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ABSTRACT—PT. Jasatama Polamedia Branch Gading
Serpong is an agent that transmits the print media to
customers residing in the Gading Serpong, Tangerang. PT.
Jasatama Polamedia Branch Gading Serpong in their daily
activities are still using manual processes. In the
administration wants in Gading Serpong branch built a
system that can support activities at the branch office to be
relatively more baik.Berdasarkan above problems the
author tries to design and make the information system at
PT. Jasatama Polamedia Gading Serpong Branch. This
information system applying the waterfall model in its
development, and was built using the Java programming
language and uses My SQL. The information system is able to
help the activities at the branch office to be relatively better
and efficient.
Keywords: Information Systems, Waterfall Model, Object
Oriented Analysis
INTISARI—PT. Jasatama Polamedia Cabang Gading
Serpong adalah agen yang menyalurkan media cetak ke
para pelanggan yang berada di wilayah Gading Serpong
Tangerang. PT. Jasatama Polamedia Cabang Gading
Serpong
dalam
kegiatan
sehari-harinya
masih
menggunakan proses manual. Pada bagian administrasi
menginginkan agar pada cabang Gading Serpong dibangun
sebuah sistem yang bisa menunjang kegiatan di kantor
cabang tersebut agar relatif lebih baik.Berdasarkan
permasalahan diatas penulis mencoba untuk merancang
dan membuat sistem informasi pada PT. Jasatama
Polamedia Cabang Gading Serpong. Sistem informasi ini
menerapkan waterfall model dalam pembangunannya, dan
dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java
dan menggunakan My SQL. Sistem informasi ini mampu
membantu kegiatan di kantor cabang menjadi relatif lebih
baik dan efesien.
Kata Kunci: Sistem Informasi, Waterfall Model,
Oriented Analysis

Object

PENDAHULUAN
Atas dasar minat pembaca media cetak yang relatif
masih banyak maka PT. Jasatama Polamedia tetap berdiri
untuk melayani pelanggannya di berbagai daerah. PT.
Jasatama Polamedia adalah suatu perusahaan yang
bergerak di bidang pendistribusian media cetak (koran,
majalah dan tabloit). PT. Jastama Polamedia mempunyai
cabang atau yang biasa di kenal dengan istilah agen-agen
media cetak yang tersebar di berbagai daerah salah
satunya adalah di cabang atau agen yang terletak di Gading
Serpong. Dalam kegiatan sehari-harinya PT. Jasatama
Polamedia cabang Gading Serpong ini melayani pelanggan
yang ingin berlangganan media cetak. Semakin banyaknya
pelanggan baru, dan produk yang dilayani juga relatif
banyak, maka akan memakan waktu yang cukup lama jika
dalam pengerjaannya tidak di tunjang dengan suatu sistem.
Sugiyanto, dkk (2013) mengemukakan “Untuk tanda bukti
penjualannnya masih menggunakan nota yang ditulis
manual sehingga memakan waktu yang relatif lama. Dalam
penyimpanan datanya masih dalam buku yang diarsipkan
sehingga mempesulit karyawan dalam pencarian data dan
melaporkan hasil penjualan. Hal ini menyebabkan
transaksi penjualan dan pengelolaan data hasil penjualan
memerlukan waktu yang lebih lama dan kurang efektif.”
Menurut Aryani dkk, (2010) dalam (Kotler, 2005)
“semakin tingginya tingkat persaingan akan menyebabkan
pelanggan menghadapi lebih banyak alternatif produk,
harga dan kualitas yang bervariasi, sehingga pelanggan
akan selalu mencari nilai yang dianggap paling tinggi dari
beberapa produk. Kualitas yang rendah akan menimbulkan
ketidakpuasan pada pelanggan, tidak hanya pelanggan
yang makan di restoran tersebut tetapi juga berdampak
pada orang lain. Karena pelanggan yang kecewa akan
bercerita paling sedikit kepada 15 orang lainnya.
Dampaknya, calon pelanggan akan menjatuhkan
pilihannya kepada pesaing dalam Lupiyoadi dan Hamdani,
(2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima
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dimensi pembentuk kualtas layanan terbukti berpengaruh
secara signifikan terhadap kualitas layanan berturut-turut
adalah relibility, responsieness,assurance, empathy dan
tangibility. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa sebesar 72,9% variabel kepuasan
pelanggan dapat di jelaskan oleh variabel kualitas layanan,
sedangkan sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor
lain dari luar variabel kualitas layanan.”
Dengan tidak adanya sistem yang terintegrasi
maka akan mempersulit kerja semua pihak. Menurut
Iskandar dan Rangkuti (2008) “semua perusahaan
memerlukan dukungan sistem informasi yang baik, hal ini
disebabkan oleh semakin banyaknya transaksi yang
terjadi, yang sampai saat ini dokumen-dokumen penjualan
maupun laporan penjualan masih ditangani secara
manual.”
Dengan adanya suatu sistem pengerjaan transaksi
penjualan dan pembuatan tagihan ke pelanggan relatif
cepat diselesaikan. Serta pembuatan laporan menjadi lebih
valid dan tidak merugikan perusahaan. Tujuan dari
penulisan ilmiah ini adalah diharapkan dengan adanya
sistem yang penulis buat proses kegiatan transaksi dan
pekerjaan di cabang Serpong ini bisa relatif cepat dari
sebelumnya. Penginputan pelanggan baru lebih mudah dan
relatif cepat di selesaikan.Pengerjaan laporan tagihan
relatif lebih cepat di selesaikan.Dan ingin mengetahui alur
kerja atau alur proses pelayanan media cetak dari agen
sampai ke tangan pelanggan

