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ABSTRAK 

Kresna English Language Institute adalah sebuah lembaga kursus bahasa 

Inggris di kampung Inggris Pare – Kediri. Lembaga ini sudah beroperasi selama 

15 tahun kalender akademis, tepatnya berdiri pada tahun 2003 di Tegalsari 

Tulungrejo Pare Kediri. Kresna menawarkan tempat tinggal pada siswa yang 

belajar jauh dari rumah yaitu penginapan yang disebut camp.  

Permasalahan pada kerja praktik ini adalah pencatatan penginapan pada 

camp Kresna ini masih dilakukan secara manual yang masih memiliki 

kekurangan, yaitu terlewatnya pencatatan beberapa aktivitas karena tertunda atau 

lupa sehingga dapat menimbulkan masalah tidak lengkapnya data yang 

dibutuhkan. Hal tersebut dapat menjadi sebuah ancaman bagi proses manajemen 

camp Kresna English Language Institute terlebih jika pendaftaran penginap dan 

transaksi yang meluap secara bersamaan. 

Hasil dari pembuatan solusi ini adalah perancangan website management 

camp. Dengan adanya aplikasi tersebut manajer dapat melakukan pencatatan 

penginapan camp di Kresna mulai dari camp, kamar, penginap, pembayaran 

hingga pembuatan laporan tranksaksi pada camp Kresna secara mendetail 

sehingga manajer dapat mengambil keputusan manajemen dengan tepat terkait 

camp pada Kresna disamping meminimalir terjadinya kesalahan dalam 

pencatatan. 

 

Kata Kunci: website, camp kresna, management camp. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan sistem informasi di seluruh dunia telah membuat hidup 

manusia semakin lebih mudah. Manfaat perkembangan sistem informasi ini 

sangat menguntungkan banyak pihak terutama perusahaan ataupun bidang usaha, 

sehingga sekarang ini banyak perusahaan yang menggunakan sistem informasi 

untuk menunjang aktifitas perusahaannya (Etis & Teknologi, 2019). Sistem 

informasi sendiri dapat mempermudah untuk memanajemen aktifitas perusahaan, 

khususnya sistem informasi yang berbasiskan web (Putra, 2019). Web merupakan 

jaringan komputer yang saling terhubung antara jaringan satu dengan jaringan 

lainnya di seluruh dunia, kebutuhan akan website diperlukan di era globalisasi ini, 

karena persaingan usaha yang semakin ketat. Perusahaan membutuhkan web 

untuk meningkatkan manajemen yang efisien dalam perusahaan (Etis & 

Teknologi, 2019), salah satunya ialah Kresna English Institute sebuah tempat 

kursus bahasa Inggris yang berlokasi di jalan Asparaga No. 15A, Tegalsari, 

Tulungrejo, Kec. Pare, Kab, Kediri Jawa Timur.  

Kresna English Institute ini menyediakan penginapan untuk para siswa 

yang mereka sebut dengan camp tetapi hingga saat ini, Kresna English Institute 

masih menggunakan pencatatan untuk manajemen camp secara manual. Selama 

ini proses bisnis dari manajemen camp masih menggunakan buku untuk mencatat 

mulai dari jumlah camp, jumlah kamar, jumlah siswa dalam satu kamar, daftar 

siswa dan pembayaran penginapan. Aktivitas yang dimaksud adalah pencatatan 
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data kamar setiap camp seperti jumlah kamar yang tersedia atau kosong, jumlah 

murid disetiap kamar dan data transaksi seperti pembayaran penginapan sesuai 

jangka waktu yang disepakati. Hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi proses 

manajemen di camp Kresna terlebih jika pesanan kamar dan transaksi yang 

menumpuk secara bersamaan. 

