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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi internet membawa perubahan besar dalam 

dunia bisnis maupun industri, di beberapa perusahaan banyak yang 

menerapkan teknologi internet dalam menunjang jalannya operasional 

perusahaan. 

Teknologi internet sudah terbukti merupakan salah satu media 

informasi yang efektif dan efisien. Dengan internet, penyebaran informasi 

yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Hanya dari 

rumah atau ruang kantor, calon pembeli dapat melihat produk-produk pada 

layar komputer, mengakses informasi, berinteraksi dengan admin dan 

memesan produk dengan pilihan yang tersedia. 

Perkembangan aplikasi web yang semakin pesat sejak munculnya 

teknologi internet, sangat membantu dalam kemudahan serta kecepatan 

penyampaian dan penerimaan informasi. Mulai dari perusahaan, sekolah, 

perguruan tinggi dan lembaga atau organisasi lainnya telah banyak 

memanfaatkan aplikasi web dalam kegiatan penjualan, promosi, belajar dan 

kegiatan lainnya hal tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna (user) 

yang membutuhkan. 

PT. Lumenindo Gilang Cahaya adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor di kota Palembang, dimana 
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dalam kegiatannya belum menggunakan atau menerapkan teknologi 

informasi khususnya internet. 

Dengan teknologi internet sebuah informasi bisa tersebar luas, dapat 

diakses oleh semua orang dan tidak terbatas oleh waktu dan tidak tersekat 

oleh batas wilayah, hal ini akan mempermudah PT. Lumenindo Gilang 

Cahaya dalam menyampaikan informasi melalui internet, biasanya PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya melakukan promosi secara konvensional yaitu 

melalui spanduk dan brosur. Dengan adanya media promosi dan pemesanan 

berbasis website diharapkan dapat membantu melakukan promosi dan 

pemesanan motor pada PT. Lumenindo Gilang Cahaya. 

Promosi yang dilakukan secara konvensional yaitu melalui spanduk 

dan brosur, memberikan dampak penurunan penjualan pada PT. Lumenindo 

Gilang Cahaya (data penjualan dapat dilihat pada tabel 1.1) karena 

keterbatasan dalam melakukan promosi dan banyak masyarakat luas yang 

belum mengetahui tentang PT. Lumenindo Gilang Cahaya. 
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Tabel 1.1 DATA PENJUALAN MOTOR TAHUN 2015 

 

TYPE 
2015 

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL 

REVO 9 6 7 5 

BLADE 3 0 0 1 

SUPRA X 3 2 5 1 

BEAT 7 5 6 6 

SPACY 1 0 0 1 

SCOOPY 0 1 2 1 

VARIO 5 6 6 4 

VERZA 0 4 3 1 

TIGER 0 0 0 0 

MEGA PRO 1 2 1 1 

CB150R 1 1 2 2 

PCX 0 0 0 0 

CBR 250 1 1 2 1 

CBR150 0 0 0 0 

VARIAN PLUS 20 32 8 12 

Sumber : PT. Lumenindo Gilang Cahaya Palembang 

Dari permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk merancang 

dan membuat sebuah media promosi dan pemesanan produk, perancangan 

dan pembuatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan karyawan PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya dalam promosi, menarik minat pembeli, serta 

perluasan informasi kepada masyarakat maupun pihak terkait. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul “Website PT. Lumenindo Gilang Cahaya Menggunakan Metode 

Waterfall ” 

1.2. Perumusan Masalah 

Bedasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka penulis 

membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan ini adalah 

“Menerapkan Metode Waterfall pada pembuatan Website PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini : 

1. Metode yang digunakan dalam pembuatan laporan ini metode 

waterfall. 

2. Pembuatan website PT. Lumenindo Gilang Cahaya yang terdiri dari 

data member, data motor, data stok motor, data transaksi, data 

penjualan, data pemesanan dan data promosi. 

3. Pembuatan sistem ini berbasis web dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan basis data MySQL. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian pada PT. Lumenindo  Gilang 

Cahaya adalah sebagai berikut: 

1) Merancang dan membuat website promosi dan pemesanan motor pada 

PT. Lumenindo Gilang Cahaya. 
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2) Mengimplementasikan metode waterfall pada pembuatan website PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya. 