BAHAN DAN METODE
Metedeologi Pengembangan Sistem
Model waterfall adalah paradigma tertua untuk
rekayasa perangkat lunak” menurut Pressman (2010).
Model waterfall sering juga disebut model sekuensial linier
(sequential linear) atau alur hidup klasik (classic life cycle).
Model air terjun meneyediakan pendekatan alur hidup
perangkat lunak secra sekuensial atau terurut dimulai dari
analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap
pendukung (support).
1.

Sumber: Pressman (2010)
Gambar 1. Model Waterfall
a) Analysis
Analis kebutuhan perangkat lunak menurut Pressman
(2010:29) merupakan persyaratan proses pengumpulan
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diintensifkan dan terfokus khusus pada perangkat lunak.
Untuk memahami sifat program yang akan dibangun,
insinyur perangkat lunak (analis) harus memahami
domain informasi untuk perangkat lunak, serta fungsi yang
diperlukan, perilaku, kinerja, dan antarmuka. Persyaratan
untuk
kedua
sistem
dan
perangkat
lunak
didokumentasikan terakhir dengan pelanggan.
b) Desain
Software desain sebenarnya adalah sebuah proses
tahapan yang berfokus pada empat atribut berbeda dari
sebuah program: struktur data , arsitektur perangkat
lunak, representasi interface, dan prosedural (algoritmik)
detail. Proses desain persyaratan diterjemahkan menjadi
representasi perangkat lunak yang dapat dinilai untuk
kualitas sebelum coding dimulai. Seperti persyaratan,
desain didokumentasikan dan menjadi bagian dari
perangkat lunak konfigurasi.
c) Code generation
Desain harus diterjemahkan ke dalam bentuk mesin
yang dapat dibaca. Jika desain dilakukan secara rinci,
generasi kode dapat dicapai secara mekanis. Setelah kode
telah dihasilkan pengujian program dimulai. Proses
pengujian berfokus pada internal logis dan perangkat
lunak, memastikan bahwa semua pernyataan telah diuji.
Dan pada eksternal fungsional, yaitu melakukan tes untuk
megungkap kesalahan dan memastikan bahwa masukan
didefinisikan akan menghasilkan hasil aktual yang sesuai
dengan apa yang dibutuhkan hasil.
d) Testing
Software pasti akan mengalami perubahan setelah
disampaikan kepada pelanggan. Perubahan akan terjadi
karena kesalahan telah ditemukan. Karena perangkat
lunak harus disesuaikan untuk mengakomodasi
lingkungan eksternal (karena pelanggan membutuhkan
fungsional atau peningkatan kinerja).
Model sekuensial linier menurut roger adalah yang tertua
dan paradigma yang paling banyak digunakan untuk
rekayasa perangkat lunak. Namun, kritik terhadap
paradigma tersebut telah menyebabkan bahkan aktif
pendukung untuk mempertanyakan kemanjurannya.
Masalah yang kadang-kadang ditemui ketika model
sekuensial linier diterapkan adalah:
a) Perubahan spesifikasi perangkat lunak terjadi ditengah
alur pengembangan
b) Sangat sulit bagi pelanggan untuk mendefinisikan
semua spesifikasi di awal alur pengembangan.
Pelanggan sering kali butuh contoh (prototype) untuk
menjabarkan spesifikasi kebutuhan sistem lebih lanjut.
c) Pelanggan tidak mungkin bersabar mengakomodasi
perubahan
yang
diperlukan
di
akhir
alur
pengembangan.
Konsep Dasar Pemrograman
Program yang akan dibuat pada penulisan
skripsi ini adalah pemrograman berorientasi objek.
2.
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Metodologi berorientasi objek menurut Rosa dan
Shalahuddin (2013) adalah “suatu strategi pembangunan
perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak
sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang
diberlakukan terhadapnya. Metodologi berorientasi objek
merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak
dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis.”
Berikut ini adalah konsep dasar yang harus dipahami
tentang metodologi berorientasi objek menurut Rosa dan
Shalahuddin (2013)
a) Kelas (class)
Kelas adalah kumpulan objek-objek dengan karateristik
yang sama. Kelas merupakan definisi statik dan
himpunan objek yang sama yang mungkin lahir atau
diciptakan dari kelas tersebut.
b) Objek (object)
Objek adalah abstraksi dan sesuatu yang mewakili
dunia nyata seperti benda, manusia, satuan organisasi,
tempat, kejadian, struktur, status, atau hal-hal lain yang
bersifat abstrak. Objek merupakan suatu entitas yang
mampu menyimpan informasi (status) dan mempunyai
operasi (kelakuan) yang dapat diterapkan atau dapat
berpengaruh pada status objeknya.
c) Pewarisan (inheritance)
Mekanisme yang memungkinkan satu objek mewarisi
sebagian atau seluruh definisi dan objek lain sebagai
bagian dari dirinya.
d) Polimorfisme (polymorphism)
Kemampuan suatu objek untuk digunakan di banyak
tujuan yang berbeda dengan nama yang sama sehingga
menghemat baris program.
UML (Unifield Modelling Language)
UML (Unifield Modelling Language) menurut Rosa dan
Shalahuddin (2013) adalah salah standar bahasa yang
banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan
requirement, membuat analisis & desain, serta
menggambarkan
arsitektur
dalam
pemrograman
berorientasi objek. Menurut Thomas (2010) UML (Unifield
Modelling Language) menyediakan notasi grafis model
sistem
komputer
yang
dikembangkan
dengan
menggunakan rekayasa perangkat lunak berorientasi
objek. UML (Unifield Modelling Language)
juga
memungkinkan insinyur perangkat lunak untuk
menunjukkan hubungan antara objek-objek yang
digunakan untuk mendefinisikan sistem Sedangkan
menurut Rosa dan Shalahuddin (2013) pada UML (Unifield
Modelling Language) terdiri dari beberapa diagram
diantaranya adalah sebagai berikut:
3.

