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ABSTRAK 

 

Tamansari Prospero Apartment (TPA) merupakan perusahaan apartment 

hasil dari kerjasama antara PT.Wijaya Karya Bangunan Gedung dengan PT.Mutiara 

Masyhur Sejahtera. TPA menghadirkan konsep apartment yang Modern, Stylish, 

dan Investment Value. TPA dalam proses memperkenalkan konsep apartment 

tersebut didukung dengan bagian pemasaran melalui program promosi yang 

dirancang oleh Kepala Divisi. Selain program promosi, bagian pemasaran memiliki 

aktivitas penjadwalan yang meliputi jaga kantor, flyering, kanvasing, dan pameran. 

Dari hasil identifikasi masalah yang terjadi saat ini, pada proses pencatatan 

jadwal kegiatan sales ternyata masih dilakukan dengan menggunakan excel dan 

penyebaran informasi terkait jadwal menggunakan platform Whatsapp. Setelah 

dilakukan analisis terdapat permasalahan informasi yaitu informasi yang tidak 

akurat dan relevan pada proses pencatatan jadwal dan penyebaran informasi. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan sering terjadinya kesalahpahaman antara 

karyawan pemasaran dengan jadwal yang dibuat kepala divisi 

Dari permasalahan tersebut maka solusi yang digunakan dalam kerja 

praktik ini adalah membuat aplikasi penjadwalan. Pada saat testing aplikasi sistem 

informasi penjadwalan ini mendapatkan hasil data yang sebelumnya hanya 

mencapai 58,3% menjadi 100%. Berdasarkan hasil testing dari sistem informasi 

penjadwalan pemasaran ini, maka dapat menyediakan informasi penjadwalan yang 

akurat serta relevan. 

Kata Kunci: Sistem Informasi Penjadwalan Pemasaran,  Informasi Akurat, 

Informasi Relevan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tamansari Prospero Apartment (TPA) merupakan perusahaan apartment 

hasil dari kerjasama antara PT.Wijaya Karya Bangunan Gedung dengan PT.Mutiara 

Masyhur Sejahtera. TPA menghadirkan konsep apartment yang Modern, Stylish, 

dan Investment Value. TPA dalam proses memperkenalkan konsep apartment 

tersebut didukung dengan bagian pemasaran melalui program promosi yang 

dirancang oleh Kepala Divisi. Selain program promosi, bagian pemasaran memiliki 

aktivitas penjadwalan yang meliputi jaga kantor, flyering, kanvasing, dan pameran. 

Penjadwalan adalah pengelolaan waktu yang terfokus pada kegiatan 

operasi mencakup kualitas informasi, pengalokasian fasilitas, peralatan, serta 

penetapan prosedur (Efendi, Pratiknyo, & Sugiono, 2019).  Penjadwalan pada 

bagian pemasaran TPA saat ini dilakukan oleh Kepala Divisi pemasaran dengan 

menggunakan Ms. Excel dalam proses pencatatan penjadwalan. Setelah proses 

pencatatan penjadwalan dilakukan maka informasi terkait jadwal kegiatan per 

karyawan disebarkan melalui media WhatsApp. Menurut kepala bagian pemasaran 

TPA Sri Rahayu,  kualitas informasi terkait jadwal yang telah dibuat dinilai masih 

kurang dalam segi keakuratan dan relevansi informasi yang mengakibatkan sering 

terjadinya kesalahpahaman antara karyawan.  

Dari kondisi tersebut menurut O’Brien (2014) keakuratan informasi harus 

bebas dari kesalahan data yang diolah agar tidak menjerumuskan pengguna dan 

mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dapat dikatakan 
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informasi penjadwalan pada TPA saat ini masih kurang dalam segi keakuratan 

informasi, sehingga mengganggu jalannya aktivitas pekerjaan karyawan bagian 

pemasaran.  

Untuk itu diperlukan suatu aplikasi sistem informasi, yang dapat 

mengakomodir  kegiatan dari TPA. Terutama pada proses penjadwalan karyawan 

bagian pemasaran. Harapannya dengan adanya aplikasi ini, dapat menghasilkan 

informasi yang akurat sehingga dapat membantu karyawan  pemasaran TPA untuk 

melakukan aktivitas pekerjaan dengan baik.    

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang terjadi adalah ‘Bagaimana proses menyediakan 

informasi penjadwalan yang akurat dan tepat serta relevan pada bagian pemasaran 

Tamansari Prospero Apartment? ’   

 
1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pelaksanaan Kerja Praktik pada 

Tamansari Prospero terdapat beberapa batasan masalah, yaitu:  

1. Ruang lingkup pada aplikasi ini adalah aktivitas penjadwalan bagian 

pemasaran. 

2. Aplikasi tidak menyangkut lingkup perencanaan penjadwalan bagian 

pemasaran karena perencanaan dilakukan oleh kepala divisi bagian pemasaran. 

 
1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari 

laporan ini adalah Membantu dalam melakukan penyediaan informasi penjadwalan 
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yang akurat dan relevan pada bagian pemasaran Tamansari Prospero Apartment 

yang didukung dengan Sistem Informasi Penjadwalan. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh ketika pembuatan Sistem Informasi 

Penjadwalan bagian pemasaran  adalah sebagai berikut:  

a. Kepala Divisi Pemasaran 

1. Memudahkan kepala divisi dalam melakukan pencatatan dan 

penjadwalan pemasaran. 

2. Meningkatkan keakuratan informasi penjadwalan yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

b. Karyawan Pemasaran 

Membantu menampung dan menerima informasi secara otomatis dengan 

aplikasi yang telah dibuat terkait jadwal yang telah direncanakan oleh Kepala 

Bagian Pemasaran.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

Tamansari Prospero Apartment adalah perusahaan yang bergerak pada 

jasa penjualan dan penyewaan apartemen yang berlokasi di Kahuripan Raya, 

Sidoarjo. Tamansari Prospero merupakan produk dari hasil kerja sama antara PT. 

Wika Gedung dan PT. Mutiara Mahsyur Sejahtera. Tamansari Prospero mulai 

menjalankan kegiatan marketing pada tahun 2015. Pembangunan dan konstruksi 

dimulai pada tahun 2016.  

 

 

Gambar 2. 1 Logo Tamansari Prospero 

 
Tamansari Prospero Apartment saat ini memiliki tiga proyek apartemen, 

yaitu Tower Aurum, Tower Beatus, dan Tower Fortuna yang memiliki total unit 

sebanyak 1.619 unit apartemen. Tidak hanya unit apartemen, Tamansari Prospero 

juga memiliki area komersial sebanyak empat lantai.  
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Gambar 2. 2 Lokasi Tamansari Prospero 

 
2.2 Identitas Perusahaan 

Nama Instansi  : Tamansari Prospero Apartment 

Alamat   : Jl. Kahuripan Raya Kav. 23-27 Sidoarjo 

No. Telepon  : (031) 8950-888 

Website  : www.tamansariprospero.com 

Email   : cs@tamansariprospero.com 

 
2.3 Visi Perusahaan  

Menjadi pilihan utama investasi properti serta menjadi pusat ruang 

kegiatan warga Sidoarjo dan sekitarnya dalam pencapaian kemakmuran bersama. 