3) Untuk memudahkan karyawan PT. Lumenindo Gilang Cahaya dalam 

menarik minat pembeli, menaikkan penjualan motor, serta perluasan 

informasi kepada masyarakat maupun pihak terkait. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Penulis 

a) Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama ini 

dalam penulisan laporan penelitian khususnya ilmu tentang 

pembuatan website. 

b) Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan baru dalam merancang 

dan membuat website penjualan dan promosi pada PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya.   

 

1.5.2 Bagi Konsumen 

   a)  Masyarakat atau calon konsumen mendapat informasi tentang 

promosi yang diberikan oleh PT. Lumenindo Gilang Cahaya. 

      b)   Masyarakat atau calon konsumen berkesempatan mendapatkan 

produk terbaik dari berbagai pilihan jenis produk yang 

disediakan dan dapat berinteraksi, berdiskusi, serta bertukar 

pengalaman antar sesama konsumen. 
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1.5.3 Bagi Akademik 

Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti lain 

yang berminat melakukan penelitan yang sama dimasa yang akan 

datang. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Agar setiap bahasan mudah dimengerti dan tersusun secara sistematis, 

maka penulis membagi penulisan laporan skripsi ini menjadi 6 bab, yang 

masing-masing bab akan menguraikan hal-hal pokok sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini penulis akan membahas tentang sejarah singkat, visi dan 

misi, struktur organisasi, serta tugas wewenang pada PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya. 

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis akan membuat teori yang mendasari penulisan 

skripsi yang terkait dengan penelitian dan hasil-hasil dari 

penelitian terdahulu. 
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BAB IV  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metodologi penelitian beserta lokasi 

penelitian, teknik pengumpulan data, jenis penelitian, serta alat 

dan teknik pengembangan sistem. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dilaporkan hasil-hasil yang diperoleh dalam 

penelitian dan pembahasan terhadap hasil yang telah dicapai 

maupun masalah-masalah yang ditemukan selama penelitian. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Serta memberikan 

saran untuk langkah pengembangan selanjutnya.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Profil Perusahaan 

2.1.1. Sejarah Perusahaan 

PT. Lumenindo Gilang Cahaya (LGC) berdiri sejak tahun 1995, 

berkantor pusat di Kota Magelang Jawa Tengah dengan kantor 

cabangnya di Kota Surabaya Jawa Timur, kini hadir di Kota 

Palembang dengan membuka cabang barunya. 

Kantor cabang di kota Palembang yang diresmikan pada tanggal 1 

Desember 2011 terletak di Jalan Brigjen Hasan Kasim No. B9 – 10 

Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni Palembang. Direktur Utama 

PT. LGC Edy Djunarko mengatakan, PT. LGC merupakan salah satu 

dealer sepeda motor Honda di Kota Palembang. 

Dalam melayani peminat atau pembeli motor merek Honda di PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya akan memberikan layanan kepuasan 

pelanggan merupakan suatu komitmen mereka. Grand Opening PT. 

LGC Kota Palembang ditandai dengan dilakukannya pelepasan balon 

ke udara secara bersama-sama oleh sang Direktur Utama dan Kepala 

Cabang Palembang. Balon-balon tersebut dibagi dua rangkaian dengan 

masing-masing mengikat tulisan yang mengikrarkan komitmen 

bersama untuk kemajuan dan keberhasilan kantor cabang Kota 
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Palembang. Masyarakat yang datang ke Dealer LGC, kata Alfazri, 

akan disambut dengan ucapan “Selamat Datang di Rumah Honda One 

Heart” yang juga mempunyai komitmen kepuasan pelanggan. “Kita 

hadir di sini dan memilih bulan Desember untuk membuka cabang di 

Palembang dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan Honda dan 

Palembang merupakan salah satu pasar yang cukup baik, apalagi mau 

Natalan dan Tahun Baru sebentar lagi,” tambah Edy, “Persaingan 

dalam penjualan kita anggap sebagai tantangan supaya kita lebih 

semangat untuk melakukan penjualan dengan sebanyak-banyaknya.” 

Moment Grand Opening yang diguyur hujan deras sehingga   

tenda tempat acara basah tidak menyurutkan keinginan para rekan dan 

relasi bisnis juga pelanggan datang. Mereka berdatangan untuk melihat 

produk yang sudah siap dijual ditransaksikan di tengah acara yang 

berlangsung meriah dengan menghadirkan para musisi dan penyanyi 

lokal Palembang. 

 

2.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

2.1.2.1. Visi 

Menjadi dealer sepeda motor Honda pilihan utama pelanggan 

dengan perusahaan yang tersehat, terlengkap, dan terpercaya. 