a) Diagram Use Case (Use Case Diagram)
Use Case atau diagram use case merupakan pemodelan
untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan
dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara
satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan
dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui
fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi
dan siapa saja yang menggunakan fungsi-fungsi itu.
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b) Diagram Aktifitas (Activity Diagram)
Diagram aktifitas atau (Activity Diagram) menggambarkan
workflow (aliran kerja) atau aktfitas dari sebuah sistem
atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat
lunak. Diagram aktifitas mengambarkan aktifitas sistem
bukan apa yang dilakukan aktor.
c) Diagram Kelas (Class Diagram)
Diagram kelas atau class diagram menggambarkan
struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang
akan dibuat untuk membantu sistem. Kelas memiliki apa
yang disebut atribut dan metode atau operasi.
d) Diagram Sekuen (Sequence Diagram)
Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use
case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan
message yang dikirimkan dan diterima antar objek.
e) Diagram Komponen (Component Diagram)
Diagram komponen atau component diagram dibuat untuk
menunjukkan organisasi dan ketergantungan diantara
kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Diagram
komponen fokus pada komponen sistem yang dibutuhkan
dan ada di dalam sistem.
f) Diagram Deployment (Deployment Diagram)
Diagram
deployment
atau
deployment
diagram
menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses
eksekusi aplikasi.
4.

ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD (Entity Relationship Diagram) menurut Rosa dan
Shalahuddin (2013) adalah bentuk paling awal dalam
melakukan perancangan basis data relasional. ERD (Entity
Relationship Diagram) dikembangkan berdasarkan teori
himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan
untuk pemodelan basis data relasional. Berikut adalah
simbol-simbol yang digunakan pada ERD (Entity
Relationship Diagram) adalah:
a) Entitas (entity) merupakan data inti yang akan
disimpan, bakal tabel pada basis data, benda yang
memiliki data dan harus disimpan datanya agar dapat
diakses oleh aplikasi komputer, penamaan entitas
biasanya lebih ke kata benda dan belum merupakan
tabel.
b) Atribut merupakan field atau data yang butuh
disimpan dalam satu entitas.
c) Atribut kunci primer merupakan field atau kolom yang
butuh disimpan dalam suatu entitas dan digunakan
sebagai kunci akses record yang diinginkan, biasanya
berupa id, kunci primer dapat lebih dari satu kolom,
asalkan kombinasi dari beberapa kolom tersebut dapat
bersifat unik (berbeda tanpa ada yang sama).
d) Atribut multinilai (multivalue) merupakan field atau
kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas
yang dapat memiliki nilai lebih dari satu.
e) Relasi merupakan penghubung antar entitas, biasanya
diawali dengan kata kerja.
f) Asosiasi (association) merupakan penghubung antar
relasi dan entitas di mana di kedua ujungnya memiliki
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multiplicity. Kemungkinan
jumlah maksimum
keterhubungan antara entitas satu dengan entitas yang
lain disebut dengan kardinalitas.
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uc Use Case Model

Login

ERD (Entity Relationship Diagram) biasanya memiliki
hubungan binary (satu relasi menghubungkan dua buah
entitas). Beberapa metode perancangan ERD menoleransi
hubungan relasi ternary (satu relasi menghubungkan tiga
buah relasi) atau N-ary (satu relasi menghubungkan
banyak entitas).

Simpan Data

«include»

«include»

Olah Data Produk

«include»

«extend»

«include»

Batal

Olah Data Karyaw an

«include»

«extend»

«include»

Olah Data
Pemesanan

administrasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

«extend»

Hapus Data

«extend»
Olah Data
Pembayaran

A. Analisis dan Kebutuhan Sistem

«extend»

Form Pembayaran
«extend»

Keluar

Olah Data Belanj a
Media

Olah Data Laporan

Pada Analisa Kebutuhan Software, Software
(perangkat lunak) merupakan kumpulan instruksi yang
membuat hardware , peranan software sebagai komponen
perancangan sistem ini sangat besar, sebaik apapun
hardware yang digunakan dalam membuat sebuah sistem
tidak akan berperan penting bila tidak di tunjang dengan
software yang baik. Dalam perancangan sistem ini analisa
kebutuhan software meliputi fungsional sistem.
Sistem pelayanan pelanggan media cetak berbasis
komputer dimana semua pelayanan pelanggan ada di
dalam sistem tersebut dari mulai penginputan data
pelanggan media cetak, penginputan data produk,
pengelolaan transaksi dan pencetakan laporan. Bagian
administrasi yang melakukan semua penginputan tersebut
melalui komputer sebagai medianya. Berikut ini spesifikasi
kebutuhan (system requirements) dari sistem pelayanan
media cetak.
Dari Sisi Adminstrasi :
A1.
Adminstrasi
dapat
menginput,
mengedit,
mengupdate, dan mengahapus data produk.
A2. Adminstrasi dapat menginput, mengedit, mengupdate,
dan mengahapus data pelanggan.
A3. Adminstrasi dapat menginput, mengedit, mengupdate,
dan mengahapus data karyawan.
A4. Adminstrasi dapat mengelola form belanja media.
A5. Administrasi dapat mengelola data pemesanan.
A6. Administrasi dapat mengelola transaksi pembayaran
A7. Administrasi dapat mengelola laporan data karyawan,
laporan
data produk, laporan data pelanggan, laporan
belanja media, laporan pemesanan, dan laporan
pembayaran.

Tambah Data

Oleh Data Pelanggan

«include»

Sumber: Hasil Analisis (2014)
Gambar 2. Use Case Diagram Mengelola Data Pembayaran
Tabel.1 Deskripsi Use Case Diagram Mengelola Data
Pembayaran
Use Case Name
Requirements
Goal

Mengelola Data Pembayaran
A1
Admin
dapat
menambah,menyimpan, mengedit,
mengupdate dan menghapus data
pembayaran
Admin telah login
Data
pembayaran
tersimpan,terupdate dan terhapus
Gagal menyimpan, mengedit, dan
menghapus
Administrator
Admin melihat daftar pembayaran
Admin menambah Data pembayaran
Admin menyimpan data pembayaran
-

Pre-Condition
Post Condition
Failed end Conditon
Prymary Actors
Main Flow/ Basic
Path
Alternative
Invarian 1
Invariant 2

Flow/

2a.
Admin
pembayaran

menghapus

data

Sumber: Hasil Analisis (2014)
Usecase Diagram Admin Mengelola Data Pemesanan
uc Use Case Model

Login

Tambah Data

Oleh Data Pelanggan

«include»

Simpan Data

«include»

B. Desain
a. Use Case Diagram

«include»

Olah Data Produk
«extend»
Cari Data

«include»

«include»
«include»

Use case diagram digunakan untuk mendeskripsikan apa
yang seharusnya dilakukan oleh sistem. Berikut ini
merupakan use case diagram dari sistem pelayanan
pelanggan pada PT. Jasatama Polamedia yang di usulkan :
Use Case Diagram Admin Mengelola Data Pembayaran.

