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ABSTRAK 

 

 

 DEDEK ARYANI (021110087), EVA FATMAWATI (021110115), AYU WARFON 

(021110074). Portal Informasi Souvenir Dan Kerajinan Khas Palembang Berbasis Web 

Dengan Menggunakan Metode Sdlc.  

   

 Portal ini dibuat dengan pemikiran awal untuk memberikan informasi mengenai 

souvenir dan kerajinan khas Palembang. Demi memperkenalkan souvenir dan kerajinan khas 

Palembang maka penulis mencoba untuk mengembangkan pemikiran awal yang terwujud 

dalam suatu portal yang bisa membuat segala informasi mengenai souvenir dan kerajinan 

khas Palembang. Portal ini memiliki fasilitas berbagai informasi berupa gambar dan berita 

souvenir dan kerajinan khas Palembang. Metode penelitian yang dilakukan mulai dengan 

pemilihan jenis data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data 

menggunakan interview (wawancara) dan studi pustaka, alat pengembangan sistem 

menggunakan model proses berupa Data Flow Diagram (DFD) dan metode pengembangan 

sistem menggunakan SDLC (System Development Life Cycle) dan teknik pengujian 

menggunakan black box. Dengan adanya Portal ini  dapat mempermudah masyarakat untuk 

mendapatkan informasi tentang souvenir dan kerajinan khas Palembang. 

 

Kata kunci: Portal Informasi, Souvenir Dan Kerajinan Khas Palembang, Berbasis Web. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Souvenir merupakan buah tangan yang digunakan untuk mengenali suatu 

daerah. Setiap daerah mempunyai atau memiliki souvenir yang berbeda-beda. 

Menurut Nurnitasari (2009:144), Souvenir adalah benda yang identik dengan 

suatu daerah atau suatu event tertentu, bentuknya biasanya mungil, ringkas, dan 

memiliki nilai artistik.  

Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan yang  memiliki kain khas 

yang disebut songket. Songket adalah salah satu jenis tekstil terbaik yang ada di 

dunia, yang di ukur dari segi kualitasnya. Awal mula kain songket berasal dari 

perdagangan antara India dan Tiongkok. Orang Cina membawa benang sutera dan 

orang India membawa benang emas dan perak. Kemudian kain songket ditenun 

pada sebuah alat tenun bingkai Melayu. Kain songket merupakan bukti lain 

peninggalan kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannya. Songket sering dijadikan 

cinderamata atau oleh-oleh jika berkunjung ke Palembang. Songket mulai banyak 

dimodifikasi untuk dijadikan souvenir yang tidak monoton berupa kain saja tetapi 

dijadikan barang jenis lainnya yang lebih unik. 

Contoh souvenir yang memanfaatkan kain songket adalah kipas, kaligrafi, 

gantungan kunci, tas, boneka, wadah tisu, kotak pensil, dompet dan bros. Para 

wisatawan yang berkunjung ke Palembang akan mendapatkan souvenir tersebut 

dengan mendatangi kawasan khusus yang banyak menjual berbagai macam jenis 

souvenir. Kawasan yang banyak menjual dan memproduksi souvenir serta kain
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 songket terletak di daerah Tangga Buntung 30 Ilir. Di daerah ini akan banyak 

ditemukan pengrajin yang menjual serta memproduksi langsung songket dan 

souvenir yang terbuat dari songket atau kain khas lainnya. Untuk memberikan 

bahan referensi dan perbandingan harga kepada wisatawan Penulis mengusulkan 

untuk membangun sebuah website yang berisi refensi harga, jenis souvenir dan 

tempat pembelian souvenir yang tersebar di Kota Palembang tidak hanya yang 

terletak di daerah tertentu saja. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa tempat penjualan 

souvenir yang ada dikota Palembang saat ini promosi souvenir penjualan mereka 

hanya melalui mulut ke mulut sehingga penyebaran informasi tempat penjualan 

souvenir lebih sulit untuk di dapatkan. Dengan adanya website maka penyebaran 

informasi akan melebih meluas lagi tidak hanya diseputaran Kota Palembang 

tetapi menyebar diwilayah lainnya di Indonesia bahkan luar negeri karena 

keuntungan menggunakan website adalah informasi tidak terbatas ruang dan 

waktu. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibuat “Portal Informasi Souvenir 

Dan Kerajinan Khas Palembang Berbasis Web dengan Menggunakan 

Metode SDLC (system development life cycle)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis 

merumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah: “Bagaimana Membuat 

Portal Informasi Souvenir dan Kerajinan Khas Palembang Berbasis Web dengan  

Menggunakan Metode SDLC?” 
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1.3. Batasan Masalah 

Pembahasan laporan lebih terarah maka batasan masalah yang akan  

dibahas adalah: 

1. Portal informasi souvenir dan kerajinan khas Palembang ini hanya 

menyajikan informasi-informasi berupa data kategori, data ukuran, data  

harga dan data alamat. 

2. Portal informasi ini akan dibangun dengan menggunakan metode SDLC 

(system development life cycle) metode ini digunakan untuk tahapan 

pengembangan sistem. 

3. Portal informasi ini akan dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL. 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang diharapkan Penulis terhadap penelitian ini adalah 

untuk menghasilkan sebuah Portal Informasi Souvenir dan Kerajinan Khas 

Palembang Berbasis Web yang ditujukan untuk masyarakat luar atau wisatawan 

yang berkunjung ke Kota Palembang agar lebih mudah mengetahui informasi 

tentang souvenir dan kerajinan khas Palembang. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi Penulis 

1. Dapat mengenal berbagai jenis souvenir dan kerajinan khas    

Palembang. 
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2. Mahasiswa juga dapat meningkatkan wawasan tentang kerajinan khas 

Palembang. 

1.5.2. Bagi Masyarakat 

1. Mempermudah pengunjung untuk mendapatkan informasi tentang 

souvenir dan kerajinan khas Palembang. 

 

1.5.3. Bagi Akademik 

Sebagai bahan referensi bagi para pembaca agar dapat melakukan 

penelitian untuk membuat sebuah sistem menjadi lebih baik, serta sebagai 

masukan dalam penelitian ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Demi terwujudnya suatu hasil yang baik dalam penyusunan skripsi ini 

penulis menggunakan pembahasan yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan, 

sistematika penulisan tersebut meliputi antara lain: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II             GAMBARAN UMUM PERANGKAT LUNAK  

Bab ini membahas tentang fenomena perangkat lunak. 
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BAB III             TINJAUAN  PUSTAKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bab ini penulis akan membuat teori yang mendasari 

penulisan skripsi ini yang terdiri dari teori pendukung dan 

hasil penelitian terdahulu. 

 

BAB IV             METODE PENELITIAN 
 
 

Bab ini membahas tentang waktu penelitian, jenis data, 

teknik pengumpulan data, alat pengembangan sistem dan 

teknik pengujian. 

 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

Bab ini penulis akan membahas tentang analisis, desain 

sistem, implementasi hasil desain sistem dan pembahasan. 

BAB VI             PENUTUP 
 
 

 

Bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan dari 

pembahasan masalah dan memberikan saran yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERANGKAT  

 

 

2.1. Fenomena Perangkat Lunak  

2.1.1. Pengertian Portal 

 

Menurut Sukoeri (2011) Portal adalah sebuah aplikasi yang berbasis web 

yang menyediakan akses titik tunggal dari sebuah informasi online. Tetapi kita 

juga menjumpai berbagai definisi antara lain: 

1. Situs portal adalah salah satu jenis situs yang berfungsi sebagai gerbang bagi 

pengguna internet untuk memasuki situs lainya. 

2. Portal adalah bentuk website yang merupakan salah satu alat untuk melakukan 

transfer pengetahuan yang bersifat informasi. 

Menurut Pranashakti (2012:70) Web portal bisa dijadikan sumber 

pendapatan baru. Bahkan malah penghasilan rutin. Berikut empat bentuk web 

portal yang bisa anda bangun untuk menambah penghasilan rutin anda.  

Web portal adalah media online yang menyediakan informasi berdasarkan 

kebutuhan pasar online. Ada empat bentuk web portal yang bisa dikembangkan 

menjadi sumber penghasilan rutin tanpa terjebak pada isi berita terpanas dan 

aktual. Jenis-jenis web portal: 

1. Web portal berita 

2. Web portal jual beli 

3. Web portal potensi daerah 

4. Web portal download 
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2.1.2. Perkembangan dan Tujuan Portal 

Menurut Sukoeri (2011) Sejalan dengan perkembangan dan kesuksesan 

portal web pada kurun waktu tahun 1990-an, banyak pemerintahan berkomitmen 

untuk membuat situs portal sebagai layanan informasi bagi warganegara mereka. 

Pada awal tahun 2000-an, terjadi pergeseran focus yang tadinya mengarah pada 

industry portal web menjadi mengarah pada portal internet korporasi atau “web 

perusahaan”.  

Banyak badan analisis telah memprediksi bahwa pembelanjaan perusahaan 

untuk portal web internet akan menjadi salah satu dari 5 bidang yang memiliki 

prospek pertumbuhan paling pesat pada sector teknologi internet dalam decade 

pertama abad ke 21. 

 

2.1.3. Portal Informasi 

Menurut Wijaya (2007:67) Portal Informasi adalah sekumpulan aplikasi 

yang melibatkan data yang telah di proses atau diolah, sehingga data-data tersebut 

dapat saling melengkapi guna dihasilkan bahan informasi baru yang bermanfaat. 