 
2.4 Misi Perusahaan 

1. Memberikan kualitas produk terbaik berfasilitas bintang 5 dengan nilai 

investasi yang wajar. 

2. Mengutamakan budaya melayani (service excellence). 

3. Melaksanakan serah terima tepat waktu sesuai komitmen investor/konsumen 

dan pengembang. 
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4. Memberikan kemudahan skema dan media investasi yang saling 

menguntungkan. 

5. Menyediakan ruang publik sebagai pusat kegiatan warga Sidoarjo dan 

sekitarnya. 

6. Menyajikan edukasi investasi yang fair dan terbuka. 

 
2.5 Struktur Organisasi 

Tamansari Prospero Apartment yang dipimpin oleh Bapak Akhmad Ismail 

memiliki struktur organisasi yang dijelaskan pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Tamansari Prospero 

 
1. Board Of Director 

Board Of Director yang bertugas sebagai penanggung jawab tertinggi dari 

Tamansari Prospero 

2. Board Of Management 

Board Of Management memiliki tanggung jawab mengawasi kebijakan yang 

dibuat dan dijalankan pada Tamansari Prospero 



7 
 

 
 

3. Manajer Proyek 

Manajer Proyek merupakan penanggung jawab untuk setiap kegiatan 

operasional Tamansari Prospero. Manajer Proyek membawahi tiga Kasie, yaitu 

Kasie Pemasaran, Kasie Tek & Kom, dan Kasie Keuangan. 

4. Kepala Seksi Pemasaran (Kasie Pemasaran) 

Kepala seksi pemasaran yang bertanggung jawab atas divisi pemasaran yang 

mempunyai dua bagian, yaitu Admin Pemasaran dan Kepala Divisi Penjualan  

5. Kepala Divisi Penjualan (K.O Pemasaran) 

Kepala tim penjualan bertugas untuk membuat jadwal karyawan dan mengatur 

keseluruhan kinerja karyawan bagian sales.  

6. Kasie Tek & Kom (Kepala Seksi Teknologi dan Komunikasi) 

Kepala seksi dan teknologi memiliki tanggung jawab atas divisi teknik dan 

komersial yang mempunyai dua bagian, yaitu Marcom dan Engineering yang 

memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan konstruksi dan menjadi 

komunikator bagian pemasaran. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara konsep yang mendukung 

dalam kerja praktik dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan sistematis 

penulisan. Kerangka konseptual menjadi acuan peneliti dalam menjelaskan teori-

teori dalam penelitian secara sistematis. Penelitian ini memiliki kerangka 

konseptual yang akan dijelaskan pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.  1 Kerangka konseptual 

 
Fokus utama dalam kerja praktik ini adalah menyelesaikan masalah 

dengan menghasilkan informasi penjadwalan yang akurat dan relevan. 

Penyelesaian masalah tersebut  menggunakan beberapa teori yaitu Informasi, 

Penjadwalan, dan System Development Lifecycle (SDLC). Konsep  informasi 

digunakan untuk mencari data dan informasi terkait kualitas informasi yang ada 

pada perusahaan. Dari konsep informasi ini digunakan untuk menentukan kualitas 

informasi dalam suatu perusahaan. Konsep penjadwalan digunakan untuk 

menentukan pengalokasian karyawan dan aktivitas karyawan. Setelah konsep 
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informasi dan penjadwalan digunakan untuk merencanakan penyelesaian terhadap 

informasi penjadwalan yang tidak akurat dan relevan maka tahap selanjutnya 

adalah proses merancang dan membangun  dengan menggunakan metodologi 

System Development Lifecycle dan metode Waterfall. Untuk penjelasan yang lebih 

lanjut maka akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.  

 
3.1 Konsep Sistem Informasi 

 
3.1.1 Kualitas Sistem Informasi 

A. Sistem 

Pada dasarnya sistem merupakan suatu rangkaian elemen yang saling 

terkait membentuk sebuah satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan bersama 

secara efisien dan efektif serta mengolahnya menjadi sebuah informasi yang 

berguna. 

Menurut Bojic (2015) suatu sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan 

komponen yang saling terkait yang saling bekerja sama menuju tujuan kolektif. 

Fungsi suatu sistem adalah menerima input dan mengubahnya ke output. Sistem 

bisnis sering memiliki banyak tujuan seperti keuntungan atau peningkatan kualitas 

produk. Tujuan keseluruhan sebuah bisnis sering digambarkan dalam sebuah 

pernyataan misi. Menurut Mulyadi (2016) Sistem adalah “suatu jaringan prosedur 

yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan”. 

B. Informasi 

Menurut Marshall B. Romney & Steinbart (2015) “Informasi 

(information) adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti 
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dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, 

pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari 

peningkatan informasi.” 

C. Kualitas Sistem Informasi 

Menurut Bocij (2015) Informasi dapat dikatakan memiliki sejumlah 

karakteristik yang berbeda dan dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas. 

Informasi yang berkualitas menunjukkan bahwa informasi yang disajikan sesuai 

dengan harapan dan kebutuhan user berdasarkan dimensi kualitas informasi. 

Dimensi kualitas bisa disebut sebagai syarat sebuah informasi dikatakan berkualitas 

dilihat dari beberapa sudut. Dimensi tersebut adalah : 

1. Dimensi Waktu 

a. Timeliness : Informasi harus ada saat dibutuhkan. 

b. Currency : Informasi harus selalu up-to-date. 

c. Frequency : Informasi disajikan berkali-kali sebanyak dibutuhkan. 

d. Time Period : Informasi dapat disajikan untuk periode sekarang masa lalu 

– masa mendatang. 

2. Dimensi Konten  

a. Accuracy : Informasi harus bebas dari kesalahan. 

b. Relevance : Informasi harus berhubungan dengan penggunanya pada 

situasi tertentu. 

c. Completeness : Informasi disajikan secara lengkap. 

d. Conciseness : Informasi disajikan hanya yang dibutuhkan. 

e. Scope : Informasi dapat disajikan untuk ruang lingkup luas maupun 

terbatas atau internal/eksternal. 
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f. Performance : Informasi dapat menunjukkan nilai dengan pengukuran 

aktivitas yang telah diselesaikan. 

3. Dimensi Bentuk 

a. Clarity : Informasi yang disajikan dalam bentuk yang mudah dimengerti. 

b. Detail : Informasi disajikan secara detail atau ringkasan. 

c. Order : Informasi dapat diatur dalam urutan tertentu. 

d. Presentation : Informasi dapat disajikan secara naratif, angka, grafik atau 

lainnya. 

e. Media : Informasi dapat disajikan dalam bentuk media cetak, video atau 

media lainnya. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

informasi adalah sekumpulan data yang sudah diolah dengan baik baik dari 

dimensi waktu, konten, dan bentuknya sehingga mempunyai kualitas informasi 

yang bagus agar bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pendukung dalam 

pengambilan suatu keputusan. 