Oleh sebab itu solusi dari permasalahan diatas adalah dengan membuat 

aplikasi web yang bernama management camp yang akan digunakan untuk 

mempermudah pendataan kamar dan proses transaksi yang tentu akan lebih 

mudah digunakan karena admin cukup mengoperasikan dalam waktu singkat saja 

dan juga data sudah tersimpan di dalam database yang tidak mudah hilang apabila 

tidak terjadi kerusakan server. Pada pembuatan aplikasi web management camp 

ini membutuhkan data dan informasi dari bagian camp itu sendiri yaitu jumlah 

camp, jumlah kamar dalam satu camp, jumlah siswa perkamar dan harga 

penginapan, sedangkan untuk bagian manajemennya ialah mengatur jumlah camp 

dan jumlah kamar serta mengisi data penginapan yaitu kamar yang akan ditempati 

oleh siswa sampai pembayaran, sedangkan user untuk pengoperasian websitenya 

akan dilakukan oleh admin saja yang memiliki semua hak edit mulai dari kamar 

siswa 

sampai pembayaran.      

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari kerja praktik ini adalah bagaimana 

merancang dan membangun aplikasi management camp berbasis website 

menggunakan PHP pada Kresna English Language Institute?. 
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1.3 Batasan Masalah 
 

Adapun batasan masalah yang dibahas di dalam Kerja Praktik ini antara 

lain: 

1. Aplikasi web yang dibuat hanya diperuntukan bagi bagian Camp. 

2. Aplikasi web hanya dapat dioperasikan oleh admin. 

3. Coding menggunakan aplikasi sublime dan xampp. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari Kerja Praktik ini adalah untuk membantu instansi dalam 

pengimplementasian sistem informasi pada bagian-bagian yang ada pada Kresna 

dengan membuat aplikasi web management camp menggunakan bahasa 

pemrograman PHP yang nanti dapat mempermudah bagian Camp dalam 

memanajemen kamar dan dalam melakukan transaksi. 

 

1.5 Manfaat 

 

Manfaat dari Kerja Praktik ini sangat banyak. Manfaat yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Penulis 

a. Mahasiswa dapat memahami bagaimana cara bekerja yang baik  dalam 

dunia kerja. 

b. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan pada saat  kuliah 

ke dalam dunia kerja. 

c. Memiliki pengalaman dalam dunia kerja apalagi pada instansi dibidang 

manajemen. 
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d. Membentuk kedisiplinan, mandirian dan ketekunan dalam diri 

mahasiswa. 

e. Dapat mengembangkan diri mau dari bakat minat ataupun dalam interaksi 

sosial dan relasi sosial, jadi dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan 

mahasiswa. 

2. Manfaat bagi Perusahaan 

a. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 

b. Instansi/perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa- 

mahasiswa yang melakukan Kerja Praktik. 

c. Memudahkan instansi/perusahaan dalam mencari tenaga kerja di bidang 

pembuatan program dan jaringan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan : Kresna English Language Institute 

Alamat  : Jl.  Jl.  Asparaga No.  15A, Tegalsari, Tulungrejo,  

  Kec. Pare, Kab, Kediri Jawa Timur 64212 

Telpon   : 081-252-454-323 

Email   : kresnaenglishlanguageinstitute@gmail.com 

Website  : https://kresna-kampunginggris.com/ 

 

2.2 Sejarah Singkat Perusahaan 

 

Gambar 2. 1 Logo Perusahaan 

Pada gambar diatas Kresna English Language Institute adalah sebuah 

lembaga kursus bahasa Inggris di kampung Inggris Pare – Kediri. Lembaga ini 

sudah beroperasi selama 15 tahun kalender akademis, tepatnya berdiri pada tahun 

2003 di Tegalsari Tulungrejo Pare Kediri. Logo Kresna dapat dilihat pada Gambar 

2. 1. 

 

mailto:kresnaenglishlanguageinstitute@gmail.com
https://kresna-kampunginggris.com/
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2.3 Visi  

Menjadi tempat belajar Bahasa Inggris untuk tujuan akademik yang 

nyaman, berkualitas dan mandiri dengan biaya terjangkau. 

 

2.4 Misi 

Berikut adalah misi – misi yang dilakukan Kresna English Institute untuk 

mendukung visi, yaitu : 

1. Menyelenggarakan program-program pembelajaran grammar yang terperinci 

sebagai alat untuk membaca (Reading), Menerjemahkan (Translating) dan 

Menulis (Writing) literatur-literatur berbahasa inggris. 

2. Menyelenggarakan Program pembelajaran speaking dan listening sebagai 

sarana berkomunikasi secara lisan. 