Dengan dikembangkannya sebuah Portal Informasi, diharapkan segala bentuk 

kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, serta penyampaian informasi 

menjadi lebih baik dan efisien. 

Portal Informasi tidak selalu melibatkan komputer, Portal Informasi yang 

menggunakan komputer biasa disebut Portal Informasi berbasis komputer. Sebuah 

Portal Informasi dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, 

menganalisis, dan meyampaikan informasi. Adapaun elemen-elemen yang 

dimiliki sebuah Poral Informasi berbasis komputer adalah sebagai berikut: 
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1. Perangkat keras (hadware) 

2. Perangkat lunak (software) 

3. Prosedur 

4. Manusia (brainware) 

5. Basis data 

6. Jaringan komputer dan komunikasi data 
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BAB III  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Teori Pendukung 

3.1.1. Website 

Menurut Latief (2011:5), Website adalah sebuah situs web (sering pula di 

singkat menjadi situs saja; website, site) adalah sebutan bagi sekelompok halaman 

web (web page), yang umunya merupakan bagian dari suatu domain (domain 

name) atau sub–domain di World Wide Web (WWW) di internet. Website juga 

merupakan promosi paling murah, efektif dan efisien apabila tidak dapat 

mengelolahnya. Dari sudut pandang mana pun media promosi mengunakan web 

tetap memiliki keungulan yang lebih banyak, baik dari sudut pandang 

pendistribusian informasi, kecepatan menyampaikan informasi, harga atau cost 

yang kita keluarkan.  

Website mempunyai fungsi yang bermacam-macam, tergantung dari tujuan 

dan jenis website yang dibangun, tetapi secara garis besar dapat berfungsi sebagai: 

1. Media Promosi  

Sebagai media promosi dapat dibedakan menjadi media promosi utama, 

misalnya website yang berfungsi sebagai search engine atau toko online. 

2. Media Pemasaran  

Pada toko online atau system afiliasi, website merupakan media pemasan yang 

cukup baik. 
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3. Media Informasi 

Website portal dan radio atau tv online menyediakan informasi yang bersifat 

global karna dapat di akses di mana saja selama dapat terhubung ke internet. 

4. Media Pendidikan 

Ada komunitas yang membangun website khusus berisi informasi atau artikel 

yang sarat dengan informasi ilmiah misalnya wikipedia. 

5. Media Komunikasi 

Dengan adanya website kita bisa komunikasi dengan sesama dari dunia yang 

jauh sekalipun. 

3.1.2. Jenis-Jenis Website 

Website dengan jenis baru lahir sebagai prototype bagi pengembang lain 

untuk mengembangkan jenis website serupa.   

1. Web Static 

Web Static adalah jenis website yang mana penguna tidak bisa mengubah 

content dari web tersebut secara langsung mengunakan browser. Interaksi yang 

terjadi antara penguna dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. 

2. Web Dinamis 

Dalam web dinamis, interaksi yang terjadi antara penguna dan server 

sangat kompleks. Seseorang bisa mengubah content dari halaman tertentu dengan 

menggunakan browser. Request yang dikirimkan oleh pengguna dapat di proses 

oleh server untuk kemudian di tampilkan dalam isi yang berbeda-beda menurut 

alur programnya. 
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Macam-macam website dinamis yang beredar dan mulai menjadi trend di dunia 

maya:  

a. Basic  

b. Search Engine 

c. Portal 

d. Blog 

e. Networking/Jejaring Sosial 

f. Forum 

g. News 

h. Event Organizer 

i. Gallery 

j. Multimedia Streaming 

k. E-Commerce 

l. E-Learning 

Ditinjau dari segi pemrograman yang digunakan, website terbagi atas beberapa 

kategori antara lain: 

a. Server Side 

Adalah merupakan website yang mengunakan bahasa pemrograman yang 

tergantung pada tersedianya server. Seperti PHP, ASP dan lain sebagainya. 

Jika tidak ada server, website yang dibangun mengunakan bahasa 

pemrograman di atas tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 
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b. Client Side 

Adalah website yang tidak membutuhkan server dalam menjalankannya, 

cukup melalui browser saja. Misalnya HTML. 

 

3.1.3.   Souvenir 

Menurut Nurnitasari (2009:144), Souvenir adalah benda yang identik 

dengan suatu daerah atau suatu event tertentu. Bentuknya biasanya mungil, 

ringkas, dan memiliki nilai artistik. 

Souvenir biasanya dibuat untuk momen-momen tertentu, seperti 

pernikahan, ulang tahun, dan syukuran sunatan. Handycraft juga bisa 

dikategorikan ke dalam souvenir, tetapi lebih kental nuansa/sentuhan pribadi dan 

bernilai seni, meski ada juga yang dibuat secara massal. Produk souvenir dan 

Handycraft meliputi: 

a. Souvenir dan Handycraft untuk acara pernikahan (mulai dari acara adat, akad 

nikah sampai resepsi): tempat lilin, aroma terapi, asbak, kipas, note-pad, 

kaleng unik, tas tangan kecil, tempat tisu, dompet uang receh dari kulit, 

pajangan dari keramik/kain/mika, bunga kering/poutpori, dan sabun dengan 

aneka bentuk yang lucu. 

b. Souvenir untuk pesta ulang tahun anak-anak: assesories, tas bekal, tas 

sekolah, handuk, tempat tisu, gelas dan mug. 

c. Souvenir untuk acara dan syukuran sunatan: pernak-pernik sekolah, handuk. 

d. Souvenir untuk acara ulang tahun remaja: dompet kecil, dompet handphone, 

dompet make up, satu set make up, dan coklat. 
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e. Souvenir untuk perayaan kawin perak/emas: album kecil, kipas, asbak, piring, 

gelas, dan mug. 

f. Souvenir acara reuni: kaos, topi, handuk, mug dan kalender dengan nuansa 

nostalgia. 

g. Souvenir untuk company/gathering: tempat pulpen, 1 set pulpen, tempat kartu 

nama, dompet uang receh, agenda/time planner, kaos dan mug. 

h. Souvenir untuk acara seminar dan pameran produk: payung, kaos, mug, 

gantungan kunci dan gantungan/tempat handphone. 

 

3.1.4. Konsep Dasar Informasi 

Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh 

manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat 

penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat 

alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahan. Akibat bila 

kurang mendapatkan informasi, dalam waktu tertentu perusahaan akan mengalami 

ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil 

keputusan-keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan 

mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan persaingan.  

Dengan kata lain sumber informasi adalah data. Data menggambarkan 

suatu kejadian yang sedang terjadi, dimana data tersebut akan diolah dan 

diterapkan dalam sistem menjadi input yang berguna dalam suatu sistem. 

1. Data adalah penggambaran dari sumber dan kejadian yang kita hadapi. 

2. Data bisnis (bussiness data) adalah penggambaran dari suatu organisasi 

tentang sumber (resource) dan kejadian (transaction) yang terjadi. 
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3. Data adalah  kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan 

kesatuan nyata. Kejadian (event) adalah sesuatu yang terjadi pada saat 

tertentu. 

 

3.1.5. Database 

Menurut Raharjo (2011:3), Database didefinisikan sebagai kumpulan data 

yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat 

dimanipulasi, diambil, dan dicari secara cepat. 

Menurut James (2008:211), Database adalah kumpulan terintegrasi dari 

elemen data yang secara logika saling berhubungan. Database mengonsolidasikan 

berbagai catatan yang dahulu disimpan dalam file-file terpisah ke dalam satu 

gabungan umum elemen data yang menyediakan data untuk banyak aplikasi. 

 

3.1.6. PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 

Menurut Sidik (2012:4), PHP adalah kependekan dari PHP HyperText 

Preprocessor, merupakan bahasa utama script server-side yang disisipkan pada 

HTML yang dijalankan di server, dan juga bisa digunakan untuk membuat 

aplikasi desktop. Kelebihan dari PHP adalah sebagai berikut: 

1. PHP adalah pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman 

website dinamis dan interaktif. 

2. PHP mendukung banyak database (MySQL, Infornix, Oracle, Sybase, 

Solid, PostgroSQL, Generic ODBC, dan lain-lain). 

3. PHP merupakan perangkat lunak open source alias gratis. 
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Kelebihan PHP : 

1. PHP bisa berjalan pada platform yang berbeda (Windows, Linux, Unix, 

De el el). 

2. PHP kompatibel dengan hampir semua server yang digunakan saat ini 

(Apache, IIS, De el el). 

3. PHP adalah gratis untuk men-download dari sumber daya PHP di 

website resminya www.php.net. 

4. PHP mudah dipelajari dan berjalan efisien pada sisi server. 

 

 

3.1.7. MySQL 

Menurut Ramadhan (2002:3), MySQL adalah sebuah sistem manajemen 

database yang bersifat open source. MySQL dapat digunakan untuk membuat dan 

mengelola database beserta isinya. 

SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language yang 

merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. MySQL 

sendiri merupakan salah satu jenis database yang menggunakan bahasa SQL. 

Keistimewaan MySQL: 

1. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti 

Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, dan masih 

banyak lagi. 

2. Perangkat lunak yang open source. MySQL didistribusikan sebagai perangkat 

lunak yang open source dibawah lisensi GPL, sehingga dapat digunakan 

secara gratis. 
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3. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu 

yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik (crash). 

4. Ragam tipe data. MySQL memiliki macam-macam tipe data seperti siqned 

atau unsiqned integer, float, double, char, text, date, timestamp, dan lain-lain. 

