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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Analisa Permasalahan 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat 

sementara, baik di tepi jalan ataupun di dalam lahan parkir suatu gedung. Parkir 

sendiri bertujuan untuk menempatkan kendaraan agar tidak mengganggu 

pengguna jalan lainnya, dengan catatan pengguna parkir memarkirkan 

kendaraannya pada lahan / lokasi parkir yang tersedia, selain tidak mengganggu 

pengguna jalan yang lain parkir juga bertujuan untuk memberikan rasa aman 

kepada pemilik kendaraan karena telah memarkir mobil ditempat yang telah 

dijaga security.  

Sistem pengaturan parkir di mall ini masih menganut sistem konvesional 

yang memiliki kekurangan dalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan 

akurat. Sistem parkir yang diterapkan saat ini memiliki beberapa kekurangan, 

kekurangam yang ada itu dirasakan oleh pihak customer yang saat ingin 

memarkirkan kendaraan merasa kesulitan dalam menemukan lokasi parkir yang 

kosong sehingga harus berputar – putar dari lantai dasar sampai bertemu tempat 

parkir yang kosong dan hal tersebut bisa membuang waktu customer dalam 

pencarian parkir, selain kelemahan tersebut kurangnya informasi yang diberikan 

oleh mall tersebut juga menyebabkan lamanya proses pencarian parkir.   

Permasalahan yang dihadapi adalah tidak tersedianya informasi parkir 

yang masih tersedia. Hal ini disebabkan sistem konvensional tidak dapat 

menyediakan informasi ketersediaan lokasi parkir kosong. Permasalahan tersebut 
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sangat umum dan mudah dijumpai khususnya untuk tempat – tempat parkir yang 

masih menggunakan sistem yang konvesional yang ada di mall di kota Surabaya. 

Sistem pengaturan parkir konvensional sering menyebabkan pengendara kesulitan 

dalam menentukan lokasi untuk memarkir kendaraan, karena tidak ada sistem 

yang mengatur otomatis dalam penentuan lokasi parkir. Dengan demikian 

diperlukan penerapan sistem komputerisasi untuk mengelola perparkiran, 

khususnya dalam hal penentuan lokasi parkir kendaraan, pemberian informasi 

lokasi parkir yang tersedia, pemberian informasi parker berupa SMS dan 

memberikan info .  

3.1.1 Model Pengembangan 

Penelitian pada tugas akhir ini merupakan rancang bangun pembuatan 

aplikasi. Pembuatan aplikasi bertujuan untuk menentukan lokasi lot parkir 

kendaraan secara otomatis, mampu memberikan informasi berupa sms dam 

meberikan laporan yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. 

Secara umum penentuan lot dan rute parkir kendaraan memiliko tahapan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Aplikasi Penentuan Lokasi Parkir 
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Pada gambar 3.1 di atas menunjukkan proses penentuan lokasi parkir 

pada suatu pusat perbelanjaan, proses penentuan lokasi parkir terdiri dari 3 (tiga) 

blok utama yaitu Blok Input, Blok Proses dan Blok Output. 

Blok input merupakan data awal yang merupakan inputan bagi sistem 

perparkiran ini dalam menentukan lokasi tempat parkir kendaraan. Data input 

berupa data kendaraan yaitu no polisi kendaraan. Selain itu data peta parkir 

merupakan inputan yang merupakan denah lokasi parkir yang sesungguhnya 

dilapangan. Data pengunjung disini merupakan data yang nantinya akan diproses 

untuk keperluan manajemen. untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada 

systemflow dibawah ini. 
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Gambar 3.2 systemflow masuk parkir 

Blok Proses merupakan tahapan setelah blok input selesai dilakukan dan 

valid. Dalam blok proses ini akan dilakukan analisa terhadap data yang diinputkan 

yaitu data kendaraan, yang akan dijadikan parameter sebagai penentu lokasi parkir 

kendaraan. Proses pencarian parkir yang kosong mengutamakan lantai paling 

bawah dan berlanjut ke lantai – lantai berikutnya sampai menemukan lokasi parkir 

yang kosong selain pencarian seperti cara di atas pengguna jasa parkir juga bias 

meminta lokasi parkir yang diinginkan dengan catatan lokasi yang diinginkan 

kosong. Proses  tersebut dapat digambarkan pada flowchart dibawah ini. 
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Gambar 3.3 flowchart pencarian lokasi parkir 

Blok Output merupakan tahapan terahir, dimana dalam blok ini akan 

dihasilkan keluaran berupa lokasi lot parkir kendaraan yang tertera pada karcis 
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yang didapat oleh pengendara yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menuju 

lokasi lot parkir. 

Aplikasi akan berlanjut lagi saat terjadi kendaraan keluar, saat keluar 

pengemudi akan membeberikan karcis parkir ke petugas penjaga pintu keluar 

parkir dan petugas akan menvalidasinya dengan otomatis maka lot yang tadinya 

ditempati akan terupdate menjadi siap di gunakan lagi, uraian diatas dapat 

digambarkan dengan systemflow dibawah ini. 
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Gambar 3.4 systemflow keluar parkir 

Selain entitas admin, opererator dan customer aplikasi sistem parkir ini 

juga memiliki satu lagi entitas yaitu satpam atau security. Satpam mendapat hak 

akses untuk melihat peta saja hal ini bertujuan untuk memudahkan customer yang 

lupa memarkirkan mobilnya, sehingga customer bisa bertanya kepada security 

untuk menanyakan dimana mobil diparkir sehingga cuastomer dapat dengan 
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mudah menemukan mobilnya. Uraian penjelasan diatas dapat digambarkan seperti 

systemflow dibawah ini : 
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Gambar 3.5 Systemflow Pencarian Parkir 

Untuk memahami logika dari pencarian mobil yang diparkir dapat 

dijelaskan dengan menggunakan flowchart dibawah ini :  
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Gambar 3.6 Systemflow Pencarian Parkir 

 

Secara garis besar rancangan arsitektur sistem hardware yang akan 

dibangun dapat digambarkan dalam skema di bawah ini, yaitu : 



36 
 

Server

Client in 1

Client out 2

Database SQL server 2005

Input lot parking

Update databaseRecive and 

sending

 sms

Client in 2

Client out ..n

Update lot parking empty

Client in ..n
Client out 1

 

Gambar 3.7 Rancanga Arsitektur Hardware 

 

3.2  Perancangan Sistem 

Setelah tahap analisa sistem selesai dilakukan, tahap berikutnya dari 

siklus pengembangan sistem adalah perancangan sistem. Pada tahap ini terdapat 

aktifitas pendefinisian kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk 

rancang bangun hingga implementasi dari sistem informasi. 