1. Tersehat : Sehat manajemen, sehat SDM, dan sehat keuangan. 

2. Terlengkap : Kelengkapan produk, Sparepart, dan Layanan after 

sales 
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3. Terpercaya : Sebagai salah satu mitra Astra Honda Motor 

(AHM) (ATPM) di Indonesia yang telah berpengalaman 

puluhan tahun.  

 

2.1.2.2. Misi  

Menjadi pilihan utama bagi konsumen dengan 

menyediakan produk yang asli, berkualitas, bernilai, dan pelayanan 

purna jual yang memuaskan. 

1. Asli : Produk dari Astra Honda Motor (AHM) (ATPM) 

2. Berkualitas : Telah diujicoba ketahanan produknya 

3. Bernilai : Sebagai bentuk investasi mobilitas anda 

4. Memuaskan : Pelayanan penjualan dan purna jual. 

 

2.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah susunan atau hubungan antara 

bagian-bagian dalam suatu kerja di perusahaan atau organisasi dan 

menunjukan berbagai tingkat aktivitas yang berkaitan satu dengan 

yang lainnya sampai dengan ketingkatan tertentu, juga untuk 

menjabarkan struktur tanggung jawab masing-masing bagian dalam 

organisasi sehingga setiap anggota dapat mengetahui dengan jelas 

serta pasti dari mana ia menerima perintah dan kepada siapa ia harus 

melaporkan serta untuk mempertanggung jawabkan terhadap 

pekerjaan yang telah ia kerjakan. 
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Sumber : PT. Lumenindo Gilang Cahaya Palembang 

Gambar 2.1  Struktur Organisasi PT. Lumenindo Gilang Cahaya Palembang 

            Keterangan : 

             PDI = Pre Delivery Inspection 

 

2.1.4. Tugas Wewenang 

Adapun dalam melaksanakan tugas dan wewenang dari 

masing-masing-masing setiap bagian struktur mempunyai tanggung 

jawab sebagai berikut : 

 

STRUKTUR ORGANISASI PT. LUMENINDO GILANG CAHAYA  

PALEMBANG 
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2.1.4.1. Marketing & Operasional Area Manager 

1) Mencapai target penjualan dan profit divisi H123 

untuk seluruh cabang dalam wilayah areanya. 

2) Merumuskan pengembangan konsep dealer, meliputi 

showroom dan workshop dan bertanggung jawab 

kepada direktur. 

3) Mengendalikan kinerja departemen dengan tujuan 

efektifitas dan efisiensi untuk meningkatkan profit. 

4) Meningkatkan kualitas dan produktivitas 

SDM/Bagian/departemen yang ada dibawahnya. 

5) Menjalin hubungan baik dengan perusahaan rekanan 

(ATPM, Main Dealer, Finance Company, Supplier). 

 

2.1.4.2. FAd Area Head (Finance Admin Area Head) 

1) Memastikan seluruh input transaksi bisnis cabang 

dalam wilayah areanya, ke dalam sistem program 

komputer dengan benar dan sesuai SOP, sehingga bisa 

diproses dengan benar oleh Dep. Akuntansi. 

2) Memonitor dan mengarahkan laporan harian cabang ke 

HO agar akurat, tepat waktu, up to date dan memenuhi 

unsur legal. 

3) Bersama Marketing & Operasional Area Manager 

menkoordinasikan pengendalian budget cabang dalam 
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area wilayahnya untuk lebih menjamin tercapainya 

target Laba kotor dan pendapatan luar usaha. 

4) Memonitor dan menindaklanjuti hutang-piutang yang 

jatuh tempo dan menjaga cash flow cabang agar tetap 

bisa mendukung operasional cabang. 

5) Memeriksa secara rutin pengendalian operasional 

expenses (menyetujui/menolak biaya) cabang sesuai 

dengan budget yang telah disetujui. 

6) Membantu Marketing & Operasional Area Manager, 

menyusun laporan bulanan Administrasi penjualan, 

keuangan dan operasional setiap awal bulan, sehingga 

bisa dipertanggungjawabkan dengan benar dan baik di 

HO. 

7) Mengkoordinasikan dengan ADH cabang dalam 

perawatan dan pemeliharaan Aktiva tetap kantor 

cabang dalam wilayahnya. 