5. Perintah dan fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang 

mendukung perintah select dan where dalam perintah (query). 

6. Keamanan. MySQL  memiliki beberapa lapisan keamanan seperti level 

subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang 

mendetail serta sandi terenkripsi. 

7. Skalabilitas dan pembatasan. MySQL mampu menangani basis data dalam 

skala besar. 

8. Konektivitas. MySQL dapat melakukan  koneksi dengan klien  menggunakan 

protokol TCP/IP, Unix Soket (UNIX), atau Named Pipes (NP). 

9. Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan 

menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun demikian, bahasa 

Indonesia belum termasuk didalamnya. 

10. Antar Muka. MySQL memiliki antar muka (interface) terhadap berbagai 

aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API 

(Application Programming Interface). 

11. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan (tool) yang 

ada disertakan manual atau petunjuk penggunaannya secara online. 
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12. Struktur tabel. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam 

menangani ALTER TABLE, dibandingkan basis data lainnya semacam 

PostgreSQL ataupun Oracle. 

 

3.1.8. SDLC (System Development Life Cycle) 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013:26), SDLC (system development life 

cycle) adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat 

lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang 

untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya (berdasarkan 

best practice atau cara-cara yang sudah teruji baik).   

Tahapan-tahapan yang ada pada SDLC secara global adalah sebagai 

berikut: 

a. Analisis kebutuhan (reguirements analysis) 

 menganalisis kebutuhan pemakai sistem perangkat lunak (user) dan 

mengembangkan kebutuhan user. Membuat dokumen kebutuhan fungsional. 

b. Desain (design)  

mentransformasikan kebutuhan detail menjadi kebutuhan yang sudah lengkap, 

dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi 

yang dibutuhkan. 

c. Pengembangan (development)  

mengonversi desain ke sistem informasi yang lengkap termasuk bagaimana 

memperoleh dan melakukan instalasi lingkungan sistem yang dibutuhkan. 

Membuat basis data dan mempersiapkan prosedur kasus pengujian, 
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mempersiapkan berkas atau file pengujian, pengodean, pengompilasian, 

memperbaiki dan membersihkan program, peninjauan pengujian. 

d. Integrasi dan pengujian (integration and test)  

 mendemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa telah memenuhi 

kebutuhan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional. 

Menghasilkan laporan analisis pengujian. 

e. Operasi dan pemeliharaan (operations and maintenance)  

mendeskripsikan pekerjaan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem 

informasi pada lingkungan produksi (lingkungan pada user), termasuk 

implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. 

 

3.2. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagi pedoman dasar, acuan, 

pertimbangan maupun perbandingan bagi penelitian terbaru yang sejenis, adapun 

penelitian terdahulu yang penulis gunakan dapat dilihat pada tabel 3.1: 

 

 

Tabel 3.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

 

 

 

No Judul Penulisan/Tahun Hasil Penelitian 

1. Aplikasi Portal 

Informasi Kuliner di 

Surabaya Berbasis 

Website. 

Jessica Florencia, 

Andreas Handoyo 

dan Yulia (2011). 

- Memaparkan informasi 

tentang kuliner apa saja yang 

ada di Surabaya. 

2. Pengembangan sistem 

informasi registrasi 

Solikhin, Robby 

Rachmatullah dan 

- Dengan adanya sistem 

informasi registrasi seminar, 
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No Judul Penulisan/Tahun Hasil Penelitian 

seminar, workshop 

dan pelatihan 

menggunakan metode 

SDLC (system 

development life 

cycle). 

Eko Riyanto 

(2006). 

workshop dan pelatihan akan 

dapat mengatasi kendala–

kendala yang dihadapi seperti: 

kurang efektif dan efisien, 

kurang valid, dan kurang cepat 

dalam pengelolaan datanya.  

Oleh karena itu dilakukan 

penelitian dengan tujuan untuk 

membuat sistem informasi 

registrasi kegiatan seminar, 

workshop dan pelatihan 

menggunakan metode System 

Development Life Cycle 

(SDLC). 

 

Sumber: (diolah sendiri) 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang  yaitu penelitian terdahulu Aplikasi Portal Informasi 

Kuliner di Surabaya Berbasis Website dan Pengembangan Sistem Informasi 

Registrasi Seminar, Workshop dan Pelatihan Menggunakan Metode SDLC 

(system development life cycle).  
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Sedangkan penelitian sekarang Portal Informasi Souvenir dan Kerajinan 

Khas Palembang Berbasis Web Dengan Menggunakan Metode SDLC (system 

development life cycle). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang sama-sama membuat portal informasi dan metode yang digunakan 

adalah SDLC (system development life cycle). 

 

 

3.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran 

PERMASALAHAN: 

1. Para penjual souvenir yang ada di kota Palembang saat ini masih 

sulit mempromosikan souvenir  penjualan mereka. 

2. Belum adanya website sehinnga informasi yang didapat hanya 

melalui mulut ke mulut. 

  

PENDEKATAN: 

1. Website 

2. Portal Informasi 

3. Souvenir 

4. Kerajinan 

5. SDLC (system development 

life cycle) 

 
 

PENGEMBANGAN SOFTWARE: 

SDLC  (system development 

life cycle) 

HASIL: 

Portal Informasi Souvenir Dan Kerajinan Khas 

Palembang 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian selama 4 bulan, yaitu dari bulan April 2015  

hingga juli 2015. Jadwal penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel 

4.1. 

Tabel 4.1 Jadwal Penelitian 

 

Sumber: (Diolah Sendiri) 

 

No 

 

Kegiatan 

 

Bulan Ke- 

April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Analisis 

(analysis) 

                    

2. Desain 

(design) 

                    

3. Pengodean                     

4. Pengujian                     

5. Penulisan 

Laporan 

                    

6. Ujian Skripsi                     
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4.2. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai jenis data dalam 

pengumpulan informasi pendukung, jenis data yang digunakan antara lain: 

 

4.2.1. Data Primer 

Menurut Hasan (2008:33), Data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penulis memperoleh hasil dari wawancara 

yaitu berupa data jenis-jenis souvenir. 

 

4.2.2. Data Sekunder 

Menurut Hasan (2008:33), Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari 

perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu. Data sekunder 

disebut juga data tersedia. Data sekunder yang diperoleh berupa buku-buku 

referensi dari Perpustakaan untuk menunjang penelitian. 

 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

4.3.1. Wawancara 

Menurut Sutabri (2012:90), Wawancara adalah suatu teknik yang paling 

singkat untuk mendapatkan data, namun sangat tergantung pada kemampuan 

pribadi sistem analis untuk dapat memanfaatkannya. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan 

Maria Fikri,S.Ag selaku pemilik Mayang Koleksi adapun isi wawancara yang 
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dilakukan oleh penulis adalah menanyakan informasi tentang souvenir dan 

kerajinan khas Palembang. 

 

4.3.2. Studi Pustaka 

Menurut Sarwono (2010:34), Studi pustaka merupakan suatu teknik 

pengumpulan data  yang  dilakukan  oleh   peneliti dengan   menelaah   teori-teori,   

pendapat-pendapat  serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, 

khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian. 

 

4.4. Metode Pengembangan Sistem 

Teknik kebutuhan dalam metologi web yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah System Development Life Cycle (SDLC). Menurut Rosa 

(2013:26) System Development Life Cycle (SDLC) adalah proses mengembangkan 

atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model 

dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem 

perangkat lunak sebelumnya (berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah 

teruji baik).   

1. Inisiasi (initiation) 

tahap ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal  proyek  perangkat 

lunak. 

2. Pengembangan konsep sistem (system concept development) 

mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumen lingkup sistem, analisis 

manfaat biaya, manajemen rencana, dan pembelajaran kemudahan sistem. 
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3. Perencanaan (planning)  

mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan 

lainnya. 

4. Analisis kebutuhan (reguirements analysis) 

menganalisis kebutuhan pemakai sistem perangkat lunak (user) dan         

mengembangkan kebutuhan user. 

5. Desain (design) 

mentransformasikan kebutuhan detail menjadi kebutuhan yang sudah 

lengkap, dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi 

fungsi-fungsi yang dibutuhkan. 

6. Pengembangan (development) 

mengonversi desain ke sistem informasi yang lengkap termasuk 

bagaimana memperoleh dan melakukan instalasi lingkungan sistem yang 

dibutuhkan.  

7. Integrasi dan pengujian (integration and test)  

mendemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa telah memenuhi 

kebutuhan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional. 

8. Implementasi (implementation)  

termasuk pada persiapan implementasi, implementasi perangkat lunak 

pada lingkungan produksi (lingkungan pada user) dan menjalankan 

resolusi dari permasalahan yang terindentifikasi dari fase integrasi dan 

pengujian. 
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9. Operasi dan pemeliharaan (operations and maintenance)  

mendeskripsikan pekerjaan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem 

informasi pada lingkungan produksi (lingkungan pada user), termasuk 

implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. 

10. Disposisi (disposition)  

mendeskripsikan aktifitas akhir dari pengembangan sistem dan 

membangun data yang sebenarnya sesuai dengan aktifitas user. 

 

4.5. Alat Pengembangan Sistem 

Alat pengembangan sistem yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan flowchart untuk menggambarkan sistem yang 

berjalan pada perusahaan dan sistem yang akan dibangun. 

Sedangkan aliran data akan digambarkan dengan menggunakan diagram 

alir data (DFD) dan diagram hubungan data yaitu ERD (Entity Relationalship 

Diagram). 