«extend»

Olah Data Karyaw an

«extend»

«include»

Olah Data
Pemesanan

administrasi

Ubah Data

«extend»
«extend»

Form Pemesanan
«extend»

Update Data

«extend»
Olah Data
Pembayaran
«extend»

Olah Data Laporan

Olah Data Belanj a
Media

Batal

«extend»

Hapus Data

Keluar

Sumber: Hasil Analisis (2014)
Gambar 3. Use Case Diagram Mengelola Data Pemesanan
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Tabel.2 Deskripsi Use Case Diagram Mengelola Data
Pemesanan :

act Business Process Model
merge

Use Case Name
Requirements
Goal

Pre-Condition
Post Condition
Failed end Conditon
Prymary Actors
Main Flow/ Basic
Path

Alternative
Invarian 1
Invariant 2

Flow/

Mengelola Data Pemesanan
A1
Admin
dapat
menambah,menyimpan, mengedit,
mengupdate dan menghapus data
Pemesanan
Admin telah login
Data
Pemesanan
tersimpan,terupdate dan terhapus
Gagal menyimpan, mengedit, dan
menghapus
Administrator
Admin melihat daftar pemesanan
Admin
menambah
data
pemesanan
Admin
menyimpan
data
pemesanan
2a.
Admin
mengedit
data
pemesanan
2b. Admin menghapus data
pemesanan

Sumber: Hasil Analisis (2014)
Activity Diagram Sistem Usulan
Berikut ini merupakan activity diagram yang diusulkan
kepada PT. Jasatama Polamedia. Disini menjelaskan proses
berlangganan media cetak mulai dari proses pendaftaran
berlangganan media, pengiriman media cetak, penagihan,
pembayaran, pembuatan laporan, pencetakan kwitansi.

tambah

tampil form pembayaran

simpan data pembayaran

input data pembayaran

start

merge

hapus data pembayaran
end

hapus

Sumber: Hasil Analisis (2014)
Gambar 5. Activity Diagram Prosedur Pembayaran
Entity Relationship Diagram
Desain dan pembuatan sistem berkonsentrasi pada
bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan
perangkat lunak. Adapun rancangan sistem yang akan
dibangun menggunakan desain UML (Unifield Modelling
Language), sedangkan rancangan database menggunakan
model ERD (Entity Relationship Diagram).
Database
Entity Relatinship Diagram menjelaskan hubungan antara
data dalam basis data berdasarkan suatu proses bahwa
real world terdiri dari object-object tersebut. Relasi antar
object dilukiskan dalam grafik simbol-simbol tertentu.
Sedangkan ERD dalam sistem usulan Pelayanan Pelanggan
pada PT. Jasatama Polamedia adalah sebagai berikut :
Nm_pelanggan

alamat

No_faktur

Nm_pelanggan

Kd_produk
alamat

Kd_pelanggan

Kd_pelanggan

telp

Nm_produk

jeniskelamin

a) Activity Diagram Mengelola Pemesanan
Dalam proses ini dimulai dari konsumen melakukan
pemesan kemudian bagian mutasi mencatat pemesanan
media cetak

Jumlah_kirim

tanggal
1

1
Pelanggan

melakukan

Pemesanan

1

1

Kd_karyawan

Melakukan

Melayani

act Business Process Model

Nm_karyawan
Input Data Pemesanan

Tampil Form
Pemesanan
start

berisi
1

merge

tambah

Cari Data Pemesanan

Simpan Data
Pemesanan

1

Pembayaran

merge

1

Username

Karyawan

pass

cari

Total_harga
Alamat_karyawan
merge
Ubah Data Pemesanan

No_faktur

merge

Tlp_kar
Melihat

ubah

No_kwitansi

Update Data Pemesanan

Tanggal_kwitansi

Kd_pelanggan

merge

harga

1

update

Nm_pelanggan

Jumlah_kirim
1

End

hapus

Kd_produk

Produk

Nm_produk

Hapus Data
Pemesanan

Sumber: Hasil Analisis (2004)
Gambar 4. Activity Mengelola Pemesanan
b) Activity Diagram Mengelola Pembayaran
Dalam proses ini konsumen telah menerima pesanan
media cetak dan kemudian melakukan pembayaran.