Menurut Krismiaji (2015) Sistem informasi adalah cara-cara yang 

terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah serta menyimpan 

data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, 

mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah 

organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Anastasia Diana dan Lilis Setiawati yang dikutip oleh Husein (2016) 

menyatakan Sistem Informasi adalah sistem buatan manusia yang terdiri dari 

komponen baik manual maupun yang berbasis komputer dan berintegrasi untuk 

mengumpulkan, menyimpan dan mengelola data serta menyediakan informasi 
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untuk pihak-pihak yang bersangkutan sebagai pemakai sistem tersebut. 

Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi merupakan sekumpulan informasi diolah yang saling terintegrasi 

sehingga menghasilkan sebuah output yang berguna untuk mendukung 

pengambilan sebuah keputusan guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

 
3.2 Konsep Penjadwalan 

Penjadwalan (scheduling) merupakan salah satu kegiatan penting dalam 

perusahaan. Penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi, 

yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan maupun tenaga kerja, 

dan menentukan urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi. Dalam suatu 

perusahaan, penjadwalan diperlukan antara lain untuk mengalokasikan karyawan, 

dan kegiatan karyawan. 

Penjadwalan bertujuan meminimalkan waktu proses, waktu tunggu 

langganan, dan tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, 

tenaga kerja, dan peralatan. Penjadwalan biasanya disusun dengan 

mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada. Terlepas dari jenis 

perusahaannya, setiap perusahaan perlu untuk melakukan penjadwalan sebaik 

mungkin agar dapat memperoleh utilitas yang maksimum dari sumber daya 

produksi dan aset lain yang dimilikinya (Herjanto, 2015). 

 
3.3 System Development Lifecycle 

System Development Lifecycle (SDLC) dikembangkan dan diluncurkan 

oleh National Computing Center di Inggris pada tahun 1969. Sampai saat itu, 

penekanan dalam pengembangan sistem ada pada pemrograman. Namun, diakui 
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bahwa banyak sistem yang dikembangkan pada saat itu gagal memenuhi kebutuhan 

pengguna, karena keduanya tidak berfungsi secara fungsional atau terlalu fleksibel 

untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berubah.  

Pendekatan SDLC membantu untuk memahami bahwa sistem 

dikembangkan dalam serangkaian langkah atau fase dan setiap fase harus selesai 

sebelum fase berikutnya dimulai. Pemahaman juga diberikan pada fakta bahwa 

aktivitas pemrograman (bagian dari fase pengembangan) seharusnya dimulai begitu 

persyaratan pengguna telah ditentukan dan perancangan sistem yang dihasilkan. 

Menurut Pressman (2015) model waterfall adalah model klasik yang 

bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini 

sebenarnya adalah “Linear Sequential Model”. Model ini sering disebut juga 

dengan “classic life cycle” atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam 

model generic pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh 

Winston Royce sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi 

merupakan model yang paling banyak dipakai dalam Software Engineering (SE). 

Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan 

waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap 

sebelumnya dan berjalan berurutan. 

 

 

Gambar 3.  2 System Development Lifecycle (SDLC) 
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Model Waterfall, yang kadang-kadang disebut siklus hidup klasik, 

menunjukkan pendekatan sistematis dan sekuensial untuk pengembangan 

perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi persyaratan dan kemajuan 

pelanggan melalui perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penerapan, yang 

berpuncak pada dukungan perangkat lunak yang telah selesai. 

 
3.3.1 Communication 

Proses mengumpulkan informasi menjadi tahap awal pada pengembangan 

aplikasi ini. Informasi dikumpulkan dari pihak-pihak yang terkait (stakeholder). 

Permasalahan yang ada, tujuan yang akan dicapai serta kebutuhan apa saja yang 

diperlukan dalam pengembangan aplikasi ini. 

a. Project Initiation 

Project Initiation adalah tahap awal suatu proyek dimulai. Dalam hal ini 

memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek yang 

berisi ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek 

dan informasi umum lainnya. Terdapat beberapa teknik dalam menyusun project 

initiation sebagai berikut : 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Studi literatur 

4. Identifikasi permasalahan 

b. Requirements Gathering 

Pengumpulan kebutuhan (requirements gathering) adalah aktivitas yang 

dilakukan untuk mengeksplorasi konsep-konsep/fenomena alami yang ada pada 
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ranah persoalan. Tahap untuk menangkap dan menganalisis kebutuhan pengguna, 

fungsional dan non fungsional dari aplikasi untuk masuk ke tahap desain. 

 
3.3.2 Planning 

Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang 

estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, risiko-risiko yang dapat terjadi, 

sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang ingin 

dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan tracking proses 

pengerjaan sistem. 

 
3.3.3 Modeling 

Merupakan tahap menganalisa dan mendesain komponen-komponen 

sistem informasi sesuai kebutuhan fungsional. Proses analisis menjadi langkah awal 

sebelum melakukan proses desain untuk merancang model sistem. 

A. Analysis 

Pada proses ini menentukan fitur apa saja yang akan dikembangkan pada 

aplikasi yang akan dibuat dan data apa saja yang dibutuhkan aplikasi tersebut. 

Proses analisis dibagi lagi menjadi dua sub-proses, yaitu: 

1. Process Modelling 

a. Eliminate, Simplify, Integrate, and Automate (ESIA) 

Menurut Kristianto (2018) agar proses bisnis terlihat lebih sederhana maka 

diperlukan adanya penerapan teknik ESIA. ESIA adalah aturan yang digunakan 

untuk mendesain ulang proses bisnis. Terdapat empat langkah pada teknik ini yaitu 

eliminate (eliminasi), simplify (penyederhanaan), integrate (Integrasi), dan 

automate (otomatisasi). Eliminate adalah proses dimana proses yang tidak 
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menghasilkan nilai akan dihapus. Simplify adalah proses penyederhanaan aktivitas 

yang berbelit-belit. Integrate adalah penggabungan beberapa proses menjadi satu 

proses. Automate adalah aktivitas penentuan proses yang dapat dikomputerisasi 

atau dengan bantuan teknologi informasi.  

b. System Flow 

Dalam system flow menjelaskan bagaimana alur aplikasi secara garis 

besar. Interaksi antara pengguna, database dan proses yang terkait juga dijelaskan. 