 

4.5.1. Model Proses 

Menurut Supardi (2013:51), Model proses adalah cara formal untuk 

menggambarkan bagimana bisnis beroperasi. Mengilustrasikan aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan dan bagaimana data berpindah diantara aktivitas-aktivitas itu.  
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a. Flowchart 

Menurut Supardi (2013:51), Bagan alir (flowchart) merupakan bagan 

(chart) yang menunjukkan alir (flow) didalam program atau prosedur sistem 

secara logika. Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan 

untuk dokumentasi. 

Di bagian ini akan dijelaskan simbol-simbol System Flowchart dapat 

dilihat di tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Simbol Flowchart 

No Simbol Nama Keterangan 

1. 

 

Dokumen 

Dokumen atau laporan: 

dokumen tersebut dapat 

dipersiapkan dengan tulisan 

tangan, atau dicetak dengan 

komputer. 

2. 

 

Beberapa 

tembusan dari 

satu dokumen 

Digambarkan dengan cara 

menumpuk simbol dokumen 

dengan mencetak nomor 

dokumen di bagian depan sudut 

kanan atas. 

3. 

 

Input/Output; 

Jumlah/Buku 

besar 

Fungsi input atau output apa 

pun di dalam bagan alir 

program. Juga dipergunakan 

untuk mewakili jurnal dan 

buku besar dalam bagan alir 

dokumen. 

4. 

 

Tampilan 

Informasi yang ditampilkan 

oleh peralatan output on-line, 

seperti terminal, monitor, atau 

layar. 

5. 

 
Pengetikan on-

line (on-line 

keying) 

Masukkan (entry) data melalui 

peralatan  on-line seperti 

terminal atau personal 

komputer. 
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No Simbol Nama Keterangan 

6. 

 

Terminal atau 

personal 

komputer 

Simbol tampilan dan 

pengetikan on-line 

dipergunakan bersama untuk 

mewakili terminal dan personal 

komputer 

7. 

 

Pemrosesan 

dengan 

komputer 

Fungsi pemprosesan yang 

dilaksanakan dengan komputer, 

biasanya menghasilkan 

perubahan atas data atau 

informasi. 

8.  

 

Proses Manual 

Pelaksanaan pemrosesan yang 

dilaksanakan secara manual. 

 

 

9. 

 

 Proses 

Pendukung 

Fungsi pemrosesan yang 

dilaksanakan oleh peralatan 

selain komputer. 
 

 

10. 

 

Proses 

Pengetikan 

Proses yang menggunakan 

peralatan pengetikan 

( contoh: key to disk, cash 

register). 

11. 

 

Disk Magnetik 

Data disimpan secara 

permanen di dalam disk 

magnetis; dipergunakan untuk 

file utama dan database. 

 

12. 

 

Pita Magnetis 

Data disimpan di dalam pita 

magnetis. 

 

 
 

Sumber: Supardi (2013:51) 

b. Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Supardi (2013:8), DFD (Data Flow Diagram) merupakan 

diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi pada 

sistem yang akan di kembangkan. Dengan model ini, data-data yang terlibat pada 
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masing-masing proses dapat diidentifikasi. Ada empat elemen-element yang 

menyusun suatu DFD menurut versi Yourdon/De Marco dapat dilihat pada tabel 

4.3. 

Tabel 4.3 Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

No Element Data Notasi Keterangan 

1. External Entity 

 

Simbol ini digunakan utuk 

menggambarkan asal atau 

tujuan data. 

2. Data Flow 

 

Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

aliran data yang berjalan. 

3. Proses 

 

Simbol ini digunakan 

untuk proses pengolahan 

atau transformasi data. 

4. Data Store 

 

Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

data flow yang sudah 

disimpan atau di arsipkan. 
 

Sumber: Supardi (2013:8) 

 

4.5.2. Model Data 

Entity Relationship Diagram (ERD) Menurut Supardi (2013:14), ERD 

adalah gambar atau diagram yang menunjukan informasi dibuat, disimpan, dan 

digunakan dalam sistem bisnis. Berikut simbol yang digunakan dalam ERD 

menurut versi Chen yang dapat dilihat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Simbol Entity Relationalship Diagram (ERD) 

No Nama Elemen Lambang Keterangan 

1. Entitas  Entitas merupakan 

individu yang mewakili 

sesuatu yang nyata 

(eksistensinya) dan dapat 

dibedakan dari sesuatu 

yang lain. 

2. Attribute  Properti dari entitas harus 

digunakan oleh minimal 

satu proses bisnis dipecah 

dalam detail. 

3. Link  Link (garis) penghubung 

antara himpunan relasi 

dengan himpunan entitas 

dan himpunan entitas 

dengan atributnya. 

4. Relationship  Relation menunjukan 

adanya hubungan diantara 

sejumlah entitas yang 

berasal dari himpunan 

entitas yang berbeda. 

 

Sumber: Supardi (2013:14) 

 

4.6. Teknik Pengujian 

Menurut Simarmata (2010:299), Pengujian perangkat lunak merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari perangkat lunak. Proses pengujian juga 

mempengaruhi masa penggunaan perangkat lunak. Semakin terperinci proses 

pengujian yang dilakukan, semakin lama rentang waktu yang akan diperlukan 
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pada saat pemeliharaan satu perangkat lunak dan proses selanjutnya. Pengujian 

perangkat lunak dilakukan pada setiap tahapan pengembangan hingga pada 

pemeliharaan perangkat lunak. Tahapan pengujian perangkat lunak: 

1. Pengujian adalah proses eksekusi suatu program untuk menemukan kesalahan. 

2. Kasus pengujian yang baik adalah kasus pengujian yang memiliki probabilitas 

tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan 

sebelumnya. 

3. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkapkan semua 

kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. 

Salah satu jenis pengujian tahapan awal yang dapat dilakukan pada sebuah 

perangkat lunak adalah dengan menggunakan metode black box. 

 

4.6.1. Black Box Testing 

Menurut Simarmata (2010:172), Teknik pengujian black box testing cara 

pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau 

modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan proses bisnis 

yang diinginkan. Jika ada yang tidak sesuai outputnya maka akan dilakukan 

pengujian kedua yaitu dengan menggunakan teknik white box testing. 

Sedangkan Simarmata (2010:316) melakukan klasifikasi black box testing 

mencakup beberapa tingkat pengujian, antara lain: 

1. Pengujian Fungsional (functional testing) 

2. Pengujian Tegangan (stress testingi) 

3. Pengujian Beban (load testing) 

4. Pengujian Khusus (ad-hoc testing) 
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5. Pengujian Penyelidikan (exploratory testing) 

6. Pengujian usability (usability testing) 

7. Pengujian Asap (smoke testing) 

8. Pengujian Pemulihan (recovery testing) 

9. Pengujian Volume (volume testing) 

10. Pengujian Domain (domain testing) 

11. Pengujian Skenario (scenario testing) 

12. Pengujian Regresi (regression testing) 

13. Penerimaan Pengguna (user acceptance) 

14. Pengujian Alfa (alpha testing) 

15. Pengujian Beta (beta testing) 

Website Portal Informasi Souvenir dan Kerajinan Khas Palembang akan 

melakukan pengujian dengan metode pengujian black box. Jenis pengujian yang 

akan dilakukan adalah Pengujian Fungsional (functional testing). Pengujian 

fungsional adalah pengujian yang dilakukan terhadap content atau halaman 

interface yang akan digunakan Interface yang akan dilakukan pengujian 

fungsional adalah: form input kerajinan tangan, input souvenir, input kategori, 

input toko. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil 

Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Penulis adalah menghasilkan sebuah 

Portal Informasi Souvenir dan Kerajinan Khas Palembang yang dapat digunakan 

untuk memberikan informasi mengenai souvenir dan kerajinan khas Palembang 

kepada pengunjung atau wisatawan sehingga tidak hanya diseputaran daerah Kota 

Palembang saja tetapi dapat dikembangkan lagi pada daerah juga kota lainnya 

yang ada di Indonesia. 

 

5.1.1. Analisis 

Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian di Mayang Koleksi adalah 

dengan mengumpulkan masalah yang dimiliki oleh Mayang Koleksi Tangga 

buntung 30 Ilir. Selain melakukan identifikasi masalah Penulis juga melakukan 

permodelan kebutuhan Mayang Koleksi Tangga buntung 30 Ilir dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

5.1.1.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan penulis dapat dinyatakan permasalahan yang dihadapi 

oleh masyarakat antara lain pada tabel 5.1 berikut ini: 
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Tabel 5.1 Identifikasi Penyebab Masalah 

Masalah Penyebab 

Terbatasnya informasi tentang ulasan 

souvenir dan kerajinan tangan khas 

Palembang. 

Kurangnya informasi tentang 

souvenir dan kerajinan tangan khas 

Palembang. 

Terbatasnya informasi tentang ulasan 

tempat penjualan dan pembuatan 

souvenir serta kerajinan khas 

Palembang. 

Kurangnya informasi tempat-tempat 

penjualan dan pembuatan souvenir 

khas Palembang. 

 

5.1.1.2. Alur Sistem Berjalan 

 Alur sistem yang berjalan dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses 

yang terjadi pada sistem penjualan souvenir yang sudah berjalan pada Mayang 

Koleksi 30 Ilir. Adapun proses sistem pembelian souvenir pada Mayang Koleksi 

adalah dapat dilihat pada gambar 5.1. 