Dalam proses pengembangan sebuah sistem dibutuhkan perencanaan 

terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar sistem atau aplikasi yang dibuat dapat 

berfungsi dengan baik (sesuai dengan yang diharapkan) yaitu dapat menjadi solusi 

dari masalah yang terjadi. Adapun tahapan-tahapan dalam perancangan sistem 

yang dilakukan adalalah pembuatan Diagram Alir (system flow), Data Flow 

Diagram (DFD). Entity Reationships Diagram (ERD dan struktur database. 
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3.2.1  Diagram Alir Data 

Aliran sistem adalah bagan yang menunjukkan arus perhitungan 

pekerjaan secara menyeluruh dari suatu sistem yang menjelaskan urutan 

prosedur-prosedur yang terdapat di dalam sistem.  

A. Contex Diagram 
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Gambar 3.8 Contex Diagram 
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Context Diagram  menggambarkan proses aliran data yang terjadi 

dalam sistem secara garis besar. Selanjutnya context diagram dapat 

didekomposisi menjadi Data Flow Diagram level 1 yang menjelaskan 

proses pada level yang lebih tinggi.   

Gambar 3.7 menunjukkan context diagram  Sistem Informasi 

Parkir untuk menentukan lokasi parkir kendaraan. Context diagram  

merupakan level paling awal dari suatu DFD. Dalam context diagram 

terlihat Entity yang berperan dalam aplikasi ini, yaitu customer,operator, 

security dan manajer. Data kendaraan dan data pengunjung akan diinputkan 

oleh operator kedalam aplikasi dan dihasilkan karcis dimana karcis tersebut 

menunjukkan lokasi dimana mobil harus diparkir. Sedangakan tugas dari 

security adalah memantau melalui peta yang telah disediakan apakah mobil 

telah parkir sesuai dengan lot yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu 

untuk periode tertentu pihak manajer akan meminta laporan transaksi parkir 

yang ada. 
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B. Data Flow Diagram level 0 
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Gambar 3.9 Data Flow Diagram Level 0 



40 
 

Data flow diagram level 0 pada gambar 3.8 ini, memiliki sepuluh 

proses dalam sistem, yaitu : SMS Gateway, pendaftaran member,  cari lokasi 

parkir, proses absen, perhitungan absen, hitung kapasitas parkir, hitung 

keuangan, perhitungan pengguna sms, update data pelanggaran dan 

pencarian peta. Dalam proses pendaftaran member, customer   ingin menjadi 

member memberikan data diri dan data kendaraan pada pihak pengelola 

parkir, lalu dilanjutkan dengan pemilihan jenis member yang mempengaruhi 

lokasi dimana member akan parkir dan tarif yang akan dikenakan. Pada 

proses kedua proses SMS Gateway dilakukan oleh customer yang 

mengirimkan sms dengan format tertentu pada no telpon yang telah 

ditentukan yang telah tersedia untuk mengetahui jumlah parkir yang 

tersedia.  

Pada proses pencarian lokasi parkir sistem akan mencari dimana 

lokasi yang kosong dan terdekat, pada proses absen dilakukan oleh operator 

untuk perhitungan pemasukkan yang ada pada saat operator tersebut jaga 

dan perhitungan gaji. Pada proses perhitungan absen didapatkan dari absen 

yang telah dilakukan oleh operator yang berjaga. Proses pelaporan baik 

laporan kapasitas parkir dan laporan laba rugi dilakukan secara periodik baik 

mingguan, bulanan atau tahunan. Proses perhitungan sms dilakukan untuk 

mengetahui berapa jumlah pengguna sms apakah telah bisa membantu 

customer untuk melakukan parkir. Dan terahir yaitu proses pencarian peta 

yang dilakukan oleh security untuk memastikan bahwa customer telah 

melakukan parkir dengan benar. 
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C. Data Flow Diagram level 1 Cari Lokasi Parkir 

Pada gambar 3.9, data flow diagram level 1 ini merupakan 

penggambaran lebih detail dari proses pencarian lokasi parkir. Dalam 

proses ini melibatkan 1 (satu) Entity yaitu operator. Secara detail proses ini 

dimulai dari operator memasukkan data kendaraan, dari data kendaraan 

yang diperoleh akan dimasukkan untuk mencarikan lokasi parkir yang 

kosong, lokasi parkir yang kosong diperoleh dari database lokasi parkir, 

setelah lokasi parkir diperoleh secara otomatis proses berlanjut 

mengupdate database lokasi parkir dengan status terisi sehingga lot 

tersebut tidak bisa digunakan oleh customer lainnya sebelum customer 

yang menempati meninggalkan lokasi parkir, setelah itu karcis akan 

dicetak. 