 
Tabel 3.  1 Notasi dan Fungsi Flowchart 

No Simbol / Notasi Fungsi 

1 

 Menandakan dokumen, 

bisa dalam bentuk surat, 

formulir, buku, berkas, 

ataupun cetakan 

2 
 Proses secara manual 

3 

 Menandakan dokumen 

yang diarsipkan secara 

manual 

4 
 Pengambilan keputusan 

(decision) 

5 
 Pemasukan data secara 

manual 
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No Simbol / Notasi Fungsi 

6 
 Data penyimpanan (data 

storage) 

7 
 Proses yang dilakukan 

oleh komputer 

 

2. Data Modelling 

a. Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Ibrahim & Yen Yen (2011) Data Flow Diagram (DFD) 

digunakan untuk menghasilkan pemodelan proses dari sebuah sistem yang 

dilakukan pada fase analisis. Pemodelan proses merupakan proses yang penting 

dalam menggambarkan sebuah kebutuhan karena memodelkan proses merupakan 

salah satu elemen kunci dalam meningkatkan performa.  

DFD digunakan dalam fase mengumpulkan kebutuhan dalam sebuah 

sistem. Notasi dalam DFD menggambarkan arus dalam sistem. Komponen-

komponen yang ada pada suatu sistem digambarkan sebagai aliran data yang 

berhubungan antara satu dengan yang lain. Menurut Dixit (2008) dalam proses 

pengembangan software, requirement dalam sebuah sistem diidentifikasi dan dikaji 

dalam pemodelan proses. Model proses dapat digunakan untuk merepresentasikan 

proses atau aktivitas yang dilakukan oleh sebuah sistem. Sebuah DFD dapat 

digambarkan dalam notasi Gane and Sarson yang digambarkan dalam tabel 

dibawah ini (Ibrahim & Yen Yen, 2011): 
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Tabel 3.  2 Notasi DFD 

Notasi Nama dan Fungsi 

 

Process 

Menggambarkan bagian dari 

sistem yang memproses input 

menjadi output. 

 

Data Store 

Menggambarkan media 

penyimpanan data 

terkomputerisasi. Contohnya 

file atau basis data 

 

External Entity 

Menggambarkan entitas diluar 

sistem. 

 Data Flow 

Menggambarkan arah alur 

data. Digunakan untuk 

menjelaskan proses aliran 

informasi dari satu proses ke 

proses lain. 

 

b. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan hubungan data dari 

tabel satu ke tabel yang lain. ERD sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu secara 
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logical atau disebut Conceptual Data Model (CDM) dan physical atau disebut 

Physical Data Model (PDM). 

B. Design 

Pada tahap desain dilakukan perancangan pada arsitektur jaringan, 

perancangan data dan perancangan interface. Perancangan yang dilakukan 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang ada. 

1. Desain Artsitektur Jaringan  

Perancangan arsitektur jaringan adalah proses penyusunan sebuah sistem yang 

terdiri dari beberapa device, agar dapat saling bekomunikasi dan saling 

bertukar informasi. 

2. Desain Struktur Database 

Perancangan/Desain Database adalah proses untuk menentukan isi dan 

pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung rancangan sistem. 

3. Desain Interface. 

Desain antarmuka ini dirancang sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non 

fungsional. 

 
3.3.4 Construction 

1. Database 

Menurut Yeni Kustiyahningsih & Devie Rosa Anamisa (2011) Database 

adalah Struktur penyimpanan data. Untuk menambah, mengakses dan memproses 

data yang disimpan dalam sebuah database komputer, diperlukan sistem 

manajemen database seperti MYSQL Server. Penyusunan suatu database digunakan 

untuk mengatasi masalah pada penyusunan data yaitu redundansi dan inkonsistensi 

data, kesulitan akses data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user (banyak 
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pengguna), masalah keamanan, masalah integrasi, dan masalah independence 

(kebebasan data). 

Menurut Yanto (2016) MySQL merupakan salah satu bentuk Database 

Management System (DBMS) yang bersifat Open Source. DBMS merupakan 

program perangkat lunak yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam 

melakukan proses tambah, ubah, hapus, serta pengambilan informasi dari sebuah 

database. 

2. Website 

Menurut Abdullah (2015) “Web dapat diartikan sekumpulan halaman 

yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital 

baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan 

melalui jalur koneksi internet”.  

Menurut Bekti (2015) “Website merupakan kumpulan halaman-halaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, 

animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman” 

3. Laravel 

Menurut Aminudin (2015:1) Laravel adalah sebuah Framework PHP 

dirilis dibawah lisensi MIT dengan kode sumber yang sudah disediakan oleh 

Github, sama seperti framework-framework yang lain, Laravel dibangun dengan 

konsep Model Controller View (MVC), kemudian Laravel dilengkapi juga 

command line tool yang bernama “Artisan” yang bisa digunakan untuk packaging 

bundle dan instalasi bundle. 
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3.3.5 Deployment 

Deployment adalah tahap dimana akan dilakukan peluncuran aplikasi di 

lapangan. Di tahap ini akan dilihat apakah aplikasi dapat digunakan dengan baik 

oleh user.
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Dalam penyelesaian kerja praktik pada Tamansari Prospero Apartment 

dalam hal perolehan data, pencarian solusi dari masalah yang terjadi, merancang 

dan mengembangkan sistem maka ada tahapan-tahapan yang diperlukan. Tahapan 

atau metode pengembangan proyek yang digunakan pada kerja praktik yaitu  

menggunakan metode System Development Lifecycle (SDLC) dengan teori 

Waterfall yang diawali dari Communication hingga Deployment. Berikut adalah 

tahapan yang digunakan dalam kerja praktik ini.  

 

 

Gambar 4.  1 Gambar Sistematika metode System Development Life Cycle 

(SDLC) dengan model Waterfall 

 
4.1 Communication 

Proses Communication atau tahap pengumpulan data adalah langkah 

pertama dalam pengemangan aplikasi ini. Informasi dikumpulkan dari pemangku 
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kepentingan (Stakeholder). Terkait masalah apa saja yang ada dan tujuan yang ingin 

dicapai dan kebutuhan  yang diperlukan untuk pengemangan aplikasi ini. 

 
4.1.1 Project Initiation 

A. Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Pengumpulan informasi melalui wawancara seperti proses bisnis  yang 

berkaitan dengan permintaan yang dibuat, struktur organisasi  Tamansari Prospero 

Apartment, informasi umum tentang perusahaan dan sistem yang diharapkan serta 

informasi  yang ingin disajikan dalam program sehingga dapat digunakan dalam 

pembuatan aplikasi. Wawancara juga dimaksudkan untuk mengkonfirmasi hasil 

observasi yang  dilakukan. 

2. Observasi 

Pada tahap ini adalah proses pengumpulan informasi dengan pengamatan 

langsung pada bagian pemasaran Tamansari Prospero Apartment dengan tujuan 

untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas seperti proses bisnis saat ini, 

permasalahan yang dihadapi, dan memperoleh data-data terkait untuk  mendukung 

dalam pembuatan aplikasi  

B. Studi Literatur  

Studi literatur digunakan untuk mempelajari teori dari berbagai sumber 

yang berguna untuk membantu proses penyelesaian masalah dalam perancangan 

sistem. Studi literatur dapat berfungsi sebagai jawaban apabila terdapat informasi 

yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara tidak secara detil, sehingga dengan 

studi literatur diharapkan dapat sebagai dasar teori dalam melakukan penelitian. 
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C. Identifikasi  dan Analisis Permasalahan  

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi literatur untuk 

menemukan solusi maka diketahui permasalahan yang ada pada bagian pemasaran 

Tamansari Prospero Apartment adalah informasi jadwal yang telah dibuat oleh 

kepala divisi tidak akurat dan relevan ketika informasi sampai kepada sales.  