harga

Nm_produk
Kd_produk

Sumber: Hasil Analisis (2014)
Gambar 6. Entity Relationship Diagram
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Software Architecture
A. Class Diagram Pelayanan Pelanggan Media Cetak

Sequence Diagram Form Pembayaran
sd Business Process Model

class Business Process Model

Pelanggan

Produk

-

alamat: varchar
jeniskelamin: int
kd_pelanggan: varchar
nm_pelanggan: varchar
telp: varchar

+
+
+
+
+
+
+
+

batal() : void
cari() : void
hapus() : void
keluar() : void
simpan() : void
tambah() : void
ubah() : void
update() : void

Karyawan

- harga: int
- kd_produk: varchar
- nm_produk: varchar
+
+
+
+
+
+
+
+

batal() : void
cari() : void
edit() : void
hapus() : void
keluar() : void
simpan() : void
tambah() : void
update() : void

harga: int
kd_belanja: varchar
kd_produk: varchar
nm_produk: varchar
periode: varchar
tanggal: date
total: int

+
+
+
+
+
+
+

batal() : void
edit() : void
hapus() : void
keluar() : void
simpan() : void
tambah() : void
update() : void

alamat_kar: varchar
kd_karyawan: varchar
nm_karyawan: varchar
password: varchar
telp_kar: varchar
username: varchar

+
+
+
+
+
+
+
+

batal() : void
cari() : void
edit() : void
hapus() : void
keluar() : void
simpan() : void
tambah() : void
update() : void

Administrasi

Form Pemesanan

Control Form
Pemesanan

Pemesanan

Open Form Pemesanan()
View Data Pemesanan()
Display Data Pemesanan()

Tambah Data Pemesanan()
setkdpemesanan()

getpemesanan()
Cari Data Pemesanan()

Pemesanan

Belanja Media
-

-

-

alamat: text
jumlah_kirim: int
kd_pelanggan: varchar
kd_produk: varchar
nm_pelanggan: varchar
nm_produk: int
no_faktur: varchar
tanggal: date

+
+
+
+
+
+
+
+

batal() : void
cari() : void
edit() : void
hapus() : void
keluar() : void
simpan() : void
tambah() : void
update() : void

Ubah Data Pemesanan()
Display Form Pemesanan()
Update Data Pemesanan()
Display Data Pemesanan()
Hapus()

Batal()

Keluar()

Sumber: Hasil Analisis (2014)
Gambar 7. Class Diagram Sistem Pelayanan Pelanggan
Media Cetak

Simpan()
Rec. Data Pemesanan()

B. Sequence Diagram
Sequence Diagram Pemesanan
Sumber: Hasil Analisis (2014)
Gambar 9 Sequence Diagram Form Pembayaran

sd Business Process Model

Administrasi

Form Pemesanan

Control Form
Pemesanan

Pemesanan

C.Component Diagram

Open Form Pemesanan()
View Data Pemesanan()

cmp Component Model

Display Data Pemesanan()
Jav a Runtime

«database»
skripsi_ghea

Tambah Data Pemesanan()
setkdpemesanan()

getpemesanan()
Cari Data Pemesanan()

Ubah Data Pemesanan()
Display Form Pemesanan()
«application»
Pelayanan Pelanggan Media
Cetak

Update Data Pemesanan()
Display Data Pemesanan()

«database server»
MySQL
MySQL Connector

Hapus()

Sumber: Hasil Analisis (2014)
Gambar 10 Component Diagram

Batal()

Keluar()

Simpan()
Rec. Data Pemesanan()

Sumber: Hasil Analisis (2014)
Gambar 8 Sequence Diagram Form Pemesanan
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D.Deployment Diagram
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Tampilan Form Pemesanan

Sumber: Hasil Analisis (2014)
Gambar 14 Tampilan Form Pemesanan
Tampilan Form Pembayaran
Sumber: Hasil Analisis (2014)
Gambar 11 Deployment Diagram
b.