Calon Pembeli Toko / Penjual

Mulai

Data Souvenir

Informasi Data 

Souvenir

Membeli

Data Souvenir

Informasi Data 

Souvenir

Membeli

End

Ya

Tidak

 
 

Gambar 5.1 Flowchart Sistem Berjalan 
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Keterangan gambar 5.1: 

1. Calon pembeli menanyakan informasi tentang souvenir 

2. Toko/Penjual memberikan informasi tentang souvenir 

3. Calon Pembeli jadi  beli langsung ke penjual 

4. Tidak membeli, selesai. 

 

5.1.1.3. Kebutuhan Sistem 

  Analisis kebutuhan merupakan proses untuk memahami kebutuhan 

sistem baru yang akan dikembangkan. Analisis kebutuhan merupakan proses 

untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan adalah 

spesifikasi yang rinci tentang pengolahan data yaitu jumlah data yang harus 

diproses, waktu pengolahan saat data siap diproses sampai informasi yang 

dihasilkan. Spesifikasi ini digunakan untuk membuat kesepakatan dalam 

pengembangan sistem. 

 

5.1.1.4. Kebutuhan Fungsional 

  Kebutuhan fungsional dari Portal yang difungsikan sebagai media 

informasi yang juga memanfaatkan teknologi berbasis website ini dapat dilihat 

pada tabel 5.2 berikut ini: 

Tabel 5.2 Kebutuhsn Fungsional Aplikasi 

No Kode Deskripsi Kebutuhan Fasilitas User/Tujuan 

1.  

Admin 

 

Input data souvenir Edit, Delete Pemilik Toko 

2. Input data kategori Edit, Delete Pemilik Toko 

3. Input data toko Edit, Delete Pemilik Toko 

 



35 

 

 

 

5.1.1.5. Kebutuhan Informasi 

  Sebuah aplikasi akan melakukan pengolahan data, dari hasil pengolahan 

data maka akan dapat diperoleh sebuah informasi yang akan digunakan untuk 

sebuah pengambilan keputusan selanjutnya untuk kemajuan sebuah kegiatan. 

 

5.1.2.  Desain Sistem 

 Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran dan pembuatan 

sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan 

yang utuh dan berfungsi. 

 

5.1.2.1. Permodelan Proses 

  Pemodelan proses digambarkan dalam bentuk Data Flow Diagram 

(DFD), Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu network yang menggambarkan 

suatu sistem automatisasi/komputerisasi, manualisasi atau gabungan dari 

keduanya, yang penggambarannya disusun dalam bentuk kumpulan komponen 

sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturannya. Data Flow Diagram 

(DFD) digambarkan dalam bentuk diagram konteks dan diagram level, berikut 

adalah bentuk Data Flow Diagram (DFD) Portal Informasi Souvenir dan 

Kerajinan Khas Palembang. 

 

1. Diagram Konteks 

 

    Diagram konteks menggambarkan keterkaitan aliran-aliran data antara sistem 

dengan bagian-bagian luar (kesatuan luar). Kesatuan luar ini merupakan sumber 

arus data atau tujuan data yang berhubungan dengan sistem informasi tersebut. 
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Diagram konteks untuk informasi souvenir dan kerajinan khas Palembang dapat 

dilihat pada gambar 5.2. 

 

Portal Informasi 

Souvenir dan Kerajinan 

Khas Palembang

Pengunjung

Toko

Admin

- data_toko

- data_souvenir

- data_kerajinan_tangan

- data_toko

- data_souvenir

- data_kategori

- data_kerajinan_tangan

- data_toko

- data_souvenir

- data_kategori

- data_kerajinan_tangan

- data_toko

- data_souvenir

- data_kerajinan_tangan

- data_toko

- data_souvenir

- data_kerajinan_tangan

 

Gambar 5.2. Diagram Konteks 

 

Diagram konteks pada gambar diatas dapat dijelaskan, Informasi Souvenir 

dan Kerajinan Khas Palembang mempunyai 3 (Tiga) terminator yaitu: Admin, 

Toko dan Pengunjung. Data bersumber dari Admin berupa data toko, data 

souvenir, data kategori, data kerajinan tangan dan data yang bersumber dari Toko 

berupa data toko, data souvenir dan data kerajinan tangan sedangkan data yang 

didapatkan oleh Pengunjung berupa data toko, data souvenir dan data kerajinan 

tangan. 

 

2. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

    Diagram level nol adalah diagram yang menunjukkan semua proses utama yang 

menyusun keseluruhan aplikasi, diagram ini dapat dilihat pada gambar 5.3. 
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1.0 P
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8.0 
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9.0 

Manajemen 
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11.0

Manajemen 
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Admin
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7.O
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kerajinan tangan 

toko

10.0
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data_toko

data_souvenir
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data_souvenir

data_souvenir

data_kerajinan_tangan

data_toko

data_toko

data_souvenir

data_souvenir

data_kerajinan_tangan

data_kerajinan_tangan

data_kategori

data_kategori

data_kategori

data_kategori

data_kategori

data_toko

data_souvenir

data_kerajinan_tangan

data_souvenir

data_souvenir

data_kerajinan_tangan

data_kategori_kerajinan_tangan

data_toko

data_toko

data_edit_toko

data_toko

data_toko

data_toko

data_toko

data_toko

data_kerajinan_tangan

data_kategori_kerajinan_tangan

data_kategori

data_toko

data_kerajinan_tangan

data_kategori_toko

 

 

Gambar 5.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
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Gambar diagram level 0 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Proses 1.0P adalah lihat data toko dimana data bersumber dari tabel toko 

berupa data toko. 

2. Proses 2.0P adalah lihat data souvenir dimana data bersumber dari tabel 

produk berupa data souvenir. 

3. Proses 3.0P adalah lihat data kerajinan tangan dimana data bersumber dari 

tabel produk berupa data kerajinan tangan,  data toko  bersumber dari tabel 

toko dan data kategori bersumber dari tabel kategori.  

4. Proses 4.0P adalah input data toko dimana data bersumber dari tabel toko 

berupa data toko.  

5. Proses 5.0P adalah edit toko dimana data toko bersumber dari tabel toko 

berupa data toko 

6. Proses 6.0 adalah manajemen souvenir toko dimana data toko bersumber dari 

tabel toko, data souvenir bersumber dari tabel produk dan tabel kategori 

bersumber dari tabel kategori. 

7. Proses 7.0 adalah manajemen kerajinan tangan toko berupa data kerajinan 

tangan bersumber dari tabel produk, data toko bersumber dari tabel toko dan 

data kategori kerjinan tangan bersumber dari tabel kategori. 

8. Proses 8.0 adalah manajemen data toko dimana data toko bersumber dari tabel 

toko. 

9. Proses 9.0 adalah manajemen souvenir admin dimana data souvenir bersumber 

dari tabel produk. 
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10. Proses 10.0 adalah manajemen kerajinan tangan admin dimana data kerajinan 

tangan bersumber dari tabel produk dan data  kategori bersumber dari tabel 

kategori. 

11. Proses 11.0 adalah manajemen kategori dimana data kategori bersumber dari 

tabel kategori. 

3. Diagram level 1 

   Diagram level ini diciptakan dari setiap proses utama dari level 0, level ini 

menunjukan proses-proses internal yang menyusun setiap proses-proses utama 

dalam level 0. diagram ini dapat dilihat pada gambar 5.4, gambar 5.5, gambar 5.6: 

6.1 P

Input

souvenir toko

Toko

produk

kategori

Toko

data_souvenir

data_hapus_souvenir

data_toko

data_kategori

6.2 P

lihat

souvenir toko

6.3 P

edit

souvenir toko

6.4 P

hapus

souvenir toko

data_souvenir

data_souvenir

data_edit_souvenir

data_souvenir

data_souvenir

data_kategori

data_toko

data_souvenir

data_kategori

data_edit_souvenir

data_souvenir

data_toko

data_kategori

data_hapus_souvenir

data_toko

data_souvenir

 

Gambar 5.4 Diagram Level 1 Manajemen Souvenir 
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Keterangan gambar 5.4 diagram level 1 manajemen souvenir dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Proses 6.1P adalah input souvenir toko berupa data toko yang bersumber dari 

tabel toko. 

2. Proses 6.2P adalah lihat souvenir toko berupa data toko yang bersumber dari 

tabel toko, data souvenir bersumber dari tabel produk dan data kategori 

bersumber dari tabel kategori. 

3. Proses 6.3P adalah edit souvenir toko berupa data toko yang bersumber dari 

tabel toko, data souvenir bersumber dari tabel produk dan data kategori 

bersumber dari tabel kategori. 

4. Proses 6.4P adalah hapus souvenir toko berupa data toko yang bersumber dari 

tabel toko, data souvenir bersumber dari tabel produk dan data kategori 

bersumber dari tabel kategori. 

7.1 P

Input

Kerajinan 

tangan toko

Toko

produk

kategori

Toko

data_kerajinan_tangan

data_hapus_kerajinan_tangan

data_toko

data_kategori

7.2 P

lihat

Kerajinan 

tangan toko

7.3 P

edit

Kerajinan 

tangan toko

7.4 P

hapus

Kerajinan 

tangan toko

data_kerajinan_tangan

data_edit_kerajinan_tangan

data_kerajinan_tangan

data_kerajinan_tangan

data_kategori

data_toko

data_kerajinan_tangan

data_kategori

data_edit_kerajinan_tangan

data_kerajinan_tangan

data_toko

data_kategori

data_hapus_kerajinan_tangan

data_toko

data_kerajinan_tangan

data_kerajinan_tangan

 

Gambar 5.5 Diagram Level 1 Managemen Kerajinan 
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Keterangan gambar 5.5 diagram level 1 manajemen kerajinan dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Proses 7.1P adalah input kerajinan tangan toko berupa data toko yang 

bersumber dari tabel toko. 