 

2.5 Struktur Organisasi 

 

Kresna English Institute dipimpin oleh Ibu Sri Suharti selaku direktur 

dan Bapak Rahmad Ariadi selaku wakil direktur yang dibantu oleh sekretaris, 

manajer dan bendahara untuk mengelola proses bisnis yang ada. Manajer 

membawahi dan bertanggungjawab atas tiga bagian yakni, kepala bagian 

pendidikan, kepala officer dan koordinator Kresna online. Struktur organisasi 

Kresna dapat dilihat pada Gambar 2. 2.  
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Gambar 2. 2 Struktur Organisasi 

2.6 Lokasi Kerja Praktik 

Pada gambar 2.3 dan 2.4 dibawah ini merupakan gambar dari poster 

pintu utama dan peta lokasi instansi kerja praktik yaitu Kresna Language Institute 

yang berlokasi di jalan Asparaga nomor 15A. 

 

 

Gambar 2. 3 Poster Pintu Utama 
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Gambar 2. 4 Lokasi Kresna 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Manajemen Camp / Asrama 

3.1.1  Manajemen 

Secara etimologi kata manajemen diambil dari bahasa Perancis kuno, 

yaitu “management”, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan 

melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, 

pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran secara efisien dan efektif. 

Menurut Firmansyah (2018:4) manajemen adalah seni dan ilmu 

perencanan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada 

sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih 

dahulu. Menurut Surinah & Mardalena (2017:7) manajemen adalah suatu proses 

dalam rangka mencapai tujun dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan 

sumber daya organisasi lainnya. 

 

3.1.2  Camp / Asrama 

Asrama adalah suatu tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota 

suatu kelompok, umumnya murid-murid sekolah. Asrama biasanya merupakan 

sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa 

penghuni di setiap kamarnya. Para penghuninya menginap di asrama untuk jangka 

waktu yang lebih lama daripada di hotel atau losmen. Menurut Aulia (2019:2) 

alasan untuk memilih menghuni sebuah asrama bisa berupa tempat tinggal asal 

sang penghuni yang terlalu jauh, maupun untuk biayanya yang terbilang lebih 
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murah dibandingkan bentuk penginapan lain, misalnya apartemen. 

 

3.2 Rancang Bangun 

Merancang suatu sistem agar membuat suatu organisasi atau perusahaan 

menjadi lebih baik dan berkembang untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. 

Menurut Pressman (2018:3) rancang merupakan serangkaian prosedur untuk 

menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman 

untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem 

diimplementasikan. Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan 

kegiatan menerjemahkan hasil analisa kedalam bentuk paket perangkat lunak 

kemudian menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah 

ada. 

 

3.3 Perangkat Lunak Pendukung 

Dalam pembuatan program aplikasi web dalam kerja praktik ini akan 

menggunakan beberapa perangkat lunak yang menunjang dalam pembuatan 

program aplikasi berbasis web yakni: 

1. “XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan web 

berbasis PHP dan menggunakan pengolah data MySQL di komputer local” 

(Halimah & Bachry, 2018:13). XAMPP mempunyai tugas sebagai server web 

pada komputer. XAMPP biasa disebut sebuah CPanel server virtual yang dapat 

membantu melakukan peninjauan agar kita memodifikasi web secara offline. 

2. PHP yang sebelumnya disebut Personal Home Pages. Namun sekarang biasa 

disebut Hypertext Preprocessor. Fungsi PHP adalah untuk membuat halaman web 

yang dinamik dengan menyatukan HTML, dengan cara ini semua sintaks akan 
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sepenuhnya dijalankan pada server. Sedangkan hasilnya akan di kirimkan ke 

dalam browser. “PHP dapat mengirim HTTP header, dapat mengeset cookies, 

mengatur authentication dan redirect users” (Nugroho, 2019:4). 