User Interface

Tampilan Menu Utama

Sumber: Hasil Analisis (2014)
Gambar 15 Tampilan Form Pembayaran
C. Pengkodean
Script Coding Form Pemesanan
public class Pemesanan extends javax.swing.JFrame {
Sumber: Hasil Analisis (2014)
Gambar 12 Tampilan Menu Utama
Tampilan Form Login

Sumber: Hasil Analisis (2014)
Gambar 13 Tampilan Login

String user="root";
String pswd="password";
String host="localhost";
String db="skripsi_ghea";
String url="";
private Connection koneksi=null;
ResultSet Rspelanggan;
ResultSet Rsproduk;
Statement stm;
int nextRow =0;
int c = 0;
public Pemesanan() {
initComponents();
try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
url="jdbc:mysql://"+ host +"/"+ db + "?user="
+ user +"&password="+ pswd;
koneksi=DriverManager.getConnection(url);
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} catch (ClassNotFoundException e) {
System.out.println("Driver tidak ditemukan");
} catch (SQLException e) {
System.out.println("Gagal
terkoneksi:"
+
e.toString());
}
tampilTabel();
}
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConst
ants.EXIT_ON_CLOSE);
addWindowListener(new
java.awt.event.WindowAdapter() {
public
void
windowActivated(java.awt.event.WindowEvent evt)
{
formWindowActivated(evt);
}
});
private void baca_pelanggan()
{
try{
stm=koneksi.createStatement();
ResultSet
rs=stm.executeQuery("select
kd_pelanggan,nm_pelanggan,alamat
from
pelanggan");
rs.beforeFirst();
while(rs.next())
{
jtkdpelanggan.addItem(rs.getString(1).trim());
jtnamapel.setText(rs.getString(2).trim());
jtalamat.setText(rs.getString(3).trim());
}
rs.close();
}
catch(SQLException e)
{
System.out.println("Error : "+e);
}
}
private void baca_produk()
{
try{
stm=koneksi.createStatement();
ResultSet
rs=stm.executeQuery("select
kd_produk,nm_produk from produk");
rs.beforeFirst();
while(rs.next())
{
jtkodeproduk.addItem(rs.getString("kd_produk").tri
m());
}
rs.close();
}
catch(SQLException e)
{
System.out.println("Error : "+e);
}
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}
private void detail_produk()
{
try{
stm=koneksi.createStatement();
ResultSet rs=stm.executeQuery("select * from
produk
where
kd_produk='"+jtkodeproduk.getSelectedItem()+"'");
rs.beforeFirst();
while(rs.next())
{
jtnamaproduk.setText(rs.getString(1).trim());
}
rs.close();
}
catch(SQLException e)
{
System.out.println("Error : "+e);
}
}
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
bersih();
tidakaktif();
jtnofaktur.requestFocus();
jtnofaktur.setEnabled(true);
btambah.setEnabled(true);
tampilTabel();
}
catch(SQLException e){
System.out.println("Koneksi
Gagal"+e.toString());
}
}
private
void
bubahActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
// TODO add your handling code here:
aktif();
bubah.setEnabled(false);
bupdate.setEnabled(false);
bhapus.setEnabled(false);
jtnofaktur.requestFocus();
baca_pelanggan();
baca_produk();
nofaktur();
detail_pelanggan();
detail_produk();
}
private
void
bkeluarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
// TODO add your handling code here:
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Yakin
Ingin Keluar");
new menuutama().setVisible(true);
dispose();
}
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private
void
jtkdpelangganActionPerformed(java.awt.event.Actio
nEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
}

{

/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main(String args[]) {
java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable()
public void run() {
new Pemesanan().setVisible(true);
}
});
}

private Object[][]getData(){
Object[] []data1=null;
try{
Statement st= koneksi.createStatement();
ResultSet rs=st.executeQuery("select * from
langganan order by no_faktur asc");
rs.last();
int rowCount= rs.getRow();
rs.beforeFirst();
data1 = new Object[rowCount][8];
int no= - 1;
while(rs.next()){
no = no + 1;
data1[no][0]=rs.getString("no_faktur");
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}
}
D. 4. Pengujian
Pengujian dilakukan denga menggunakan Blackbox Testing
Tabel.3 Blackbox Testing Pemesanan:
N
o

Skenario
Pengujian

Test Case

Hal Yang
Diharapkan

1

Melakukan
login admin
terlebih
dahulu sesuai
username dan
password yang
telah
ditentukan,
setelah itu
pilih form
produk.
Melakukan
input data
pemesanan
dengan cara
klik tambah
lalu masukkan
data
pemesanan.

Username :
(admin)
Password :
(111)

Sistem
menerima
akses login
dan masuk
ke dalam
menu
utama

Input no
faktur, tgl
pesan, kode
pelanggan,n
ama
pelanggan,
kode
produk,
nama
produk,
harga
Data Telah
Tersimpan

2

3

Menyimpan
data
pemesanan
dengan klik
simpan.