2. Proses 7.2P adalah lihat kerajinan tangan toko berupa data toko yang 

bersumber dari tabel toko, data souvenir bersumber dari tabel produk dan data 

kategori bersumber dari tabel kategori. 

3. Proses 7.3P adalah edit kerajinan tangan toko berupa data toko yang 

bersumber dari tabel toko, data souvenir bersumber dari tabel produk dan data 

kategori bersumber dari tabel kategori. 

4. Proses 7.4P adalah hapus kerajinan tangan toko berupa data toko yang 

bersumber dari tabel toko, data souvenir bersumber dari tabel produk dan data 

kategori bersumber dari tabel kategori. 

 

8.1 P

Input

Data toko

8.2 P

Lihat 

Data toko

8.3 P

Edit Data 

toko

8.4 P

Hapus 

Data toko

toko

Admin

data_toko data_toko

data_tokodata_toko

data_toko

data_toko

data_edit_toko

data_hapus_toko

data_toko

data_hapus_toko

data_edit_toko

data_toko

 

Gambar 5.6 Diagram Level 1 Manajemen Toko 
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Keterangan gambar 5.6  diagram level 1 manajemen toko dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Proses 8.1P adalah input data toko berupa data toko yang disimpan di tabel 

toko. 

2. Proses 8.2P adalah lihat data toko berupa data toko yang  bersumber dari tabel 

toko. 

3. Proses 8.3P adalah edit data toko berupa data toko yang bersumber dari tabel 

toko. 

4. Proses 8.4P adalah hapus data toko berupa data toko yang bersumber dari 

tabel toko. 

Level-1  9.0

Admin

toko9.1P

Lihat 

souvenir 

admin

9.2P

Hapus 

souvenir 

admin

produk

kategori

data_souvenir

data_souvenir

data_hapus_souvenir

data_toko

data_souvenir

data_kategori

data_kategori

data_toko

data_hapus_souvenir

data_souvenir

 

Gambar 5.7 Diagram Level 1 Manajemen Admin 

Keterangan gambar 5.7 diagram level 1 manajemen admin dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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1.  Proses 9.1P adalah lihat souvenir admin dimana data toko bersumber dari tabel 

toko, data souvenir bersumber dari tabel produk dan data kategori bersumber 

dari tabel kategori. 

2.  Proses 9.2P adalah hapus souvenir admin dimana data toko bersumber dari 

tabel toko, data souvenir bersumber dari tabel produk dan data kategori 

bersumber dari tabel kategori. 

11.1 P

Input data 

kategori

11.2 P

Lihat  data 

kategori

5.3 P

Edit  data 

kategori

5.4 P

Hapus  data 

kategori

kategoriAdmin

data_kategori

data_kategori

data_edit_kategori

data_kategori

data_hapus_kategori

data_kategori

data_kategori

data_kategori

data_kategori

data_kategori

data_kategori

data_hapus_kategori

 

 Gambar 5.8 Diagram Level 1 Manajemen Kategori 

Keterangan gambar 5.8 diagram level 1 manajemen kategori dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Proses 11.1P adalah input data kategori dimana data kategori disimpan di tabel 

kategori. 

2. Proses 11.2P adalah lihat data kategori dimana data kategori bersumber dari  

tabel kategori. 
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3. Proses 11.3P adalah edit data kategori dimana data kategori bersumber dari 

tabel kategori. 

4. Proses 11.4 P adalah hapus data kategori dimana data kategori bersumber dari 

tabel kategori. 

5.1.2.2. Pemodelan Data 

Merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam 

basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar 

relasi.  Entity Relationship Diagram  (ERD) diperlukan dalam perancangan file 

yang akan digunakan dalam sistem, diagram ini dapat dilihat pada gambar 5.9. 

 

kategori

Nama_ktg

Id_ktg

Jenis_ktg

memiliki produk memiliki toko

ukuran

Id_ktg

Kode_so

bahan

gambar

harga

Jenis_ktg

Id_produk

jumlah

warna

alamat_tk

sandi_tk

nama_tk

posisi

user_tk

Id_tk

email_tk

telp_tk

1 M M 1

 

   Gambar 5.9  Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

5.1.2.3. Alur Sistem yang Diusulkan 

Untuk lebih jelasnya gambaran tentang prosedure penggunaan Portal 

Informasi Souvenir dan Kerajinan Khas Palembang Dengan Menggunakan 

Metode SDLC (system development life cycle) dapat dilihat pada gambar 5.10: 
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Gambar 5.10  Flowchat yang Diusulkan 
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5.1.2.4. Desain Database 

1. Tabel Kategori 

Tabel kategori digunakan untuk input data kategori yang terdiri dari id 

kategori, jenis kategori dan nama kategori. Tabel kategori dilihat pada tabel 5.3. 

Primary Key : id_ktg* 

Foreign Key : - 

Tabel 5.3 Tabel Kategori 

No Field Name Data Type Size Description 

1 id_ktg* Int 11 Id_ktg 

2 jenis_ktg Varchar 20 Jenis kategori 

3 nama_ktg Varchar 20 Nama kategori 

 

2. Tabel Produk 

Tabel produk digunakan untuk mengolah jenis-jenis produk yang terdiri 

dari id produk, jenis kategori, id kategori, kode souvenir, ukuran, warna, jumlah, 

bahan, harga, gambar dan id toko. Tabel produk dapat dilihat pada tabel 5.4. 

Primary Key : id_produk* 

Foreign Key : id_ktg** 

   id_tk** 

Tabel 5.4 Tabel Produk 

No Field Name Data Type Size Description 

1 id_ produk* Int 11 Id  Produk 

2. jenis_ktg Varchar 20 Jenis Kategori  

3 id_ktg** Int 11 Id Kategori 

4 kode_so Varchar 10 Kode Souvenir 

5 Ukuran Varchar 15 Ukuran 

6 Warna Varchar 15 Warna 

7 Jumlah Int 11 Jumlah 

8 Bahan Text - Bahan 
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No Field Name Data Type Size Description 

9 Harga Bigint 20 Harga 

10 Gambar Text - Gambar 

11 Id_tk** Int 11 Id Toko 

 

3. Tabel Toko 

 Tabel toko di gunakan untuk menyimpan data yang daftar ke admin untuk 

menginformasikan souvenir yang terdiri dari dari id toko, user toko, sandi toko, 

nama toko, alamat toko, telpon toko, email toko, dan posisi. Tabel toko dapat 

dilihat pada tabel 5.5. 

Primary Key : id_tk* 

Foreign Key : - 

Tabel 5.5 Tabel Toko 

No Field Name Data Type Size Description 

1 id_tk* Int 11 Id Toko 

2 user_tk Varchar 50 User Toko 

3 sandi_tk Varchar 50 Sandi Toko 

4 nama_toko Varchar 50 Nama Toko 

5 alamat_toko Text - Alamat Toko 

6 telp_tk Varchar 20 Telpon Toko 

7 email_tk Varchar 50 Email 

8 Posisi Enum(‘admin’,’toko’) - Posisi 

 

5.1.2.5. Desain Interface 

A. Desain Input 

  Desain input adalah rancangan form inputan yang akan digunakan untuk 

kebutuhan pembangunan sistem, berikut ini adalah form yang akan digunakan 

dalam pembangunan Portal Informasi Souvenir dan Kerajinan Khas Palembang 

adalah: 

 



48 

 

 

1. Desain Halaman Login 

Halaman login adalah halaman utama website portal informasi souvenir 

dan kerajinan khas Palembang dimana admin akan login dan masuk kehalam 

admin. Desain halaman login dapat dilihat pada gambar 5.11. 

 

Gambar  5.11 Desain Halaman Login 

2. Desain Daftar Toko 

Desain Daftar Toko adalah rancangan untuk menampilkan daftar toko. 

Username:

XXXX

Password:

9999

Nama Toko:

XXXX

Alamat Toko:

XXXX

9999

Telepon Toko:

Email Toko:

XXXX

Simpan

Daftar Toko

 
 

Gambar  5.12 Desain Daftar Toko 
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3. Desain Ubah Profile 

Desain Ubah Profile adalah rancangan untuk mengubah profile toko. 

Username:

XXXX

Password:

9999

Nama Toko:

XXXX

Alamat Toko:

XXXX

9999

Telepon Toko:

Email Toko:

XXXX

Simpan

Profile Toko

 
 

Gambar  5.13 Desain Ubah Profile 

 

4. Ubah Password 

Desain Ubah Password adalah digunakan untuk mengubah password. 

Ubah Password

Username :

Kata Sandi :

Ubah

9999

XXXX

 
Gambar  5.14  Desain Ubah Password 
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5. Desain Input Kategori 

Halaman input kategori digunakan untuk menambah data tentang souvenir dan 

kerajinan khas Palembang seperti jenis kategori dan nama kategori. 

Input Kategori

Jenis Kategori

: XXXX

Nama Kategori

:
XXXX

Simpan

 
 

Gambar  5.15 Desain Input Kategori 

 
 

6. Desain Data Kategori 

Halaman data kategori adalah untuk melihat data yang sudah disimpan seperti no, 

jenis kategori, nama kategori, edit dan hapus. 