Dari hasil identifikasi masalah yang terjadi saat ini, pada proses pencatatan 

jadwal kegiatan sales ternyata masih dilakukan dengan menggunakan excel dan 

penyebaran informasi terkait jadwal menggunakan platform Whatsapp. Proses 

pencatatan dimulai dari kepala divisi memilih karyawan kemudian memilih hari 

dimana karyawan ditugaskan dan memilih jenis kegiatan karyawan yang 

ditugaskan.  

Setelah dilakukan analisis ternyata terjadi dua titik masalah yang 

mengakibatkan informasi jadwal tidak akurat dan relevan yaitu  pada proses 

pencatatan jadwal dan penyebaran informasi. Pada proses pencatatan hal yang 

mempengaruhi adalah ketika dilakukan pemilihan hari untuk karyawan masih 

dilakukan satu-satu dan jenis kegiatan jadwal masih dituliskan manual sehingga 

sering terjadinya kesalahan informasi seperti data tanggal salah dan jenis kegiatan 

tidak sesuai dengan apa yang dimaksud kepala divisi.  

Selanjutnya pada proses penyebaran informasi jadwal ternyata terdapat 

beberapa hal yang mempengaruhi informasi tersebut yaitu nomor yang digunakan 

sales sering berganti dan chat ketika berada pada platform Whatsapp sering 

bertumpuk sehingga informasi tidak tersampaikan dengan baik.  

Kondisi yang diharapkan untuk informasi penjadwalan dapat lebih baik 

adalah ketika proses pemilihan hari dapat dilakukan dengan cara pemilihan tanggal 
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lebih dari satu dan bersamaan dengan kesesuaian jenis kegiatan. Penyebaran 

informasi mempunyai platform tersendiri untuk menampung detail dari jadwal yang 

telah dibuat.  

Solusinya adalah dengan membuat aplikasi penjadwalan yang dapat 

membantu dalam melakukan penyediaan informasi penjadwalan yang akurat dan 

tepat  serta relevan baik dalam proses pencatatan dan penyebaran informasi pada 

bagian pemasaran Tamansari Prospero Apartment. Berikut adalah mapping dari 

permasalahan dan solusi: 

 
Tabel 4.  1  Mapping Masalah dan Solusi 

GAP MASALAH SOLUTION 

Proses 

pencatatan dan 

penyebaran 

informasi  

Informasi jadwal 

yang telah dibuat 

tidak akurat 

ketika sampai 

pada sales 

Membuat aplikasi 

penjadwalan yang 

dapat membantu 

dalam melakukan 

penyediaan 

informasi 

penjadwalan yang 

akurat dan tepat  

serta relevan baik 

dalam proses 

pencatatan dan 

penyebaran 

informasi. 
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4.1.2 Requirement Gathering 

A. Analisis Kebutuhan Pengguna  

Analisis kebutuhan pengguna adalah penjabaran dari pengguna terhadap 

sistem informasi yang akan dibuat. Terdapat dua pengguna pada aplikasi ini yaitu 

Kepala Divisi, Sales.   

1. Kepala Divisi  

a. Pengawasan kegiatan jadwal sales  

b. Pencatatan kategori kegiatan sales 

c. Pencatatan jadwal sales  

2. Sales  

a. Penginformasian jadwal sales dari kepala bagian 

 
Tabel 4.  2 Kebutuhan Data Pengguna dan Tanggung Jawab 

No Bagian Tugas dan Tanggung Jawab Kebutuhan Data 

1.  Kepala 

Divisi 

Pengawasan kegiatan 

jadwal sales 

1. Data Karyawan 

2. Data Jadwal 

3. Data Laporan 

Pencatatan kategori 

kegiatan sales 

1. Data Jadwal 

Pencatatan jadwal 

sales 

1. Data Karyawan 

2. Data Kategori 

kegiatan  

3. Data Tanggal 

Kegiatan 
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No Bagian Tugas dan Tanggung Jawab Kebutuhan Data 

4.  Sales Penginformasian jadwal 

sales dari kepala bagian 

1. Data Jadwal 

 
B. Analisis Kebutuhan Fungsional  

Kebutuhan fungsional merupakan dasar dari fungsi penyusunan fungsi-

fungsi yang akan dibangun di dalam aplikasi. Kebutuhan fungsional didapatkan dari 

hasil analisis pengguna yang akan menggunakan sistem serta kebutuhannya. 

Adapun kebutuhan fungsionalnya adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 4.  3 Mapping Kebutuhan dan Fungsional 

PENGGUNA KEBUTUHAN FUNGSIONAL 

Kepala Divisi 

1. Pengawasan kegiatan jadwal 

sales  

Dashboard Kepala 

Divisi 

2. Pencatatan Kategori 

Kegiatan Sales 

Penjadwalan  Jadwal 

Sales 

3. Pencatatan Jadwal Sales 

Sales 1. Penerimaan Informasi 

Jadwal Sales 

Dashboard Sales 

 

C. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

Analisis Kebutuhan non-fungsional bertujuan untuk mengetahui 

kebutuhan di luar kebutuhan fungsional yang harus tersedia dalam perangkat lunak 

yang akan dibangun. Kebutuhan non-fungsional tersebut bisa dilihat pada tabel 
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Tabel 4.  4 Kriteria Kebutuhan Non-Fungsional 

KRITERIA KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL 
Security (Keamanan) Login User. Menggunakan username dan 

password. Bertujuan untuk memastikan bahwa 

pengguna yang masuk kedalam sistem 

merupakan pihak yang memiliki hak akses. Hak 

akses yang diterima yaitu kepala divisi, sales. 

perizinan juga berbeda, kepala divisi memiliki 

hak akses tertinggi. 

Portability Aplikasi hanya bisa diakses melalui jaringan 

Tamansari Prospero Apartment.  

 
 

4.2 Modeling 

Merupakan tahap dalam menganalisis dan mendesain komponen-

komponen sistem informasi sesuai kebutuhan fungsional. Proses analisis menjadi 

langkah awal sebelum melakukan proses desain untuk merancang model sistem. 

 
4.2.1 Analysis 

Pada proses ini menentukan fitur apa saja yang akan dikembangakan pada 

aplikasi yang akan dibuat dan data apa saja yang dibutuhkan aplikasi tersebut. 

Proses analisis dibagi lagi menjadi dua sub-proses yaitu process modelling dan data 

modelling.  
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A. Process Modeling (System Flow) 

Dalam system flow menjelaskan bagaimana alur aplikasi secara garis 

besar. Interaksi antara pengguna, database dan proses yang terkait juga dijelaskan 

dalam system flow. 