 Proses akan berlanjut setelah customer meninggalkan lokasi parkir 

lalu memberikan karcis parkir dan akan dimasukkan oleh operator untuk 

mengosongkan lot parkir yang tadi terisi sehingga bisa digunakan oleh 

customer lainnya dan database lokasi parkir akan terupdate dengan status 

terisi. 
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Gambar 3.10 DFD level 1 cari lokasi parkir 

 

D. Data Flow Diagram Level 1 Laporan Kapasitas Parkir 

Pada proses laporan kapasitas parkir ini melibatkan 1 entitas yaitu 

menager yang dimulai dari permintaan menager untuk laporan kapasitas 

parkir yang ada, lalu akan terjadi proses perhitungan kapasitas parkir yang 

bisa disajikan secara periodik baik bulanan atau tahunan tapi biasanya 

diberikan secara tahunan. Proses perhitungan kapasitas parkir ini 

digunakan untuk kepaerluan pertimbangan menager, apakah akan 

menambah lahan parkir atau tetap mempertahankan lahan parkir yang ada 

karena masih dirasa mampu menampung kendaraan customer untuk 

parkir.  
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Gambar 3.11 DFD level 1 laporan kapasitas parkir 

 

E. Data Flo Diagram Level 1 Laporan Keuangan 

Pada DFD level 1 laporan keuangan ini akan mendapatakan 

beberapa database yang mempengaruhi perhitungan yaitu database data 

karyawan, daftar pengguna parkir, data absen karyawan dan database 

denda. Dari data karyawan dan data absen karyawan digunakan untuk 

menghitung gaji karyawan yang akan keluarkan, lalu untuk pengguna 

parkir dan denda untuk menghitung pemasukkan yang diperoleh. 

Semuanya akan tersaji dalam satu laporan yaitu laporan laba rugi. 
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Gambar 3.12 DFD level 1 laporan keuangan 
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3.2.2 Entity relationship diagram 

Entity relationship diagram (ERD) digunakan untuk 

menginterpretasikan, menentukan dan mendokumentasikan kebutuhan-

kebutuhan untuk sistem pemrosesan database. ERD menyediakan bantuan 

untuk menunjukkan struktur keseluruhan kebutuhan data dari pemakai. 

Dalam perancangan sistem ini penulisam beberapa Entity yang 

saling terkait untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh sistem 

yaitu: 

a. Entitas master biaya parkir, untuk menyimpan biaya parkir yang 

dikenakan. 

b. Entitas master denda, untuk menyimpan biaya denda denda. 

c. Entitas master karyawan, untuk menyimpan data karyawan. 

d. Entitas master lokasi parkir, untuk menyimpan lot-lot lokasi parkir 

e. Entitas master member, untuk menyimpan data member. 

f. Entitas daftar pengguna sms, untuk menyimpan data pengguna sms. 

g. Entitas pengguna parkir, digunakan untuk menyimpan data pengguna 

parkir. 

h. Entitas transaksi parkir, untuk menyimpan transaksi parkir yang 

dilakukan customer. 
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A. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) menggambarkan struktur aliran data 

pada database. 

 

Gambar 3.13 CDM (Conceptual Data Model) 

 

B. Phisical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) merupakan implementasi secara fisik dari 

database yang akan dibuat. PDM adalah hasil generate dari bentuk CDM. 

Pada dapat dilihat tipe data dari setiap atribut. Bentuk dari PDM dapat 

dilihat pada gambar 3.13 di bawah ini. 
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Gambar 3.14 PDM (Physical Data Model) 

 

3.2.3 Struktur database 

Dalam hal merancang struktur tabel yang diperlukan, meliputi 

nama tabel, nama atribut, tipe data, serta data pelengkap seperti primay key, 

foreign key dan sebagainya. 

a. Master Biaya Parkir 

Data yang diproses disimpan ke dalam MASTER_BIAYA_PARKIR. 

MASTER_BIAYA_PARKIR memiliki 3 (tiga) atribut yang masing-masing 

atribut memiliki fungsi tersendiri seperti terlihat pada Tabel 3.1 dibawah ini. 

 

 

 

ID_KARCIS = ID_KARCIS

ID_SMS = ID_SMS

ID_TPARKIR = ID_TPARKIR

ID_KARYAWAN = ID_KARYAWAN

ID_KARCIS = ID_KARCIS

ID_BIAYA = ID_BIAYA

ID_KARCIS = ID_KARCIS

ID_KARCIS = ID_KARCIS

ID_TPARKIR = ID_TPARKIR

ID_TPARKIR = ID_TPARKIR

ID_MEMBER = ID_MEMBER

DATA_PENGGUNA_SMS

ID_SMS char(10)

TGL_JAM timestamp

NO_TELP_CUST char(15)

INFO_PARKIR char(50)

DATA_MEMBER

ID_MEMBER char(10)

ID_TPARKIR char(10)

JENIS_MEMBER char(5)

NAMA_MEMBER char(30)

ALAMAT_MEMBER char(50)

KOTA_MEMBER char(10)

NO_TELP_MEMBER char(15)

NO_POLISI_MEMBER char(10)

NO_LOT_MEMBER char(5)

LOKASI_PARKIR

ID_TPARKIR char(10)

ID_MEMBER char(10)

NO_LOT integer

LANTAI integer

STATUS char(10)

NO_LOT_MEMBER char(5)

NO_LOT_CUST char(10)

DATA_DENDA

ID_DENDA char(10)

ID_KARCIS char(10)

JENIS_DENDA char(15)

NILAI_DENDA integer

TRANSAKSI_PARKIR

ID_KARCIS char(10)

ID_BIAYA char(10)

ID_KARYAWAN char(10)

JUMLAH_TRANSAKSI integer

BIAYA_PARKIR integer

NILAI_DENDA integer

JENIS_BIAYA char(20)

BIAYA_PARKIR

ID_BIAYA char(10)

ID_KARCIS char(10)

JENIS_BIAYA char(20)

BIAYA_PARKIR integer

DATA_KARYAWAN

ID_KARYAWAN char(10)

NAMA_KARYAWAN char(30)

ALAMAT_KARYAWAN char(50)

KOTA_KARYAWAN char(15)

JAM_MASUK_KRY timestamp

JAM_KELUAR_KRY timestamp

NO_TELP_KARYAWAN char(15)