4

Mencari data
pemesanan,
dengan cara
masukkan
kode
pemesanan di
field cari,
kemudian klik
cari
Mengubah
data
pemesanan,kli
k ubah lalu
ubah
data,kemudian
klik update
Menghapus
data
pemesanan,me
ncari data
yang akan
dihapus,
kemudian klik
hapus

data1[no][1]=rs.getString("kd_pelanggan");
data1[no][2]=rs.getString("nm_pelanggan");
data1[no][3]=rs.getString("alamat");
data1[no][4]=rs.getString("nm_produk");
data1[no][5]=rs.getString("kd_produk");
data1[no][6]=rs.getString("jumlah_kirim");
data1[no][7]=rs.getString("tanggal");
}
st.close();
}catch(SQLException e){
System.out.println("Koneksi
Gagal"+
e.toString());
}
return data1;
}
private void tampilTabel(){
String[]
columnNames={"no_faktur","kd_pelanggan","nm_pel
anggan","alamat","nm_produk","kd_produk","jumlah_
kirim","tanggal"};
JTable
table
=
new
JTable(getData(),columnNames);
jScrollPane1.setViewportView(table);

5

6

Hasil
Penguji
an
Sesuai
Harapa
n

Kesimpu
lan

Data
Pemesanan
terinput ke
dalam
sistem

Sesuai
Harapa
n

Valid

Data
Pemesanan
akan
tersimpan
dalam
database
pemesanan
Data
Pemesanan
akan
muncul di
form
pemesanan

Sesuai
Harapa
n

Valid

Sesuai
Harapa
n

Valid

Alamat:
Ciledug
Alamat:
Serpong

Data akan
terubah

Sesuai
Harapa
n

Valid

Hapus Data

Data akan
terhapus
dari
database
pemesanan

Sesuai
Harapa
n

Valid

No Faktur ;
F007

Valid

Sumber: Hasil Analisis (2014)
Tabel 4. Blackbox Testing Pembayaran
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UCAPAN TERIMA KASIH

Sumber: Hasil Analisis (2014)
N
o

Skenario
Pengujian

Test
Case

1

Melakukan login
admin terlebih
dahulu sesuai
username dan
password yang
telah ditentukan,
setelah itu pilih
form
pembayaran.
Melakukan input
data produk
dengan cara klik
tambah lalu
masukkan data
pembayaran.

Usernam
e:
(admin)
Passwor
d:
(111)

2

3

6

Menyimpan data
pembayaran
dengan klik
simpan.

Menghapus data
pembayaran,men
cari data yang
akan dihapus,
kemudian klik
hapus

Input no
kwitansi,
kode
pelangga
n, nama
pelangga
n, kode
produk,
nama
produk,
jumlah
kirim,
harga
Data
Telah
Tersimp
an

Hapus
Data

Hal Yang
Diharapka
n
Sistem
menerima
akses
login dan
masuk ke
dalam
menu
utama

Hasil
Penguji
an
Sesuai
Harapa
n

Data
Pembayar
an
terinput
ke dalam
sistem

Sesuai
Sesuai
Harapa
n

Kesimpul
an
Valid

REFERENSI

Valid

Aryani, Dwi., & Febrina Rosinta. 2010. Pengaruh Kualitas
Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam
Membentuk Loyalitas Pelanggan. ISSN: 085438-44. Jakarta: Jurnal Ilmiah Vol.17, No.3
Agustus 2010: 114-126.
Iskandar, A. Agus., & Rangkuti. 2008. Perancangan Sistem
Informasi Penjualan Tunai Pada PT. Klaten
Bercahaya. ISSN:1978-9483 Jakarta: Jurnal
Ilmiah Vol.3, No.2 November 2008.
Marlinda, L., & Kom, S. (2004). Sistem Basis Data.
Yogyakarta, Andi

Data
Pembayar
an akan
tersimpan
dalam
database
pembayar
an
Data akan
terhapus
dari
database
pembayar
an

Sesuai
Harapa
n

Sesuai
Harapa
n

Valid

Valid

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah di bahas pada babbab sebelumnya kesimpulan yang diperoleh setelah
penulis melakukan penelitian pada sistem administrasi
pelayanan pelanggan media cetak yaitu sebagai berikut :
Dengan dibangunnya suatu sistem komputerisasi maka
proses penginputan data produk, data pelanggan,
memproses transaksi pelanggan dan pembuatan laporan
relatif lebih baik, lebih cepat dan akurat.
Kemudahan lainnya yaitu pada proses pengolahan
data dan percetakan laporan oleh administrasi menjadi
relatif lebih efektif dalam segi waktu. Kekurangan dari
sistem yang dibuat adalah desain program masih
sederhana, sistem jaringannya masih stand alone.
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