 

3.4 Website 

Menurut (Widodo and Saputra, 2018) menyimpulkan bahwa website 

adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai 

informasi agar    dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah 

mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya 

berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam 

kepentingan. Biasanya untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui 

halaman utama (homepage) menggunakan browser dengan menuliskan URL yang 

tepat. Di dalam sebuah homepage, juga memuat beberapa halaman website 

turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Dan website pada sekarang 

adalah salah satu media yang paling sering untuk diakses dan digunakan dalam 

mencari berbagai informasi dan sarana komunikasi. Untuk membuat web, 

diperlukan beberapa komponen yang harus ada (terinstall) didalam komputer, 

yaitu: 

1. Web browser merupakan perangkat lunak wajib yang harus terdapat di 

komputer karena untuk menjalankan aplikasi web harus menggunakan web 

browser. Beberapa contohnya: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari. 

2. Webserver merupakan perangkat lunak wajib jika membuat sebuah halaman 

web dinamis. Dalam webserver semua script-script web yang dibuat diletakkan. 

biasanya diletakkan dalam “document root” dalam webserver tersebut. dengan 

menggunakan webserver maka pembuat web dapat melakukan uji coba terhadap 
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halaman-halaman web yang dibuat tanpa harus mencobanya di internet langsung 

(localhost). Contoh : WebServer adalah IIS, Apache, Xitami. 

3. Script digunakan untuk membuat webstatis menggunakan client side scripting 

(HTML, XML, CSS style sheet, java script). Untuk membuat web dinamis 

menggunakan server sidescripting (ASP, PHP, JSP). 

4. Database server merupakan tempat penyimpan data dalam sebuah web. 

Contohnya: MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, DB2 (IBM), PostgreSQL. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang tahapan dan uraian Kerja Praktik 

dilakukan oleh penulis dalam pembuatan aplikasi untuk Kresna. Tahapan yang 

dikerjakan dalam Kerja Praktik ini meliputi analisis sistem, analisis proses bisnis, 

analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan nonfungsional, desain dan 

implementasi. 

 

4.1 Analisis Sistem 

Tahapan awal dari rancang bangun aplikasi management camp berbasis 

website menggunakan PHP pada Kresna English Language Institute adalah 

mengenali masalah yang sedang dihadapi untuk digunakan sebagai dasar 

pembuatan aplikasi yang dilakukan dengan wawancara kepada manager Kresna. 

 

4.1.1 Wawancara 

Tahapan wawancara dilakukan dengan Bapak Nafi selaku manager pada 

23 Agustus 2021 di Kresna untuk mengetahui serta menanyakan kebutuhan terkait 

proyek. Adapun hasil yang didapatkan dari aktivitas tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) Kendala bisnis 

b) Gambaran umum bisnis 

c) Rekomendasi dan gambaran program yang dibutuhkan 

 

4.1.2 Observasi 

Tahapan observasi dilakukan dengan mendatangi Kresna yang berlokasi 
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di Jl. Asparaga No. 15A, Tegalsari, Tulungrejo, Kec. Pare, Kab, Kediri Jawa 

Timur. Tahapan ini dilakukan untuk mengamati dan mengetahui secara langsung 

proses manajemen bagian camp pada Kresna. 

 

4.1.3 Studi Literatur 

Tahapan studi literatur dilakukan dengan mencari referensi 

pengembangan aplikasi serupa yang diambil dari jurnal dan penelitian terdahulu 

yang berisikan teori tentang rancang bangun, aplikasi website dan kajian pustaka 

yang mendukung penelitian ini. 

 

4.1.4 Identifikasi Pengguna 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan analisis maka dapat 

dilakukan identifikasi pengguna untuk sistem perangkat lunak yang dibuat yaitu 

manajer Kresna.  Manajer Kresna akan berperan sebagai admin yang memiliki 

semua hak akses untuk create, edit dan delete. 