STATUS char(10)

DAFTAR_PENGGUNA_PARKIR

ID_PENGGUNA_PKR char(10)

ID_TPARKIR char(10)

ID_SMS char(10)

NO_POLISI_MEMBER char(10)

NO_POLISI_CUST char(10)

DATA_PELANGGARAN

ID_PELANGGARAN char(10)

ID_KARCIS char(10)

JENIS_DENDA char(15)

NO_POLISI_CUST char(10)

NO_LOT integer

MENGGUNAKAN

ID_TPARKIR char(10)

ID_KARCIS char(10)
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Tabel 3.1 Tabel MASTER_BIAYA_PARKIR 

Nama Atribut Tipe Data Key Keterangan 

ID_BIAYA Text PK Kode biaya 

JENIS_BIAYA Text  Jenis biaya 

BIAYA_PARKIR Number  Biaya parkir 

 

b. MASTER_DENDA 

Tabel MASTER DENDA memiliki 4 (empat) atribut yang masing-

masing atribut memiliki fungsi tersendiri seperti terlihat pada Tabel 3.2. 

Atribut ID_DENDA berfungsi sebagai primary key dan ID_KARCIS 

berfungsi sebagai foreign key sebagai penyesuaian no polisi berapa yang 

dikenakan denda, hanya digunakan untuk validasi sebagai laporan keuangan. 

MASTER_DENDA Berfungsi menyimpan biaya denda yang akan 

diberlakukan saat terjadi kesalahan. 

Tabel 3.2 MASTER_DENDA 

 

c. MASTER_KARYAWAN 

Tabel MASTER KARYAWAN memiliki 6 (enam) atribut yang masing-

masing atribut memiliki fungsi tersendiri seperti terlihat pada Tabel 3.3. 

Atribut ID_KARYAWAN berfungsi sebagai primary key. MASTER 

KARYAWAN Berfungsi menyimpan data-data karyawan yang ada dan 

bertugas 

 

 

Nama Atribut Tipe Data Key Keterangan 

ID_DENDA Text  PK Kode denda 

JENIS_DENDA Text   Jenis dari denda 

NILAI_DENDA Number   Biaya denda 
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Tabel 3.3 MASTER_KARYAWAN 

 

d. DAFTAR_PENGGUNA_SMS 

Tabel DAFTAR_PENGGUNA_SMS memiliki 5 (lima) atribut yang 

masing-masing atribut memiliki fungsi tersendiri seperti terlihat pada Tabel 

3.4. Atribut ID_PENGGUNA_SMS berfungsi sebagai primary key. Tabel 

DAFTAR_PENGGUNA_SMS Berfungsi menyimpan data-data dari 

pengguna sms yang nantinya digunakan untuk menghitung penggunaan 

layanan sms apakah telah difungsikan secara maksimal oleh para pengguna 

jasa parkir. 

Tabel 3.4 DAFTAR_PENGGUNA_SMS 

 

e. TABEL_TRANSAKSI_PARKIR 

TABEL_TRANSAKSI_PARKIR memiliki 7 (tujuh) atribut yang 

masing-masing atribut memiliki fungsi tersendiri seperti terlihat pada Tabel 

3.4.TABEL_TRANSAKSI_PARKIR merupakan tabel yang digunakan 

Nama Atribut Tipe 

Data 

Key Keterangan 

ID_KARYAWAN Text  PK Kode karyawan 

NAMA_KARYAWAN Text  Nama karyawan 

ALAMAT_KARYAWAN Text  Alamat karyawan 

JAM_MASUK_KRY Time   Jam masuk kry 

JAM_KELUAR_KRY Time   Jam keluar kry 

NO_TLP_KARYAWAN Number   No telp dari karyawan 

STATUS Text  Status karyawan aktif 

Nama Atribut Tipe Data Key Keterangan 

ID_SMS Text  PK Kode pengguna sms 

NO_TELP_CUST Number   No telp customer 

TANGGAL_JAM Date   Tanggal penggunaan sms 

INFO_PARKIR Text  Info yang didapatkan 

pengirim sms 
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sebagai patokan pembuatan laporan-laporan, dari laoparan pengguna parkir 

sampai laporan laba rugi sebagian besar bersumber dari 

TABEL_TRANSAKSI_PARKIR. Atribut ID  KARCIS berfungsi sebagai 

primary key dan terdapat 3 (tiga) foreign key yaitu ID_CUSTOMER, 

ID_BIAYA, ID_KARYAWAN. Tabel TABEL_TRANSAKSI_PARKIR 

Berfungsi menyimpan data-data transaksi parkir yang terjadi. 

Tabel 3.5 TABEL_TRANSAKSI_PARKIR 

Nama Atribut Tipe Data Key  Keterangan  

ID_KARCIS Text  PK Kode karcis 

ID_CUSTOMER Text FK Kode customer 

ID_KARYAWAN Text FK Kode karyawan 

ID_BIAYA Text FK Kode biaya 

BIAYA_PARKIR Number   Biaya parkir 

NILAI_DENDA Number  Biaya denda yang dikenakan 

JENIS DENDA Text  Nama denda yangdikenakan 

 

f. DAFTAR_PENGGUNA_PARKIR 

DAFTAR_PENGGUNA_PARKIR  memiliki 6 (enam) atribut yang 

masing-masing atribut memiliki fungsi tersendiri seperti terlihat pada Tabel 

3.5. Atribut ID _CUSTOMER berfungsi sebagai primary key dan terdapat 2 

(tiga) foreign key yaitu ID_KARCIS, ID_MEMBER.  