1. Sebelum adanya sistem 

Sistem yang ada saat ini dimulai dari pencatatan jadwal yang akan 

ditujukan kepada sales untuk melakukan kegiatan kerja yang telah disusun oleh 

kepala bagian. Sistem saat ini masih menggunakan excel dalam proses pencatatan 

data, dan menggunakan WhatsApp dalam proses penyebaran informasi terkait 

jadwal. Berikut adalah gambar sistematis pencatatan yang ada pada bagian 

pemasaran Tamansari Prospero Apartment:  
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Gambar 4.  2 Sistematika System flow sebelum adanya sistem 

 
Aktivitas penyederhanaan proses bisnis dalam kerja praktik ini digunakan 

untuk menentukan target dari fungsi yang akan didesain ulang atau diperbaiki. 

Dalam proses ini teknik yang digunakan adalah ESIA. Berikut tabel mapping 

perbaikan fungsi.  

 
Tabel 4.  5 Mapping perbaikan fungsi 

No Fungsi  

E S I A 

1.  Pencatatan Jadwal Sales     
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No Fungsi  

E S I A 

2.  Penyebaran Informasi     

 
2. Perencanaan sistem  

a. System Flow Pengawasan Kegiatan Jadwal Sales 

Pengawasan kegiatan jadwal sales dapat dilakukan pengguna yang 

mempunyai hak akses yaitu kepala bagian dengan memilih menu monitoring jadwal  

untuk menampilkan informasi jadwal yang telah dibuat.  

 

 

Gambar 4.  3 System flow  pengawasan kegiatan jadwal sales 

 
b. System Flow Pencatatan Kategori Kegiatan Sales 

Pencatatan kategori sales ditujukan untuk mengelola data jenis kegiatan 

sales sehingga data akan dipastikan tersusun dengan baik. Pada pencatatan kategori 

sales terdapat tiga proses yaitu tambah, ubah,dan hapus.  
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Gambar 4.  4  System flow menginputkan kategori kegiatan sales (tambah) 

 
Pada Gambar 4.5 adalah alur dari sistem pencatatan kategori jadwal pada 

aktivitas ubah data kategori. Aktivitas ubah ini difungsikan sebagai perubahan data 

kategori dari data yang sudah dimasukan pada Gambar 4.4.  
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Gambar 4.  5 System flow menginputkan kategori kegiatan sales (ubah) 
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Pada Gambar 4.6 adalah alur dari sistem pencatatan kategori jadwal pada 

aktivitas hapus data kategori. Aktivitas ini difungsikan untuk menghapus data yang 

tidak diperlukan pada data kategori penjadwalan.  

 

Gambar 4.  6 System flow menginputkan kategori kegiatan sales (hapus) 
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c. System Flow Pencatatan Jadwal Sales 

System Flow pencatatan jadwal sales adalah proses dimana kepala bagian 

memasukkan jadwal yang telah direncanakan. Pada proses ini perbaikan fungsi 

yang dilakukan adalah proses simplify dengan perbaikan aktivitas pencatatan 

dengan data yang telah terintegrasi dengan database. Pada proses ini terdapat 3 

elemen yaitu tambah data, ubah data, dan hapus data. Hal ini ditujukan untuk 

mengelola jadwal agar mempunyai informasi yang akurat dan relevan.  

 

 

Gambar 4.  7 System flow pencatatan jadwal sales (tambah) 
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Pada Gambar 4.8 adalah alur dari sistem pencatatan jadwal sales pada 

aktivitas ubah data jadwal sales. Aktivitas ubah ini difungsikan sebagai perubahan 

data jadwal dari data yang sudah dimasukan pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.  8 System flow pencatatan jadwal sales (ubah) 
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Pada Gambar 4.9 adalah alur dari sistem pencatatan jadwal  sales pada 

aktivitas hapuss data jadwal sales. Aktivitas ini difungsikan untuk menghapus data 

yang tidak diperlukan pada data jadwal sales.  

 

Gambar 4.  9 System flow pencatatan jadwal sales (hapus) 
 

 
d. System Flow Penginformasian Jadwal Sales 

System Flow Penginformasian Jadwal Sales adalah proses untuk 

menyampaikan informasi jadwal yang telah dibuat oleh kepala bagian dan akan 

diteruskan kepada sales. Pada proses ini perbaikan yang dilakukan adalah eliminate 
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dengan tidak lagi menggunakan aplikasi WhatsApp dan diganti menggunakan 

sistem yang terintegrasi dari proses pencatatan jadwal.  

 

 

Gambar 4.  10 System flow penginformasian jadwal sales 

  
B. Data Modeling 

1. Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram yang akan menggambarkan 

aliran data antar entitas yang ada.  

a. Context Diagram 

Pada gambar 4.11 context diagram terdapat dua entitas, yaitu entitas 

kepala divisi  dan sales.  

 

 

Gambar 4.  11 Context Diagram 
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b. Diagram Jenjang 

Pada Gambar 4.12 diagram jenjang menggambarkan urutan proses yang 

berjalan pada sistem yang dibuat. Proses diawali dari pengawasan kegiatan jadwal 

sales dan diakhiri dengan proses penginformasian jadwal sales.  

 

 

Gambar 4.  12 Diagram Jenjang 

 
c. DFD Level 0 

DFD Level 0 berisi tentang urutan proses yang dimulai dari proses 

pengawasan kegiatan jadwal sales, lalu dilanjutkan proses pencatatan kategori 

kegiatan sales dan selanjutnya pencatatan jadwal sales dan diakhiri penerimaan 

informasi jadwal sales. Pada DFD Level 0 terdapat empat datastore yaitu karyawan, 

laporan, kategori jadwal, jadwal. Dapat dilihat berikut adalah diagram DFD Level 

0: 
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Gambar 4.  13 DFD Level 0 

 
2. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Berikut adalah ERD dari Sistem Informasi Penjadwalan yang telah 

dirancang pada kerja praktik ini.  

a. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) adalah struktur database yang akan 

dibangun pada aplikasi secara global. Pada kerja praktik ini jumlah tabel yang 

digunakan dalam database berjumlah empat tabel yang terdiri dari tabel karyawan, 

laporan, kategori_jadwal, dan jadwal.  

 



41 
 

 
 

 

Gambar 4.  14 Conceptual Data Model 

 
b. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) merupakan struktur database yang akan 

dibangun pada kerja praktik secara rinci. Gambar 4.15 menjelaskan PDM yang akan 

dibangun pada aplikasi. 