 

4.1.5 Analisis Proses Bisnis 

Berdasarkan hasil yang didapatkan setelah melakukan kegiatan 

wawancara dan observasi pada Kresna, proses bisnis dari manajemen camp saat 

ini meliputi kegiatan pencatatan jumlah camp, jumlah kamar, daftar siswa yang 

menginap dan pembayaran penginapan. Pada alur proses bisnis dari manajemen 

camp ini aktor yang terlibat yaitu manajer dan owner. Proses bisnis dari 

manajemen camp pada Kresna dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4. 1 Alur Proses Bisnis 

Alur proses bisnis manajemen camp pada Kresna dimulai saat manajer 

mencatat jumlah camp dan jumlah kamar yang tersedia. Setelah itu siswa akan 

melakukan pendaftaran penginapan dengan mengisi data penginapan kemudian 

manajer akan mengecek data yang telah diisi kemudian dilanjutkan ke 

pembayaran sesuai jangka waktu yang diinginkan siswa untuk menginap. Setiap 

ada data siswa yang baru menginap maka manajer akan mencatat ulang data 

kamar supaya menghindari terjadinya kesalahan seperti kamar mana yang masih 

tersedia dan mencatat data pembayaran kemudian membuat laporan yang 

diserahkan ke owner untuk dilakukan pengecekan. 
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4.1.6 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, maka 

kebutuhan fungsional untuk aplikasi berbasis web yang akan dibuat pada Kresna 

adalah sebagai berikut:  

1. Fungsional pengelolaan camp. 

2. Fungsional pengelolaan kamar. 

3. Fungsional pengelolaan penginap. 

4. Fungsional pengelolaan pembayaran. 

5. Fungsional pembuatan laporan. 

 

4.1.7 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

sistem namun diluar kebutuhan fungsional. Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang telah dilakukan, maka kebutuhan non-fungsional pada Kresna 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4. 1 Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan  

Non-Fungsional 

Keterangan 

Keamanan Fungsi pada sistem dapat dijalankan jika 

pengguna login dengan menggunakan 

username dan password yang telah terdaftar. 

Ketersediaan Website dapat diakses 24 jam secara online 

Kehandalan Data harus dapat diupdate setiap terjadi proses 

bisnis 
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4.2 Desain 

Tahapan setelah mengidentifikasi dan menanalisis kebutuhan dari 

rancang bangun aplikasi management camp berbasis website pada Kresna. Pada 

tahapan ini, hasil analisis akan disajikan dalam bentuk diagram sebagai dasar 

pengkodingan aplikasi. 

 

4.2.1 Input Process Output (IPO) Diagram 

Adapun Input Process Output (IPO) Diagram dari Aplikasi Management 

Camp berbasis Website pada Kresna dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4. 2 Input Process Output (IPO) Diagram 
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4.2.2 System Flow  

Berikut system flow aplikasi yang digunakan sebagai acuan dalam 

pengerjaan aplikasi. Terdapat enam system flow yaitu, system flow login admin, 

system flow pengelolaan data camp, system flow pengelolaan data kamar, system 

flow pengelolaan data penginap, system flow pengelolaan data pembayaran, 

system flow pembuatan laporan. System Flow digambarkan pada Gambar 4. 3, 

Gambar 4. 4, Gambar 4. 5, Gambar 4. 6, Gambar 4. 7, Gambar 4. 8.  

A. System Flow Login Admin 

 

Gambar 4. 3 System Flow Login Admin 
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System Flow Login menggambarkan langkah yang akan dilalui oleh 

admin untuk melakukan login ke aplikasi. Login dilakukan supaya sistem tidak 

dimasuki oleh sembarang orang kecuali admin. User diharuskan mengisi 

username dan password, kemudian sistem akan mencocokan username dan 

password dengan data yang berada di database. Apabila username dan password 

yang dimasukkan sama dengan yang ada di database maka sistem akan masuk ke 

halaman utama web dengan data yang sesuai username dan password tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

B. System Flow pengelolaan data camp 

 

Gambar 4. 4 System Flow pengelolaan data camp 

System Flow data camp menggambarkan alur proses sistem untuk 

membuat, merubah dan menghapus data camp. Untuk lebih jelasnya bagaimana 

proses pengelolaan data camp akan dijelaskan dalam gambar 4. 4. 
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C. System Flow pengelolaan data kamar 

 

Gambar 4. 5 System Flow pengelolaan data kamar 

System Flow data kamar menggambarkan alur proses sistem untuk 

membuat, merubah dan menghapus data kamar. Untuk lebih jelasnya bagaimana 

proses pengelolaan data kamar akan dijelaskan dalam gambar 4. 5. 
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D. System Flow pengelolaan data penginap 

 