DAFTAR_PENGGUNA_PARKIR Berfungsi menyimpan data-data 

customer pengguna jasa parkir yang nantinya data tersebut digunakan untuk 

membantu menager dalam mengambil keputusan apakah akan memperluas 

lahan parkir atau merasa lahan parkir yang ada masih cukup. 
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Tabel 3.6 DAFTAR_PENGGUNA_PARKIR 

Nama Atribut Tipe Data Key Keterangan 

ID_PENGGUNA_PKR Text  PK Kode customer 

ID_TPARKIR Text  FK Kode tempat parkir 

ID_SMS Text  FK Kode sms 

NO_POLISI_MEMBER Text   No polisi member 

NO_POLISI_CUST Text   No polisi customer 

 

g. MASTER_MEMBER 

Tabel MASTER_MEMBER memiliki 8 (tujuh) atribut yang masing-

masing atribut memiliki fungsi tersendiri seperti terlihat pada Tabel 3.6. 

Atribut ID_MEMBER berfungsi sebagai primary key.  

Tabel MASTER_MEMBER juga memiliki foreign key yaitu 

ID_CUSTOMER. MASTER_MEMBER Berfungsi menyimpan data-data 

member yang menggunakan jasa parkir, member bisa dari owner dari tenan 

atau stand atau para penjaga tenant yang memiliki kendaraan. 

Tabel 3.7 MASTER_MEMBER 

Nama Atribut Tipe Data Key  Keterangan  

ID_MEMBER Text  PK Kode member 

NAMA_MEMBER Text   Nama member 

ALAMAT_MEMBER Text   Alamat member 

KOTA_MEMBER Text  Kota member 

NO_TELP_MEMBER Number   No telpon member 

JENIS_MEMBER Text   Jenis member 

NO_LOT_MEMBER Text   No lot lokasi parkir 

NOPOL_MEMBER Text   No polisi kendaraan member 

 

h. MASTER_LOKASI_PARKIR 

Tabel MASTER_LOKASI_PARKIR memiliki 6 (enam) atribut yang 

masing-masing atribut memiliki fungsi dan kegunaan tersendiri seperti 
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terlihat pada Tabel 3.7. Atribut ID_PARKIR berfungsi sebagai primary key. 

Tabel MASTER_LOKASI_PARKIR juga memiliki foreign key yaitu 

ID_KARCIS yang berfungsi untuk menentukan lokasi parkir mana yang 

akan digunakan oleh ID_KARCIS tertentu. MASTER_LOKASI_PARKIR  

Berfungsi menyimpan data-data lokasi parkir yang ada dan dapat digunakan. 

Tabel 3.8 MASTER_LOKASI_PARKIR 

Nama Atribut Tipe Data Key  Keterangan  

ID_TPARKIR Text PK Kode lokasi parkir 

NOLOT Text   No lot lokasi parkir 

LANTAI Number   Lanti lokasi parkir 

STATUS Text   Status lokasi parkir 

 

i. TABEL_DATA_PELANGGARAN 

TABEL_DATA_PELANGGARAN memiliki 5 (lima) atribut yang 

masing-masing atribut memiliki fungsi dan kegunaan tersendiri seperti 

terlihat pada Tabel 3.9. Atribut ID_PELANGGARAN berfungsi sebagai 

primary key. TABEL_DATA_PELANGGARAN juga memiliki foreign key 

yaitu ID_TPARKIR yang berfungsi untuk mencatat transaksi parkir. 

TABEL_DATA_PELANGGARAN Berfungsi menyimpan data-data 

pelanggaran yang telah terjadi. 

Tabel 3.9 TABEL_DATA_PELANGGARAN 

Nama Atribut Tipe Data Key  Keterangan  

ID PELANGGARAN Text PK Kode pelanggaran 

ID_TPARKIR Text FK Kode lokasi parkir 

NOLOT Text   No lot lokasi parkir 

LANTAI Number   Lanti lokasi parkir 

STATUS Text   Status lokasi parkir 
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3.3 Rancangan Input Output 

Rancangan input yang digunakan pada sistem ini dibuat berdasarkan 

konsep interaksi manusia dan komputer. Rancangan input output sistem ini 

terdiri atas dialog proses demi proses yang dilakukan selama pengguna 

memberikan input dan mendapatkan output dari sistem. Rancangan input output 

ini meliputi : 

3.3.1 Desain Form Utama 

Form utama merupakan form parent dari semua form-form yang terlibat 

dalam aplikasi ini. Dari form utama ini dapat dipanggil semua form lainnya 

sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing form yang ada. Saat pertama 

kali aplikasi dijalankan akan muncul form login. Form login ini digunakan 

untuk validasi user yang akan menggunakan aplikasi ini. Tampilan form utama 

dan login dapat dilihat pada gambar 3.14 pada halaman 52. Langkah-langkah 

penggunaan form utama adalah sebagai berikut. 

 

a. Untuk melakukan login pilih menu account       Login 

b. Pada form login masukkan username dan password. 

c. Tekan tombol OK untuk login dan tombol Cancel untuk membatalkan 

proses login. 

d. Jika login berhasil, form login akan hilang dan user dapat menggunakan 

form utama secara penuh sesuai dengan oteritas user. 

e. Untuk melakukan Logout pilih accout      Logout 
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f. Fungsi masing-masing menu pada form utama adalah memanggil form-form 

yang diperlukan untuk menjalankan tugas masing-masing. Adapun menu-

menu yang tersedian pada form utama yaitu : 

1. Menu account       Login, Logout dan Exit 

2. menu Master      Master Biaya, Master Denda, Master Customer, Master 

Petugas, Master Tempat Parkir 

3. Menu Input Transaksi       Transaksi karcis masuk dan Transaksi karcis 

keluar 

4. Menu Laporan       Laporan biaya, Laporan customer, Laporan denda, 

Laporan petugas, Laporan tempat parkir, Laporan masuk dan keluar 

parkir, laporan penggunaan sms, Laporan laba rugi 

5. Fungsi menu yang lainsama halnya menu-menu pada aplikasi window 

 

User Login

Username

Password

Account Master Input Transaksi Laporan  Help

OK Cancel

 

Gambar 3.15 Desain Form Utama dan Login 
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3.3.2 Desain Form Master Biaya Parkir 

Form master merupakan form yang digunakan untuk menambah atau 

mengurangi data dari data biaya parkir customer dan member. Form master 

hanya dapat diakses oleh user yang mempunyai otoritas tertinggi yaitu admin. 