Cari

No Jenis Kategori Nama Kategori Edit

99

99

99

99

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Data Kategori

Hapus

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

 

 Gambar  5.16 Desain Data Kategori 



51 

 

 

7. Desain Input Toko 

Halaman input toko digunakan untuk menambahkan data tentang toko khas 

Palembang seperti username, password, nama toko, alamat toko, telp toko, dan 

email toko. 

Username  : XXXX

9999Password  :

XXXXNama Toko  :

XXXX

9999

Alamat Toko  :

Telp Toko  :

Email Toko  :

Simpan

Input Toko

XXXX

 
 

Gambar  5.17 Desain Input Toko 

 
8. Desain Data Toko 

Halaman data toko adalah untuk melihat data yang sudah disimpan seperti no, 

username, nama toko, alamat toko, telpon toko, email toko, edit dan hapus. 

Cari

No Username Nama Toko Alamat Toko Telpon Toko Email Toko Hapus

99

99

99

99

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

9999 9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

Data Toko

Edit

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

 

Gambar  5.18 Desain Data Toko 
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9. Desain Data Souvenir 

Halaman data toko adalah untuk melihat data yang sudah disimpan seperti no, 

username, nama toko, alamat toko, telpon toko, email toko, edit dan hapus. 

Cari

No Nama Toko Kode Kategori Ukuran Warna Jumlah Bahan Harga Gambar Hapus

99

99

99

99

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX 9999

9999

9999

XXXX

9999

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Data Souvenir

 

Gambar  5.19 Desain Data Souvenir 
 

10. Desain Data Kerajinan Tangan 

Halaman data kerajinan tangan adalah untuk melihat data yang sudah disimpan 

seperti no, nama toko, kode, kategori, ukuran, warna, jumlah, bahan, harga, 

gambar, dan hapus. 
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Cari

No Nama Toko Kode Kategori Ukuran Warna Jumlah Bahan Harga Gambar Hapus

99

99

99

99

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX 9999

9999

9999

XXXX

9999

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Data Kerajinan Tangan

 

Gambar  5.20 Desain Data Kerajinan Tangan 
 

 

11. Desain Input Souvenir 

Halaman input souvenir digunakan untuk menambahkan  data souvenir. Seperti 

Kategori, Kode, Ukuran, Warna, Jumlah, Bahan, Harga, Gambar. 

 
 

 Gambar  5.21 Desain Input Souvenir  
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12. Desain Data Souvenir 

Halaman data souvenir adalah untuk melihat data yang sudah disimpan. Seperti 

No, Kode, Kategori, Ukuran, Warna, Jumlah, Bahan, Harga, Gambar, Edit, 

Hapus. 

Cari

No Kode Kategori Ukuran Warna Jumlah Bahan Harga Gambar Edit Hapus

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
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XXXX
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XXXX
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XXXX
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XXXX
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XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

9999 9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

Data Souvenir

 

Gambar  5.22 Desain Data Souvenir 

 

 

13. Desain Input Kerajinan Tangan 

Halaman input kerajinan tangan digunakan untuk menambahkan data kerajinan 

tangan. Seperti Kategori, Kode, Ukuran, Warna, Jumlah, Bahan, Harga, Gambar. 
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Kategori  : XXXX

9999Kode  :

9999Ukuran  :

9999

9999

Warna  :

Jumlah  :

XXXXBahan  :

Gambar  : Browse

Simpan Batal

Input Kerajinan Tangan

9999Harga  :

 

Gambar  5.23 Desain Input Kerajinan Tangan 

 

14. Desain Data Kerajinan Tangan 

Halaman data kerajinan tangan adalah untuk melihat data yang sudah disimpan. 

Seperti No, Kode, Kategori, Ukuran, Warna, Jumlah, Bahan, Harga, Gambar, 

Edit, Hapus. 
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Cari

No Kode Kategori Ukuran Warna Jumlah Bahan Harga Gambar Edit Hapus

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
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XXXX
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XXXX

XXXX

XXXX
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XXXX
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XXXX
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XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

9999 9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

9999

Data Kerajinan Tangan

 

Gambar  5.24 Desain Data Kerajinan Tangan 

   

5.1.3. Implementasi Hasil Desain Sistem 

5.1.3.1. Implementasi Database 

 Implementasi database adalah rancangan database yang terdiri dari tabel-

tabel yang digunakan dalam membangun sebuah Portal Informasi Souvenir dan 

Kerajinan khas Palembang berbasis web. Database ini akan difungsikan sebagai 

tempat penyimpanan data. Berikut tabel-tabel yang tersimpan dalam sebuah 

database: 

a. Implementasi  Tabel Kategori 

 Tabel kategori digunakan untuk menyimpan data kategori yang berhasil 

ditambahkan pada form input kategori. Implementasi tabel kategori terdapat pada 

gambar 5.25. 
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Gambar 5.25 Implementasi Tabel Kategori 

 

b. Implementasi Tabel Produk 

 Tabel  data produk  digunakan untuk menyimpan data produk yang berhasil 

ditambahkan pada form input produk. Implementasi tabel produk terdapat pada 

gambar 5.26. 

 

Gambar 5.26 Implementasi Tabel Produk 

c. Implementasi Tabel Toko 

 Tabel toko digunakan untuk menyimpan data toko yang berhasil ditambahkan 

pada form input toko. Implementasi tabel produk terdapat pada gambar 5.27. 
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Gambar 5.27 Implementasi Tabel Toko 

5.1.3.2. Implementasi Interface 

Implementasi interface adalah gambaran interface yang dihasilkan dengan 

menggunakan bahasa komputer. Implementas interface yang dihasilkan pada 

Portal Informasi Souvenir dan Kerajinan khas Palembang berbasis Web terbagi 

menjadi beberapa bagian antara lain: 

a. Implementasi Interface Halaman Index 

     

 Desain index adalah suatu tampilan awal dari sebuah portal informasi 

souvenir dan kerajinan tangan,  seperti gambar 5.28. 
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Gambar 5.28 Halaman Index 

 

Berdasarkan gambar 5.27 dapat dijelaskan tampilan halaman index ini merupakan 

tampilan utama, yang digunakan didalamnya hanya berisikan tombol beranda 

,sejarah souvenir, souvenir, kerajinan tanggan, data toko, kontak. 

 

b. Halaman Login 

     

Desain Login adalah suatu tampilan login dari sebuah portal informasi souvenir 

dan kerajinan tangan,  seperti gambar 5.29. 
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Gambar 5.29 Halaman Login 

 

Berdasarkan gambar 5.29 dapat dijelaskan tampilan halaman login ini merupakan 

tampilan login untuk admin dan toko, yang di dalamnya berisikan username, kata 

sandi. 

c. Halaman Daftar Toko 

     

Desain Daftar Toko adalah suatu tampilan daftar toko dari sebuah  portal 

informasi souvenir dan kerajinan tangan, seperti gambar 5.30. 
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Gambar 5.30 Halaman Daftar Toko 

 

Berdasarkan gambar 5.30 dapat dijelaskan tampilan halaman daftar toko 

ini merupakan tampilan daftar toko yang di dalamnya berisikan username, 

password, nama toko, alamat toko, telepon toko, email toko. 

 

d. Halaman Ubah Profile 

     

Desain Ubah Profile adalah suatu tampilan ubah profile dari sebuah  portal 

informasi souvenir dan kerajinan tangan, seperti gambar 5.31. 
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Gambar 5.31 Halaman Ubah Profile 

 

Berdasarkan gambar 5.31 dapat dijelaskan tampilan halaman ubah profile 

ini merupakan tampilan ubah profile yang di dalamnya berisikan username, nama 

toko, alamat toko, telepon toko, email toko. 

 

 e. Halaman Ubah Password 

     

Desain Ubah Password adalah suatu tampilan ubah password dari sebuah  

portal informasi souvenir dan kerajinan tangan, seperti gambar 5.32. 
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Gambar 5.32 Halaman Ubah Password 

 

  Berdasarkan gambar 5.32 dapat dijelaskan tampilan halaman ubah 

password ini merupakan tampilan ubah password yang di dalamnya berisikan 

username, kata sandi. 

 

 f. Halaman Desain Input Kategori (Admin) 

     

Desain Input Kategori adalah suatu tampilan input kategori dari sebuah  portal 

informasi souvenir dan kerajinan tangan, seperti gambar 5.33 
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Gambar 5.33 Halaman Desain Input Kategori (Admin) 

 

Berdasarkan gambar 5.33 dapat dijelaskan tampilan halaman input 

kategori ini merupakan tampilan input kategori yang di dalamnya berisikan jenis 

kategori, nama kategori. 

 

 g. Halaman Desain Data Kategori (Admin) 

     

Desain Data Kategori adalah suatu tampilan data kategori dari sebuah  portal 

informasi souvenir dan kerajinan tangan, seperti gambar 5.34 
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Gambar 5.34 Halaman Desain Data Kategori (Admin) 

 

Berdasarkan gambar 5.34 dapat dijelaskan tampilan halaman data kategori 

ini merupakan tampilan data kategori yang di dalamnya berisikan no, jenis 

kategori, nama kategori, edit, hapus. 

 

 h. Halaman Desain Input Toko (Admin) 

     

Desain Input Toko adalah suatu tampilan input toko dari sebuah  portal informasi 

souvenir dan kerajinan tangan, seperti gambar 5.35. 
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  Gambar 5.35. Halaman Desain Input Toko (Admin) 

 

Berdasarkan gambar 5.35 dapat dijelaskan tampilan halaman input toko ini 

merupakan tampilan input toko yang di dalamnya berisikan username, password, 

nama toko, alamat toko, telp toko, email toko. 