Gambar 4. 6 System Flow pengelolaan data penginap 

System Flow data penginap menggambarkan alur proses sistem untuk 

membuat, merubah dan menghapus data penginap. Untuk lebih jelasnya 

bagaimana proses pengelolaan data penginap akan dijelaskan dalam gambar 4. 6. 
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E. System Flow pengelolaan data pembayaran 

 

Gambar 4. 7 System Flow pengelolaan data pembayaran 

System Flow data pembayaran menggambarkan alur proses sistem untuk 

membuat, merubah dan menghapus data pembayaran. Untuk lebih jelasnya 

bagaimana proses pengelolaan data pembayaran akan dijelaskan dalam gambar 4. 
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7. 

F. System Flow pembuatan laporan 

 

Gambar 4. 8 System Flow pembuatan laporan 

System Flow pembuatan laporan adalah alur sistem yang akan berjalan 

untuk menunjukkan laporan pembayaran pada camp dan mencetak laporan. 

Tampilan dari laporan pembayaran bisa difilter berdasarkan bulan dan dicetak. 

Gambaran lengkap dari alur pembuatan laporan digambarkan pada Gambar 4. 8. 
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4.2.3 Context Diagram 

 

Gambar 4. 9 Context Diagram  

Pada Context Diagram Aplikasi Management Camp Berbasis Website 

pada Kresna hanya terdapat 1 entity yang mendukung proses sistem yaitu admin 

yang akan dioperasikan oleh manajer Kresna. User Admin dapat memasukkan 

data admin, data camp, data kamar, data penginap, data pembayaran, dan laporan. 

Adapun Context Diagram dari Aplikasi Management Camp berbasis Website pada 

Kresna English Language Institute dapat dilihat pada Gambar 4. 9. 
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4.2.4 Data Flow Diagram (DFD) 

 

Gambar 4. 10 Data Flow Diagram Level 0 

Gambar 4. 10 menggambarkan DFD Level 0 yang merupakan hasil 

decompose dari Context Diagram dan dipilah-pilah sehingga menjadi salah satu 

proses dari aplikasi sistem. DFD level 0 ini terdapat tidak proses yaitu data 

master, transaksi dan yang terakhir laporan.  
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4.2.5 Conceptual Data Model (CDM) 

 

Gambar 4. 11 Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) disajikan untuk memberikan gambaran 

konseptual dari hubungan dan batasan antar data pada database. Adapun 

Conceptual Data Model (CDM) dari Aplikasi Management Camp Berbasis 

Website pada Kresna english Language Institute dapat dilihat pada Gambar 4. 11. 
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4.2.6 Physical Data Model (PDM)  

 

Gambar 4. 12 Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) disajikan untuk memberikan gambaran fisik 

dari struktur tabel yang akan diimplementasikan pada database. Adapun Physical 

Data Model (PDM) dari Aplikasi Management Camp Berbasis Website pada 

Kresna English Language Institute dapat dilihat Gambar 4. 12. 

 

4.2.7 Struktur Tabel 

Struktur tabel disajikan untuk memberikan detail tabel yang akan 

dibangun pada database. Adapun struktur tabel dari Aplikasi Management Camp 

Berbasis Website pada Kresna English Language Insitute adalah sebagai berikut:                                

A. Tabel Admin 

Primary Key : id_admin 

Fungsi Tabel : Menyimpan data admin sistem 
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Tabel 4. 2 Struktur Tabel Admin 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. id_admin int 30 Nomor id dari admin 

2. name varchar 100 Nama admin 

3. username varchar 100 Username admin 

4. password varchar 100 Password admin 

 

B. Tabel Camp 

Primary Key : id_camp 

Fungsi Tabel : Menyimpan data nomor camp 

 

Tabel 4. 3 Struktur Tabel Camp 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. id_camp int 30 Nomor id dari camp 

2. no_camp varchar 50 Nomor camp 

 

C. Tabel Kamar 

Primary Key : id_kamar 

Fungsi Tabel : Menyimpan data kamar 

 

Tabel 4. 4 Struktur Tabel Kamar 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. id_kamar int 30 Nomor id dari kamar 