Form master biaya parkir dapat dilihat pada Gambar 3.15 pada  halaman 54. 

Untuk langkah-langkah penggunaan form master biaya parkir adalah sebagai 

berikut :  

1. ID Biaya akan secara otomatis terbuat jika ingin memasukkan biaya 

baru. 

2. Jenis member digunakan untuk menentukan customer termasuk member 

apa, ada 2 (dua) pilihan member yaitu vvip dan vip. Jenis dari member 

masih dapat ditambah sesuai kebutuhan. 

3. Biaya digunakan untuk memasukkan nominal nilai dari biaya parkir. 

4. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan inputan biaya baru. 

5. Tombol ubah digunakan untuk merubah data yang sudah ada. 

6. Tombol batal digunakan untuk membatalkan semua yang telah 

diinputkan atau telah diubah. 

7. Data gridview digunkan untuk menampilkan jenis biaya yang telah 

dibuat atau biaya yang ingin dirubah. 

8. Tombol Exit digunakan untuk keluar dari form master biaya. 
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Masukkan Biaya Parkir

ID Biaya

Batal

Ubah

Simpan

Exit

Data Gridview

Nilai Biaya

Jenis Biaya

 

Gambar 3.16 Desain Form Master Biaya Parkir 

3.3.3 Desain Form Master Denda 

Form master denda merupakan form yang digunakan untuk menambah 

atau mengurangi data dari denda-denda yang dikenakan . Form master hanya 

dapat diakses oleh user yang mempunyai otoritas tertinggi yaitu admin. Form 

master biaya parkir dapat dilihat pada Gambar 3.16 pada  halaman 55. Untuk 

langkah-langkah penggunaan form master denda adalah sebagai berikut :  

1. ID Denda akan terbuat secara otomatis saat kita akan memasukkan jenis 

denda yang baru. 

2. Tipe Denda digunakan untuk menetukan nama dan jenis dendanya. 

3. Biaya digunkan untuk memasukkan nominal nilai dari denda. 

4. Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan inputan denda baru. 

5. Tombol ubah digunakan untuk merubah data yang sudah ada. 



56 
 

6. Tombol batal digunakan untuk membatalkan semua yang telah 

diinputkan atau telah diubah. 

7. Data gridview digunkan untuk menampilkan jenis denda yang telah 

dibuat atau denda yang ingin dirubah. 

8. Tombol Exit digunakan untuk keluar dari form master denda. 

Masukkan Ketentuan Denda

ID Denda

Batal

Ubah

Simpan

Exit

Data Gridview

Nilai Denda

Jenis Denda

 

Gambar 3.17 Desain Form Master Denda 

3.3.4 Desain Form Master Karyawan 

Form master karyawan merupakan form yang digunakan untuk menambah 

atau mengurangi data dari data karyawan. Form master hanya dapat diakses oleh 

user yang mempunyai otoritas tertinggi yaitu admin. Form master karyawan 

memiliki beberapa kolom yang mendukung data-data karyawan, desain form 

master karyawan dapat dilihat pada Gambar 3.17 pada  halaman 57. Untuk 

langkah-langkah penggunaan form master biaya parkir adalah sebagai berikut :  
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1. ID petugas akan terbuat secara otomatis saat kita akan memasukkan 

petugas yang baru, ID Petugas juga berfungsi sebagai username dari 

petugas tersebut. 

2. Nama Petugas digunakan untuk menetukan nama petugas. 

3. No Telp digunkan untuk memasukkan No Telpon dari petugas. 

4. Alamat digunakan untuk mencatat alamat dari petugas tersebut. 

5. Tgl Lahir digunakan untuk mencatan tanggal lahir petugas. 

6. Kolom Jam Masuk dan Jam keluar digunakan untuk menentukan jam 

kerja dari petugas. 

7. Password digunakan untuk memberikan password yang akan digunakan 

untuk login. 

8. Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan inputan denda baru. 

9. Tombol ubah digunakan untuk merubah data yang sudah ada. 

10. Tombol batal digunakan untuk membatalkan semua yang telah 

diinputkan atau telah diubah. 

11. Data gridview digunkan untuk menampilkan petugas yang ada yang 

telah dibuat atau petugas yang ingin dirubah datanya. 

12. Tombol Exit digunakan untuk keluar dari form master denda. 
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Masukkan Data Petugas

ID Petugas
Simpan

Password

Jam Keluar

Jam Masuk

Tgl. Lahir

Alamat

No Telp

Nama Petugas

Data Gridview

Exit

Batal

Ubah

Tgl. Lahir PL

 

Gambar 3.18 Desain Form Master Petugas 

3.3.5  Desain Form Daftar Pengguna SMS 

Form daftar pengguna sms merupakan form yang digunakan untuk 

mencatat data penggunan sms yang telah dilakukan customer. Form daftar 

pengguna sms hanya dapat diakses oleh user yang mempunyai otoritas tertinggi 

yaitu admin. Form daftar pengguna sms memiliki beberapa kolom yang 

mendukung data-data, desain form master pengguna sms dapat dilihat pada 

Gambar 3.18 pada  halaman 58. Untuk langkah-langkah penggunaan form daftar 

pengguna sms adalah sebagai berikut : 

1. ID Daftar Pegguna SMS akan terbuat secara otomatis saat kita akan 

memasukkan pengguna sms. 

2. ID Member akan muncul secara otomatis jika pada kolom no telpon 

yang diisi adala no telpon dari member. 

3. Kolom No Telpon digunakan untuk mencatat no telpon oengguna 

layanan sms. 