 

i. Halaman Desain Data Toko (Admin) 

     

Desain Data Toko adalah suatu tampilan data toko dari sebuah  portal informasi 

souvenir dan kerajinan tangan, seperti gambar 5.36 

 

Gambar 5.36 Halaman Desain Data Toko (Admin) 

 



67 

 

 

Berdasarkan gambar 5.36 dapat dijelaskan tampilan halaman data toko ini 

merupakan tampilan data toko yang di dalamnya berisikan no, username, nama 

toko, alamat toko, telp toko, email toko, edit, hapus. 

 

j. Halaman Desain Data Souvenir (Admin) 

     

Desain Data Souvenir adalah suatu tampilan data souvenir dari sebuah portal 

informasi souvenir dan kerajinan tangan, seperti gambar 5.37. 

 

Gambar 5.37 Halaman Desain Data souvenir (Admin) 

 

Berdasarkan gambar 5.37 dapat dijelaskan tampilan halaman data souvenir ini 

merupakan tampilan data souvenir yang di dalamnya berisikan no, nama toko, 

kode, kategori, ukuran, warna, jumlah, bahan, harga, gambar, hapus. 
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k. Halaman Desain Data Kerajinan Tangan (Admin) 

     

Desain Data Kerajinan Tangan adalah suatu tampilan data kerajinan tangan dari 

sebuah  portal informasi souvenir dan kerajinan tangan, seperti gambar 5.38 

 

Gambar 5.38 Halaman Desain Data Kerajinan Tangan (Admin) 

 

Berdasarkan gambar 5.38 dapat dijelaskan tampilan halaman data kerajinan 

tangan ini merupakan tampilan data kerajinan tangan yang di dalamnya berisikan 

no, nama toko, kode, kategori, ukuran, warna, jumlah, bahan, harga, gambar, 

hapus. 
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l. Halaman Desain Input Souvenir 

     

Desain Data Input Souvenir adalah suatu tampilan input souvenir dari sebuah  

portal informasi souvenir dan kerajinan tangan, seperti gambar 5.39 

 

Gambar 5.39 Halaman Desain Input Souvenir 

 

Berdasarkan gambar 5.39 dapat dijelaskan tampilan halaman input souvenir ini 

merupakan tampilan input souvenir yang di dalamnya berisikan kategori, kode, 

ukuran, warna, jumlah, bahan, harga, gambar. 

 

m. Halaman Desain Data Souvenir 

    

Desain Data Souvenir adalah suatu tampilan data souvenir dari sebuah portal 

informasi souvenir dan kerajinan tangan, seperti gambar 5.40 
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Gambar 5.40 Halaman Desain Data Souvenir 

 

Berdasarkan gambar 5.40 dapat dijelaskan tampilan halaman data souvenir ini 

merupakan tampilan data souvenir yang di dalamnya berisikan no, kode, kategori, 

ukuran, warna, jumlah, bahan, harga, gambar, edit, hapus. 

 

n. Halaman Desain Input Kerajinan Tangan 

     

Desain Input Kerajinan Tangan adalah suatu tampilan input kerajinan tangan dari 

sebuah  portal informasi souvenir dan kerajinan tangan, seperti gambar 5.41 
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Gambar 5.41 Halaman Desain Input Kerajinan Tangan 

 

Berdasarkan gambar 5.41 dapat dijelaskan tampilan halaman input kerajinan 

tangan ini merupakan tampilan input kerajinan tangan yang di dalamnya berisikan 

kategori, kode, ukuran, warna, jumlah, bahan, harga, gambar. 

 

o. Halaman Desain Data Kerajinan Tangan 

     

Desain Data Kerajinan Tangan adalah suatu tampilan data kerajinan tangan dari 

sebuah  portal informasi souvenir dan kerajinan tangan, seperti gambar 5.42. 
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Gambar 5.42 Halaman Desain Data Kerajinan Tangan 

 

Berdasarkan gambar 5.42 dapat dijelaskan tampilan halaman data kerajinan 

tangan ini merupakan tampilan data kerajinan tangan yang di dalamnya berisikan 

no, kode, kategori, ukuran, warna, jumlah, bahan, harga, gambar, edit, hapus. 

 

5.2. Pembahasan 

Sebelum adanya portal informasi souvenir dan kerajinan khas Palembang 

informasi yang didapat masyarakat sangat kurang maka dari itu penulis 

mengidentifikasi masalah yang timbul. 

5.2.1. Hasil Solusi Identifikasi Masalah 

a. Pengembangan Website Portal Informasi 

Website adalah sebuah media informasi yang tidak terbatas ruang dan waktu, 

dengan memanfaatkan website maka informasi dapat diakses kapanpun dan 

dimana pun. Karena kelebihan yang dimiliki oleh website maka jaringan 
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bisnis juga dapat dikembangkan dengan memnafaatkan webiste. Halaman 

website Portal Informasi Souvenir dan Kerajinan khas Palembang dapat 

dilihat pada gambar 5.43. 

  

Gambar 5.43 Portal Informasi Souvenir dan Kerajinan khas Palembang. 

 

5.2.2. Pengujian 

Pengujian terhadap portal informasi souvenir dan kerajinan khas 

Palembang menggunakan metode black-box Pengujian dilakukan terhadap portal 

web, untuk memastikan bahwa portal web dapat berjalan dengan benar, sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Pengujian yang digunakan pada 

portal web ini menggunakan teknik pengujian black box.  

Tabel 5.6. Pengujian sistem 

No Data yang diuji Pemrosesan Hasil 

1 Tabel kategori Form input kategori. Berhasil 

2 Tabel produk Form input souvenir, Form input 

kerajinan tangan. 

Berhasil 

3 Tabel toko Form input toko. Berhasil 
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Tabel 5.7. Pengujian Black Box Login Admin 

No Interface Yang diuji Input Output Hasil 

1 Form 

login 

Tombol login 

Diklik atau 

Dienter 

Username: admin 

Kata Sandi : 

123456 

 

Masuk 

kehalaman 

utama 

OK 

2 Form 

login 

Tombol login 

Diklik atau 

Dienter 

Username : 

150706 Kata 

sandi : 123456 

Muncul Pesan, 

Username dan 

Kata Sandi 

yang anda 

masukkan salah 

OK 

 

 

Tabel 5.8. Pengujian Black Box Kategori 

 

No Interface Yang diuji Input Output Hasil 

1 Form 

input 

kategori 

Tombol 

simpan 

Isi lengkap kategori 

jenis kategori, nama 

kategori 

Data berhasil 

disimpan 

OK 

2 Form 

linput 

kategori 

Tombol 

simpan 

Isi tidak lengkap 

kategori 

Tidak dapat 

disimpan 

OK 

 

Tabel 5.9. Pengujian Black Box Toko 

 

No Interface Yang diuji Input Output Hasil 

1 Form 

input 

toko 

Tombol 

simpan 

Isi lengkap toko 

username, password, 

nama toko, alamat 

toko, telp toko, email 

toko. 

Data berhasil 

disimpan 

OK 

2 Form 

linput 

toko 

Tombol 

simpan 

Isi tidak lengkap toko Tidak dapat 

disimpan 

OK 
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Tabel 5.10. Pengujian Black box Login Toko 

 

No Interface Yang diuji Input Output Hasil 

1 Form login Tombol 

login Diklik 

atau 

Dienter 

Username :  

mayang 

Kata Sandi : 123 

 

Masuk 

kehalaman utama 

OK 

2 Form login Tombol 

login Diklik 

atau 

Dienter 

Username : 

mayang 

Kata sandi : 123 

Muncul Pesan, 

Username dan 

Kata Sandi yang 

anda masukkan 

salah 

OK 

 

Tabel 5.11. Pengujian Black Box Souvenir 

 

No Interface Yang diuji Input Output Hasil 

1 Form 

input 

souvenir 

Tombol simpan Isi lengkap souvenir 

kategori, kode, 

ukuran, warna, 

jumlah, bahan, harga, 

gambar. 

Data 

berhasil 

disimpan 

OK 

2 Form 

linput 

souvenir 

Tombol simpan Isi tidak lengkap 

souvenir 

Tidak dapat 

disimpan 

OK 

 

Tabel 5.12. Pengujian Black Box Kerajinan Tangan 

 

No Interface Yang diuji Input Output Hasil 

1 Form 

input 

kerajinan 

tangan 

Tombol simpan Isi lengkap kerajinan 

tangan kategori, 

kode, ukuran, warna, 

jumlah, bahan, harga, 

gambar. 

Data 

berhasil 

disimpan 

OK 

2 Form 

linput 

kerajinan 

tangan 

Tombol simpan Isi tidak lengkap 

kerajinan tangan 

Tidak dapat 

disimpan 

OK 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diambil 

kesimpulan yaitu: Dengan dibuatnya sebuah portal informasi mengenai souvenir 

dan kerajinan khas Palembang akan mempermudah masyarakat dan penjual dalam 

hal informasi mengenai souvenir dan kerajinan khas Palembang dalam bentuk 

portal yang dibutuhkan. 

 

6.2.   Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh Penulis untuk pengembangan portal lebih baik 

lagi antara lain: 

1. Penulis menyarankan untuk mengembangkan portal agar lebih lengkap dan 

menarik lagi, baik dari segi design atau bisa dijadikan website e-commerce. 

2. Penulis menyarankan untuk mengembangkan website kedalam aplikasi 

android. 
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