang akan diubah dan menekan tombol simpan. 
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Perintah simpan dikirim ke controller history dan controller akan menjalankan 

perintah update, data yang dikirim disimpan kedalam tabel detail pembayaran. 

D. Sequence Diagram Laporan Pembayaran 

 

Gambar 4. 11 Sequence Diagram Laporan Pembayaran 

 Pada (Gambar 4.11) di atas menjelaskan tentang proses pembuatan laporan 

pembayaran. Pengguna melakukan filter data berdasarkan bulan yang dipilih lalu 

boundary mengirimkan perintah filter ke controller dan controller akan mengambil 

data sesuai perintah filter. Lalu hasil filter dikirimkan ke boundary history 

pembayaran. Pengguna menekan tombol cetak untuk mencetak laporan 

pembayaran, makan perintah cetak dari boundary akan dikirim ke contoller dan 

controller akan melakukan proses cetak laporan. 
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4.2.5 Class Diagram 

 Berikut merupakan class diagram dari aplikasi pembayaran angsuran rumah 

pada PT Anugrah Putra Kharisma. 

 

Gambar 4. 12 Class Diagram Aplikasi Pembayaran Angsuran Rumah 
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4.3 Desain User Interface 

 Sebelum membuat sebuah aplikasi dibutuhkan suatu rancangan dasar dari 

tampilan yang akan digunakan sebagai landasan desain aplikasinya, berikut adalah 

tampilan desain dari aplikasi pembayaran angsuran rumah pada PT Anugrah Putra 

Kharisma : 

4.3.1 User Interface Login 

 

Gambar 4. 13 User Interface Login 

Pada (Gambar 4.13) di atas merupakan tampilan menu login untuk 

pengguna. Jika pengguna ingin masuk ke halaman dashboard, diharusakan untuk 

mengisi username dan password dengan benar. 
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4.3.2 User Interface Dashboard 

 

Gambar 4. 14 User Interface Dashboard 

Pada (Gambar 4.14) di atas merupakan tampilan dari menu dashboard 

dimana dimana setelah pengguna melakukan login dengan benar maka akan menuju 

kehalaman ini. 

4.3.3 User Interface Pembayaran 

 

Gambar 4. 15 User Interface Pembayaran 

Pada (Gambar 4.15) di atas merupakan tampilan dari menu pembayaran. 

Setelah melakukan login, pengguna bisa melakukan proses transaksi pada menu ini, 

dimana terdapat beberapa fitur yaitu pilih data pelanggan, hitung dan cetak pdf. 
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Terdapat beberapa form pada menu pembayaran yang digunakan untuk proses 

transaksi. 

4.3.4 User Interface Pilih Data Pembayaran 

 

Gambar 4. 16 User Interface Pilih Data Pembayaran 

Pada (Gambar 4.16) di atas menampilkan desain user interface pada saat 

pengguna memilih data pembayaran. Proses ini dilakukan untuk mengisi form yang 

ada pada tampilan pembayaran sehingga memudahkan pengguna dalam hal 

pencarian data dan proses perhitungannya. 
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4.3.5 User Interface History Pembayaran 

 

Gambar 4. 17 User Interface History Pembayaran 

Pada (Gambar 4.17) di atas menampilan desain user interface dari menu 

history pembayaran. Tabel yang ada pada halaman tersebut adalah hasil inputan 

dari proses pembayaran yang disimpan ke dalam database detail pembayaran. 

terdapat dua tombol yaitu tombol edit untuk mengubah data dan tombol hapus 

untuk menghapus data yang dipilih oleh pengguna. 
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4.3.6 User Interface Ubah Data History Pembayaran 

 

Gambar 4. 18 User Interface Ubah Data History Pembayaran 

Pada (Gambar 4.18) di atas adalah tampilan jika kita memilih tombol edit 

yang ada di halaman history pembayaran. Dimana data yang dipilih oleh pengguna 

akan ditampilkan ke dalam modal tersebut. 

4.3.7 User Interface Menu Log Out 

 

Gambar 4. 19 User Interface Menu Log Out 

Pada (Gambar 4.19) di atas merupakan tampilan dari menu log out. Jika 

pengguna ingin keluar dari halaman maka pengguna bisa memilih menu log out 
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yang berada di pojok kanan atas dari setiap halaman. Dan jika pengguna 

memenekan tombol tersebut maka pengguna akan langsung dialihkan ke halaman 

login 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat diperoleh dari rancang bangun aplikasi 

pembayaran angsuran rumah pada PT Anugrah Putra Kharisma meliputi 

perhitungan pembayaran angsuran, mencetak bukti pembayaran angsuran, 

pengelolaan history pembayaran dan membuatan laporan pembayaran. Aplikasi 

yang dibuat dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di PT Anugrah Putra 

Kharisma. 

5.2 Saran 

Saran untuk pengembang aplikasi yang akan melanjutkan aplikasi 

pembayaran angsuran rumah pada PT Anugrah Putra Kharisma di masa yang akan 

datang yaitu : 

a. Mengevaluasi terhadap aplikasi terkait kinerja aplikasi. 

b. Mengevaluasi terhadap aplikasi terkait interface aplikasi. 

c. Penambahan metodologi dalam perhitungan. 

d. Penambahan atau perluasan laporan pembayaran. 

e. Aplikasi yang ada dapat dikembangkan kedalam bentuk android 
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