 

 

Gambar 4.  15  Physical Data Model 
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3. Desain Arsitektur Database 

a. Tabel Data Karyawan 

 
Tabel 4.  6 Tabel Data Karyawan 

Nama Tabel Karyawan 

Primary key id_karyawan 

Fungsi Menyimpan data karyawan sales 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 id_karyawan Varchar 7 Primary key 

2 nama_karyawan Varchar 255  

3 no_tlp Varchar 16  

4 ttl Varchar 255  

5 alamat Varchar 255  

6 jabatan Varchar 255  

7 email Varchar 255  

8 id_user Varchar 255  

9 password Varchar 255  

10 status int 255  

 

b. Tabel Data Laporan  

 
Tabel 4.  7 Tabel Data Laporan 

Nama Tabel Laporan 

Primary key id_laporan 
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Fungsi Menyimpan data laporan 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 Id_laporan Varchar 50 Primary key 

2 Id_karyawan Varchar 7 Foreign key 

3 Tanggal_laporan Datetime   

4 Kegiatan Varchar 255  

5 Keterangan Varchar 255  

6 Dokumentasi Varchar 255  

7 Prospek int   

 

c. Tabel Data Kategori Jadwal 

 
Tabel 4.  8 Tabel Kategori Jadwal 

Nama Tabel Kategori jadwal 

Primary key Id_katjad 

Fungsi Menyimpan data kategori jadwal 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 Id_katjad Varchar 10 Primary key 

2 kategori_jadwal Varchar 255  
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d. Tabel Data Jadwal 

 
Tabel 4.  9 Tabel Data Jadwal 

Nama Tabel Jadwal 

Primary key Id_jadwal 

Fungsi Menyimpan jadwal 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 Id_jadwal Varchar 50 Primary key 

2 Id_karyawan Varchar 7 Foreign key 

3 Id_katjad Varchar 10 Foreign key 

4 Tanggal Date   

5 keterangan Varchar 255  

 
 
4.3 Construction 

 
4.3.1 Bahasa Pemrograman 

Pada kerja praktik ini sistem informasi penjadwalan yang akan dibuat akan 

berbasis web dimana akan memenuhi kebutuhan pengguna dimanapun berada dan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel 8. 

 
4.3.2 Kebutuhan Software 

Kebutuhan software adalah suatu program yang digunakan untuk 

mengembangkan dan membangun perangkat lunak. Adapun perangkat lunak yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Sublime Text sebagai text editor untuk melakukan coding 

b. MySQL sebagai database server 
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c. XAMPP sebagai server yang berdiri sendiri (localhost) 

d. Chrome Browser sebagai browser untuk melakukan tes pada aplikasi yang 

dibuat 

e. Draw.io untuk membuat modelling sistem 

f. Power Designer 16.5 untuk membuat desain arsitektur database 

 
4.3.3 Kebutuhan Hardware 

Untuk menjalankan software diperlukan pendukung lainnya yaitu 

perangkat keras (hardware). Berikut spesifikasi hardware yang dibutuhkan: 

a. Processor Intel Core i7 untuk menunjang kinerja aplikasi yang berbasis web. 

b. Random Access Memory (RAM) minimal 2 GB  

c. Harddisk minimal 256 GB untuk tempat penyimpanan data  

d. Mouse, Keyboard dan Monitor 

 
4.3.4 Implementasi Program 

Tahapan ini merupakan tahap dimana rancangan sistem dari tahapan 

sebelumnya yang telah diimplementasikan. Aplikasi dibangun dengan menerapkan 

prinsip desain untuk layar dengan posisi landscape. Berikut hasil implementasi 

aplikasi berdasarkan rancangan pada tahapan design. 

A. Implementasi Halaman Login 

Pada gambar 4.61 adalah tampilan Login Sistem Informasi Penjadwalan. 

Pengguna diminta untuk memasukkan username dan password sesuai dengan hak 

akses masing-masing pengguna pada form yang telah disediakan.  

 



46 
 

 
 

 

Gambar 4.  16 Tampilan Implementasi Halaman Login 

 
B. Implementasi Dashboard Kepala Divisi 

Pada gambar 4.17 merupakan tampilan dari dashboard kepala divisi yang 

digunakan untuk melihat informasi secara cepat.  

 

 

Gambar 4.  17 Tampilan Implementasi Dashboard Kepala Divisi 
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C. Implementasi Monitoring Penjadwalan 

Pada Gambar 4.18 adalah tampilan interface dari monitoring penjadwalan 

dimana berguna untuk mendapatkan informasi terkait jadwal dan realisasi dari 

jadwal tersebut. 

 

 

Gambar 4.  18 Tampilan  Implementasi Monitoring Penjadwalan 

 
Pada Gambar 4.19 merupakan form untuk filter data yang akan diminta 

oleh perusahaan agar dapat melihat informasi sesuai dengan tiga dimensi yaitu 

nama sales, kategori jadwal, dan range waktu. Selain itu juga terdapat dua tombol 

export yaitu ‘Export Excel’, dan ‘Export PDF’. 

 

 

Gambar 4.  19 Tampilan  Implementasi Filter Monitoring Penjadwalan 

 
D. Implementasi Tambah Kategori Jadwal 

Pada gambar 4.20 adalah tampilan button yang berguna untuk menjadi 

pemicu agar menampilkan halaman tambah kategori jadwal.   
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Gambar 4.  20 Tampilan Tombol Tambah Kategori Jadwal 

 
Pada gambar 4.21 adalah tampilan dari tambah kategori jadwal yang di 

dalamnya terdapat form untuk mengisikan data yang ingin diisi. Kemudian 

diteruskan dengan tatanan informasi dari data kategori jadwal yang telah disimpan.  

 

 

Gambar 4.  21 Tampilan Implementasi Tambah Kategori Jadwal 

 
E. Implementasi Halaman Pencatatan Jadwal  

Pada Gambar 4.22 adalah tampilan dari halaman pencatatan jadwal. Pada 

tampilan ini terdapat tiga bagian yaitu bagian pengisian data Gambar 4.23, 

informasi jadwal sales Gambar 4.28, filter informasi jadwal sales Gambar 4.29. 
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Gambar 4.  22 Tampilan Implementasi Halaman Pencatatan Jadwal 

 

 

Gambar 4.  23 Tampilan Form Pengisian Data Pencatatan Jadwal 

 
Pada Gambar 4.24 adalah tampilan input karyawan yang digunakan untuk 

memilih karyawan yang akan dijadwalkan. Pada tampilan ini menggunakan drop-

down data yang berguna untuk meringkas informasi yang dibutuhkan agar data 

tetap relevan.  

 

 

Gambar 4.  24 Tampilan Input Karyawan Sales 
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Pada Gambar 4.25 adalah tampilan input tanggal jadwal yang akan 

digunakan untuk menentukan jadwal sales. Pada tampilan inputan ini menggunakan 

multiple-date agar dapat menginputkan data dengan akurat dan dalam sekali tekan.  

 

 

Gambar 4.  25 Tampilan Input Tanggal dengan multipel-date 

 
Pada Gambar 4.26 adalah gambar dimana data kategori jadwal yang telah 

dibuat pada tampilan ‘tambah kategori jadwal’ akan muncul. 