4. Tanggal digunakan untuk memasukkan tanggal pencatatan. 
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5. Jumlah pengguna digunakan untuk mengetahui jumlah pengguna yag 

memakai layanan sms. 

6. Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan inputan. 

7. Tombol ubah digunakan untuk merubah data yang sudah ada. 

8. Tombol batal digunakan untuk membatalkan semua yang telah 

diinputkan atau telah diubah. 

9. Data gridview digunkan untuk menampilkan data pengguna layanan 

sms yang telah dibuat. 

10. Tombol Exit digunakan untuk keluar dari form daftar pengguna sms. 

Daftar Pengguna SMS

ID Pengguna SMS

Batal

Ubah

Simpan

Exit

Data Gridview

No. Telp

ID Member

Jumlah Pengguna

Tanggal

 

Gambar 3.19 Desain Form Daftar Pengguna SMS 

 

 

 



60 
 

3.3.6 Desain Form Daftar Pengguna Parkir 

Form daftar pengguna parkir merupakan form yang digunakan untuk 

mencatat data penggunan parkir yang telah dilakukan customer dan member. 

Form daftar pengguna sms hanya dapat diakses oleh user yang mempunyai 

otoritas tertinggi yaitu admin. Form daftar pengguna parkir memiliki beberapa 

kolom yang mendukung data-data, desain form pengguna parkir dapat dilihat 

pada Gambar 3.19 pada  halaman 60. Untuk langkah-langkah penggunaan form 

daftar pengguna parkir adalah sebagai berikut : 

1. ID Daftar Pegguna Parkir akan terbuat secara otomatis saat kita akan  

memasukkan pengguna parkir. 

2. ID Karcis diinputkan untuk validasi penghiungan pengguna parkir.  

3. ID Member akan muncul secara otomatis jika pada kolom no telpon 

yang diisi adala no telpon dari member. 

4. Kolom No Telpon digunakan untuk mencatat no telpon oengguna 

layanan sms. 

5. Kolom No LOT akan terisi secara otomatis saat ID Karcis diinputkan. 

6. Kolom No Polisi akan terisi secara otomatis saat ID Karcis 

diinputkan. 

7. Tanggal digunakan untuk memasukkan tanggal pencatatan. 

8. Jumlah pengguna digunakan untuk mengetahui jumlah pengguna yag 

memakai jasa parkir. 

9. Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan inputan. 

10. Tombol ubah digunakan untuk merubah data yang sudah ada. 
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11. Tombol batal digunakan untuk membatalkan semua yang telah 

diinputkan atau telah diubah. 

12. Data gridview digunkan untuk menampilkan data pengguna layanan 

sms yang telah dibuat. 

13. Tombol Exit digunakan untuk keluar dari form daftar pengguna sms. 

Daftar Pengguna Parkir

ID Pengguna Parkir

Batal

Ubah

Simpan

Exit

Data Gridview

ID Member

ID Karcis

Tanggal

No. Polisi

No. LOT

No. Telp

Jumlah Pengguna

 

Gambar 3.20 Desain Form Daftar Pengguna Parkir 
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3.3.7 Desain Form Master Member 

Form master member merupakan form yang digunakan untuk mencatat 

data customer yang menjadi member. Form master member hanya dapat diakses 

oleh user yang mempunyai otoritas tertinggi yaitu admin. Form master member 

memiliki beberapa kolom yang mendukung data-data, desain form pengguna 

parkir dapat dilihat pada Gambar 3.20 pada  halaman 62. Untuk langkah-

langkah penggunaan form master member adalah sebagai berikut : 

1. ID Member akan terbuat secara otomatis saat kita akan memasukkan 

member baru. 

2. ID Customer diinputkan untuk validasi penghiungan pengguna parkir.  

3. Kolom Nama digunakan untuk menginputkan nama member. 

4. Kolom Alamat digunakan untuk menginputkan Alamat member. 

5. Kolom No Telpon digunakan untuk mencatat no telpon oengguna 

layanan sms. 

6. Kolom No LOT akan terisi secara otomatis saat ID Karcis diinputkan. 

7. Kolom No Polisi akan terisi secara otomatis saat ID Karcis diinputkan. 

8. Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan inputan. 

9. Tombol ubah digunakan untuk merubah data yang sudah ada. 

10. Tombol batal digunakan untuk membatalkan semua yang telah 

diinputkan atau telah diubah. 

11. Data gridview digunkan untuk menampilkan data pengguna layanan sms 

yang telah dibuat. 

12. Tombol Exit digunakan untuk keluar dari form daftar pengguna sms. 
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Form Master Member

ID Member

Batal

Ubah

Simpan

Exit

Data Gridview

Alamat

Nama

Jenis Member

No. Polisi

No. LOT

No. Telp

 

Gambar 3.21 Desain Form Master Member 

3.3.8 Desain Form Master Lokasi Parkir 

Form master lokasi parkir merupakan form yang digunakan untuk 

mencatat data lokasi parkir yang ada. Form master lokasi parkir hanya dapat 

diakses oleh user yang mempunyai otoritas tertinggi yaitu admin. Form master 

lokasi parkir memiliki beberapa kolom yang mendukung data-data, desain form 

pengguna lokasi parkir dapat dilihat pada Gambar 3.21 pada  halaman 63. Untuk 

langkah-langkah penggunaan form master lokasi parkir adalah sebagai berikut : 

1. ID Parkir akan terbuat secara otomatis saat kita akan memasukkan 

member baru. 
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2. Kolom No lot diinputkan untuk menentukan lot parkir. 

3. Kolom lantai diinputkan untuk menentukan lantai parkir. 

4. Status dicentang bila lot parkir telah digunakan oleh member. 

5. Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan inputan. 

6. Tombol ubah digunakan untuk merubah data yang sudah ada. 

7. Tombol batal digunakan untuk membatalkan semua yang telah 

diinputkan atau telah diubah. 