2. no_kamar varchar 50 Nomor kamar 

3. id_camp int 30 Nomor id dari camp 

4. deskripsi varchar 100 Deskripsi tambahan dan 
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jumlah orang setiap kamar 

5. harga varchar 50 Harga kamar 

 

D. Tabel Penginap 

Primary Key : id_penginap 

Fungsi Tabel : Menyimpan data penginap 

Tabel 4. 5 Struktur Tabel Penginap 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. id_penginap int 30 Nomor id dari penginap 

2. firstname varchar 100 Nama depan 

3. middlename varchar 100 Nama tengah 

4. lastname varchar 100 Nama belakang 

5. email varchar 100 Email penginap 

6. contact varchar 50 Kontak penginap 

7. no_kamar int 30 Nomor id dari kamar 

8. tgl_masuk date  Tanggal masuk penginap 

 

E. Tabel Pembayaran 

Primary Key : id_pembayaran 

Fungsi Tabel : Menyimpan data pembayaran 

Tabel 4. 6 Struktur Tabel Pembayaran 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. id_pembayaran int 30 Nomor id dari 

pembayaran 
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2. id_penginap varchar 50 Nomor id dari penginap 

3. jumlah float  Harga total selama 

menginap 

4. invoice varchar 50 Deskripsi tambahan 

pembayaran 

 

4.3 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah pengujian fungsi yang telah diimplementasikan 

didalam Aplikasi Management Camp Berbasis Website pada Kresna English 

Language Insitute. Berikut merupakan implementasi sistem untuk aplikasi ini. 

 

4.3.1 Halaman Login 

 

Gambar 4. 13 Halaman Login 

Halaman Awal untuk Admin adalah halaman tampilan awal dari aplikasi 

yang dijalankan. Pada halaman ini terdapat Username dan Password untuk 

melakukan login ke halaman dashboard. Halaman awal login dapat dilihat pada 

Gambar 4. 13. 
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4.3.2 Halaman Dashboard 

 

Gambar 4. 14 Halaman Dashboard 

Halaman dashboard admin merupakan halaman yang terakses pertama 

kali saat pengguna login ke aplikasi. Pada halaman ini pengguna akan ditampilkan 

visualisasi berupa jumlah kamar dan jumlah penginap seperti yang terlihat pada 

Gambar 4. 14. 
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4.3.3 Halaman Master Camp 

 

Gambar 4. 15 Halaman Master Camp 

Halaman master camp merupakan halaman yang diakses admin apabila 

ingin mengelola data camp baik itu menambahkan data, mengedit data maupun 

menghapus data. Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan nomor camp. 

Adapun halaman master camp dapat dilihat pada Gambar 4. 15. 

 

4.3.4 Halaman Master Kamar 

 

Gambar 4. 16 Halaman Master Kamar 
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Halaman master kamar merupakan halaman yang diakses admin apabila 

ingin mengelola data kamar baik itu menambahkan data, mengedit data maupun 

menghapus data. Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan semua data 

kamar mulai dari nomor kamar, nomor camp, batas jumlah orang dalam kamar 

dan harga. Adapun halaman master kamar dapat dilihat pada Gambar 4. 16. 

 

4.3.5 Halaman Master Penginap 

 

Gambar 4. 17 Halaman Master Penginap 

Halaman master penginap merupakan halaman yang diakses admin 

apabila ingin mengelola data penginap baik itu menambahkan data, mengedit data 

maupun menghapus data. Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan 

semua data penginap mulai dari nama, nomor kamar, harga, jumlah yang belum 

terbayar dan pembayaran terakhir. Adapun halaman master kamar dapat dilihat 

pada Gambar 4. 17. 
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Gambar 4. 18 Halaman Tambah Data Penginap 

Ketika admin mengklik button new tenant, admin akan diarahkan ke form 

tambah data penginap. Pada form ini, admin akan diminta untuk memasukkan 

nama depan, nama tengah, nama belakang, email, kontak, kamar yang akan 

ditempati, dan tanggal registrasi. Klik button save untuk menyelesaikan proses 

penambahan data penginap. Adapun form tambah data penginap dapat dilihat pada 

Gambar 4. 18. 