 

 

Gambar 4.  26 Tampilan Input Kategori Jadwal  

 
Pada Gambar 4.27 adalah tampilan dimana detail keterangan dari jadwal 

akan dimaksudkan oleh kepala divisi.  

 

 

Gambar 4.  27 Tampilan Input Keterangan 
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Pada Gambar 4.28 adalah tampilan dari informasi yang tersimpan dari 

proses pencatatan. Informasi yang tersimpan diurutkan dari data terbaru menuju 

data terlama.  

 

 

Gambar 4.  28 Tampilan Informasi Jadwal Sales 

 
Pada Gambar 4.29 merupakan form untuk filter data yang akan diminta 

oleh user agar dapat melihat informasi sesuai dengan tiga dimensi yaitu nama sales, 

kategori jadwal, dan range waktu.  

 

 

Gambar 4.  29 Tampilan Filter Jadwal Sales 

 
Pada Gambar 4.30 adalah tampilan form update jadwal sales yang 

digunakan untuk memperbarui data jadwal yang salah. Tampilan ini dipicu dari 

tombol ‘ubah’ yang ada pada tampilan 4.28. 

 



52 
 

 
 

 

Gambar 4.  30 Gambar Form Update Jadwal 

 
F. Implementasi Halaman Informasi Sales 

Pada Gambar 4.31 merupakan tampilan dari dashboard sales yang 

digunakan untuk melihat informasi jadwal secara cepat. 

 

 

Gambar 4.  31 Tampilan Implementasi Halaman Informasi Sales 

 
4.4 Deployment 

Pada tahap ini adalah tahap akhir yaitu melakukan penerapan dan 

pengembangan (deployment) pada sistem yang sudah dibuat. Aplikasi juga 

diserahkan kepada pengguna sehingga pengguna dapat memberikan feedback 
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terkait aplikasi yang diterapkan. Didalam proses deployment terdapat hal yang 

dilakukan yaitu Testing  

Testing 

Testing dilakukan menggunakan data jadwal perusahaan pada bulan 

oktober saat tahap pengumpulan data dengan observasi dan dibandingkan dengan 

data penjadwalan yang diambil saat proses sistem informasi penjadwalan ini di 

implementasikan. Berikut adalah data yang  digunakan dalam proses testing: 

 
Tabel 4.  10 Data Jadwal Sebelum Adanya Aplikasi 

No Tanggal Karyawan Jadwal Realisasi 

1 Senin, 25 Oktober 

2021 

 

 

Bpk. Didi Kanvas Kantor 

2 Bpk. Fendi Kantor Pameran  

3 Bpk. Eri Kanvas Kantor 

4 

Ibu Dewi 

Kantor Kantor 

5 Senin, 25 Oktober 

2021 

 

Bpk. Didi Pameran Pameran 

6 Bpk. Fendi Pameran Pameran 

7 Bpk. Eri Kanvas Pameran 

8 Ibu Dewi Kantor Kantor 

9 Senin, 25 Oktober 

2021 

 

Bpk. Didi Kanvas Kanvas 

10 Bpk. Fendi Kantor Kantor 

11 Bpk. Eri Pameran Kantor 

12 Ibu Dewi Pameran Pameran 

 
 

Tabel 4.  11 Keterangan Data 

Warna Kolom Jenis 

 Data Salah 

 Data Benar 
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Pada Tabel 4.10  terlihat data penjadwalan sebelum adanya sistem 

penjadwalan yang dikerjakan pada kerja praktik ini masih terdapat masalah. Hasil 

dari masalah tersebut ketika dihitung dengan menggunakan persentase mendapat 

hasil sebesar 58,3%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa data penjadwalan 

sebelum adanya sistem masih tidak akurat dan relevan. Rincian dari hasil tersebut 

adalah lima data penjadwalan yang salah dan tujuh data yang sesuai antara jadwal 

dan realisasi.  

 
Tabel 4.  12 Data Jadwal Setelah Adanya Aplikasi 

No Tanggal Karyawan Jadwal Realisasi 

1 Senin, 5 Januari 

2021 

 

 

Bpk. Didi Kanvas Kanvas 

2 Bpk. Fendi Kantor Kantor 

3 Bpk. Eri Kantor Kantor 

4 

Ibu Dewi Kantor Kantor 

5 Senin, 6 Januari 

2021 

 

Bpk. Didi Kantor Kantor 

6 Bpk. Fendi Kanvas Kanvas 

7 Bpk. Eri Kantor Kantor 

8 Ibu Dewi Kanvas Kanvas 

9 Senin, 7 Januari 

2021 

 

Bpk. Didi Kanvas Kanvas 

10 Bpk. Fendi Kantor Kantor 

11 Bpk. Eri Kanvas Kanvas 

12 Ibu Dewi Kantor Kantor 

 

Pada Tabel 4.12 dapat terlihat data penjadwalan setelah 

diimplementasikan sistem penjadwalan pada perusahaan mendapatkan hasil yang 

cukup baik. Dimana data tersebut mendapatkan nilai persentase sebesar 100% 
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dimana memiliki hasil data penjadwalan yang akurat dan relevan. Rincian dari hasil 

tersebut adalah dua belas data penjadwalan sesuai dengan jadwal dan realisasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan proses yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan 

yang dapat diambil pada Rancang Bangun Sistem Informasi Penjadwalan Pada 

Taman Sari Prospero Kota Sidoarjo. Kesimpulan tersebut adalah aplikasi yang 

dibangun mampu menghadirkan informasi penjadwalan yang akurat dan relevan. 

Informasi ini dapat dilihat dari hasil perhitungan pada proses testing yang dilakukan 

dengan membandingkan data penjadwalan sebelum adanya sistem informasi 

penjadwalan dengan data setelah diimplementasikannya sistem penjadwalan.  

Terlihat pada hasil tersebut nilai persentase keakuratan dan relevansi data 

sebelum adanya sistem mendapatkan nilai sebesar 58,3% dengan rincian lima data 

penjadwalan yang salah dan tujuh data yang sesuai dengan jadwal dan realisasi. 

Sedangkan hasil yang didapatkan setelah adanya sistem mendapatkan nilai sebesar 

100% dengan rincian dua belas data penjadwalan yang sesuai dengan jadwal dan 

realisasi. Harapannya dari nilai yang telah didapatkan setelah adanya sistem 

informasi penjadwalan ini. Sistem dapat membantu Kepala Divisi Pemasaran pada 

Tamansari Prospero Apartment untuk menciptakan informasi penjadwalan yang 

akurat dan relevan.  

 
5.2 Saran 

Untuk tahap pengambangan yang lebih lanjut, saran yang dapat 

dipertimbangkan dalam pembuatan sistem informasi penjadwalan adalah 

dilakukannya pembuatan aplikasi pada platform mobile apps, baik itu berbasis OS 
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android atau IOS. Pada Sistem Informasi Penjadwalan ini masih bisa 

dikembangkan lagi pada segi fitur-fitur dan sebagainya, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan Kepala Divisi dimasa yang akan datang. 
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