8. Data gridview digunkan untuk menampilkan data pengguna layanan sms 

yang telah dibuat. 

9. Tombol Exit digunakan untuk keluar dari form daftar pengguna sms. 

Master Tempat Parkir

ID Parkir

Batal

Ubah

Simpan

Exit

Data Gridview

Lantai

No Lot

TerisiStatus

 

Gambar 3.22 Desain Form Lokasi Parkir 
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3.3.9 Desain Form Transaksi Parkir 

Form Transaksi parkir merupakan form yang digunakan untuk mencatat 

data transaksi parkir yang ada, form transaksi parkir terdiri dari 2(dua) form 

yaitu form parkir masuk dan form parkir keluar. Form transaksi parkir dapat 

diakses oleh user yang mempunyai admin dan operator. Form transaksi parkir 

memiliki beberapa kolom yang mendukung data-data, desain form transaksi 

parkir dapat dilihat pada Gambar 3.21 dan Gambar 3.22  pada  halaman 65.form 

parkir masuk dan form parkir keluar memiliki cara penggunaan yang hamper 

sama Untuk langkah-langkah penggunaan form master lokasi parkir adalah 

sebagai berikut : 

1. Kolom no polisi diisi dan semua data yang telah tercatat seperti 

member akan keluar secara otomatis. 

2. Kolom denda di centang jika terjadi denda yang dilakukan oleh 

customer atau member. 

3. Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan inputan. 

4. Tombol batal digunakan untuk membatalkan semua yang telah 

diinputkan atau telah diubah. 

5. Tombol Exit digunakan untuk keluar dari form transaksi. 
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Form Masuk Parkir

No Polisi

ExitBatalSimpanGambar Mobil

Tgl. Masuk

Jam masuk
Cari Lokasi 

Parkir

No Karcis

Tipe Member

iD member

Jenis Cudtomer

Tarif

Member Pengunjung

Login Sebagai : 

 

Gambar 3.23 Desain Form Transaksi Parkir Masuk 

 

Form Keluar Parkir

No Polisi

ExitBatalSimpanGambar Mobil

Biaya
Cari Lokasi 

Parkir

No Karcis

Tipe Member

iD member

Jenis Cudtomer

Tarif

Member Pengunjung
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Gambar 3.24 Desain Form Transaksi Parkir Keluar 
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3.3.10 Desain Form Pilih Form Member VVIP 

Form pilih parkir vvip digunakan untuk memilih parkir member vvip 

yang terbatas di setiap lantainya. Form pilih parkir vvip dapat diakses oleh user 

yang mempunyai hak akses admin. Form pilih parkir vvip memiliki beberapa 

kolom yang mendukung data-data, desain form pilih parkir vvip dapat dilihat 

pada Gambar 3.24  pada  halaman 67. Form parkir pilih parkir vvip memiliki 

cara penggunaan yang hampir sama, untuk langkah-langkah penggunaan form 

pilih parkir vvip adalah sebagai berikut : 

1. Kolom id member digunakan untuk mengisi id member yang keluar 

secara otomatis sesuai member yang terdaftar. 

2. Button pilih lot parkir digunakan untuk menampilkan peta lokasi 

parkir untuk member vvip yang masih tersedia. 

3. Kolom lot parkir menampilkan kode lot parkir yang telah dipilih oleh 

member. 

4. Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan inputan. 

5. Tombol batal digunakan untuk membatalkan semua yang telah 

diinputkan atau telah diubah. 

6. Tombol Exit digunakan untuk keluar dari form transaksi. 
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Gambar 3.25 Desain Form Pilih Form VVIP 

 

3.3.11 Desain Form SMS Gateway 

Form sms gateway digunakan untuk mengatur modem agar dapat 

menerima dan mengirim sms. Form sms gateway dapat diakses oleh user yang 

mempunyai hak akses admin. Form sms gateway memiliki beberapa kolom yang 

mendukung data-data, desain form sms gateway dapat dilihat pada Gambar 3.25 

pada  halaman 68. Form sms gateway memiliki cara penggunaan yang hampir 

sama, untuk langkah-langkah penggunaan form pilih parkir vvip adalah sebagai 

berikut : 

1. Kolom pilih com digunakan untuk mengatur port yang digunakan 

oleh sms gateway yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Button start  digunakan untuk memulai proses pengaktifan sms 

gateway. 
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3. Kolom jaringan akan muncul secara otomatis jika sms gateway sudah 

aktif. 

4. Kolom no pusat pesan akan muncul secara otomatis jika sms 

gateway sudah aktif. 

5. Kolom merek akan muncul secara otomatis jika sms gateway sudah 

aktif. 

6. Kolom model akan muncul secara otomatis jika sms gateway sudah 

aktif. 

7. Kolom no imei akan muncul secara otomatis jika sms gateway sudah 

aktif. 

8. Button refresh digunakan untuk memperbaharui pesan yang masuk 

dan secara otomatis membalas sms yang masuk. 

9. Button Exit digunakan untuk keluar dari form sms gateway. 

Pilih COM

No IMEI

Model

Merek

No Pusat Pesan

Jaringan

Sinyal

Connection server sms gateway

Data Gridview

Start

SMS Masuk / Request Data

Refresh Exit

 

Gambar 3.26 Desain Form SMS Gateway 
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3.3.12 Desain Laporan 

Form laporan digunakan untuk mencetak laporan, baik itu laporan 

transaksi maupun laporan pengguna parkir. Tampilan form laporan dapat dilihat 

pada Gambar 3.26 pada halaman 69. Langkah-langkah penggunaan form 

laporan adalah sebagai berikut:  

Logo dan alamat perusahaan

No Karcis Jenis Cust. ID Cust. No Polisi Tempat Pkr. Jam Masuk ID Operator Jam Keluar Biaya Denda

 

Gambar 3.27 Desain Laporan Transaksi Pengguna Parkir 

 

 

 

 

 