 

 

Gambar 4. 19 Halaman Edit Data Penginap 
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Ketika admin mengklik button edit, admin akan diarahkan ke form edit 

data penginap. Pada form ini, semua data dari baris yang dipilih oleh pengguna 

akan diambil oleh sistem dari database secara otomatis. Admin dapat mengedit 

nama depan, nama tengah, nama belakang, email, kontak, kamar yang akan 

ditempati, dan tanggal registrasi. Klik button save untuk menyelesaikan proses 

edit data penginap. Adapun form edit data penginap dapat dilihat pada Gambar 4. 

19. 

 

 

Gambar 4. 20 Notifikasi Hapus Data Penginap 

Ketika admin mengklik button delete, admin akan menerima notifikasi 

persetujuan hapus data penginap. Klik button continue untuk menyelesaikan 

proses hapus data penginap. Adapun notifikasi hapus data penginap dapat dilihat 

pada Gambar 4. 20. 
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4.3.6 Halaman Transaksi Pembayaran 

 

Gambar 4. 21 Halaman Transaksi Pembayaran 

Halaman transaksi pembayaran merupakan halaman yang diakses admin 

apabila ingin mengelola data pembayaran dari penginap baik itu menambahkan 

data, mengedit data maupun menghapus data. Pada halaman ini terdapat tabel 

yang menampilkan semua data pembayaran mulai dari tanggal, nama penginap, 

deskripsi pembayaran dan jumlah yang dibayar. Adapun halaman transaksi 

pembayaran dapat dilihat pada Gambar 4. 21. 
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Gambar 4. 22 Halaman Tambah Pembayaran 

Ketika admin mengklik button new entry, admin akan diarahkan ke form 

tambah data pembayatan. Pada form ini, admin akan diminta untuk memilih nama 

penginap, mengisi deksripsi pembayaran dan jumlah yang dibayar. Klik button 

save untuk menyelesaikan proses penambahan data pembayaran. Adapun form 

tambah data pembayaran dapat dilihat pada Gambar 4. 22. 

 

 

 Gambar 4. 23 Halaman Edit Pembayaran 

Ketika admin mengklik button edit, admin akan diarahkan ke form edit 
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data pembayaran. Pada form ini, semua data dari baris yang dipilih oleh pengguna 

akan diambil oleh sistem dari database secara otomatis. Admin dapat mengedit 

deskripsi dan jumlah pembayaran. Klik button save untuk menyelesaikan proses 

edit data pembayaran. Adapun form edit data pembayaran dapat dilihat pada 

Gambar 4. 23. 

 

 

Gambar 4. 24 Notifikasi Hapus Data Pembayaran 

Ketika admin mengklik button delete, admin akan menerima notifikasi 

persetujuan hapus data pembayaran. Klik button continue untuk menyelesaikan 

proses hapus data pembayaran. Adapun notifikasi hapus data pembayaran dapat 

dilihat pada Gambar 4. 24. 

 

4.3.7 Halaman Laporan 



40 
 

 
 

 

Gambar 4. 25 Halaman Laporan 

 

Halaman laporan merupakan halaman yang diakses oleh admin apabila 

ingin menyimpan atau melihat laporan. Untuk melihat laporan, admin dapat 

menggunakan fitur filter tanggal untuk melihat laporan pada tanggal tersebut. 

Adapun halaman laporan dapat dilihat pada Gambar 4. 25. 

 

 

Gambar 4. 26 Halaman Simpan Laporan 

Untuk menyimpan laporan, klik button print pada halaman laporan. Kemudian 
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akan muncul halaman baru, klik save untuk menyimpan laporan PDF. Adapun 

halaman simpan laporan dapat dilihat pada Gambar 4. 26. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi yang telah 

dilakukan untuk Aplikasi Management Camp Berbasis Website pada Kresna 

English Language Institute telah menghasilkan aplikasi yang dapat membantu 

manajemen camp yang dapat mengelola proses data master yang terdiri dari 

camp, kamar, penginap dan transaksi serta mencetak laporan. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam merancang bangun 

Aplikasi Management Camp Berbasis Website pada Kresna English Language 

Institute adalah dengan menambahkan visual dashboard berupa grafik 

pembayaran dari laporan serta fitur tingkat user untuk membedakan akses. 
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