8) Melakukan pembinaan, pelatihan dan penilaian kinerja 

para ADH cabang dan turut bertanggung jawab atas 

terjadinya pelanggaran yang dilakukan bawahnya. 

9) Membantu menyelesaikan permasalahan karyawan 

yang terkait dengan pekerjaan yang tidak bisa 

ditemukan solusinya oleh cabang. 
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10) Melaksanakan perintah dan instruksi alasan sesuai 

kebijakan perusahaan.  

 

2.1.4.3. Kepala Cabang (Branch Head) 

1) Mencapai target penjualan unit Sepeda Motor Honda 

(SMH) yang telah ditetapkan HO Management. 

2) Peningkatan Produktivitas SDM/sub ordinat dan tim 

penjualan. 

3) Menyusun program penjualan dan marketing cabang 

dibawah koordinasi Area Manager. 

4) Menjalin hubungan baik dengan perusahaan rekanan 

(ATPM, Main Dealer, Finance Company, Supplier). 

5) Menjalankan fungsi kontrol untuk tujuan efektifitas 

dan efesiensi operasional marketing cabang. 

 

2.1.4.4. Admin Department Head (ADH)  

a) Bidang Administrasi & keuangan 

1)    Bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi    

bisnis di cabang beserta proses penginputannya 

oleh Sales Admin ke dalam sistem program 

komputer dengan benar dan sesuai SOP. 

2)    Melakukan penandatanganan sebagai tanda 

persetujuan pada seluruh transaksi bisnis yang 
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terjadi di cabang termasuk transaksi antar cabang 

dan divisi. 

3)    Menyusun dan mengirimklan laporan harian ke 

kantor pusat / HO (beserta dokumen pendukung 

berupa hardcopy). 

b) Budget, Operasional, dan SDM 

1)    Mengendalikan budget melalui pengamanan harga 

jual untuk lebih menjamin tercapainya target Laba 

kotor dan pendapatan luar usaha. 

2)    Memonitor dan menindaklanjuti hutang-piutang 

yang jatuh tempo dan menjaga cash flow cabang 

agar tetap bisa mendukung operasional cabang. 

3)    Mengendalikan operasional expenses (menyetujui 

/ menolak biaya) sesuai dengan budget yang telah 

disetujui. 

4)    Mengamankan dan bertanggung jawab terhadap 

aset perusahaan (hardware, software, human 

resourches). 

5)    Mengontrol tugas-tugas di bagian umum dan 

mengkoordinir perawatan dan pemeliharaan 

inventaris kantor. 

6)    Melakukan pembinaan, pelatihan dan penilaian 

kinerja SDM dan turut bertanggung jawab atas 
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terjadinya pelanggaran yang dilakukan 

dibawahnya. 

7)    Membantu menyelesaikan permasalahan 

karyawan yang terkait dengan pekerjaan. 

8)    Melaksanakan perintah dan instruksi atasan sesuai 

kebijakan perusahaan. 

 

2.1.4.5. Front Desk 

1) Sebagai Staf Administrasi Workshop. 

2) Melayani konsumen yang membutuhkan perawatan 

dan perbaikan sepeda motor Honda-nya dengan 

sebaik-baiknya. 

3) Membuat Work Order (WO) komputer sebagai dasar 

kerja mekanik. 

4) Membuat dan menandatangani nota jasa bengkel dan 

suku cadang sesuai WO. 

5) Melakukan kegiatan Marketing internal Bengkel, 

dengan tanggung jawab. 

6) Membuat dan menandatangani Rekapitulasi laporan 

bengkel. 

7) Melaporkan penjualan bengkel setiap hari kepada 

atasan dan bertanggung jawab atas kebenaran laporan 

Bengkel yang dibuat. 
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8) Menjaga kebersihan dan peralatan dan sarana kerja 

yang ada di area Front Desk yang menjadi tanggung 

jawabnya maupun tanggung jawab bersama agar selalu 

dalam keadaan baik dan bersih sehingga dapat 

digunakan operasional sehari-hari. 

9) Mengikuti program perusahaan dan Astra berkaitan 

dengan pengembangan SDM. 

10) Melaksanakan perintah dan instruksi atasan sesuai 

kebijakan perusahaan. 

 

          2.1.4.6.   Workshop Head  

1) Mencapai target penjualan dan profit divisi workshop 

dan spare part yang telah ditentukan oleh managemen 

perusahaan. 

2) Mengkoordinasikan pelayanan konsumen perawatan 

Honda-nya dengan sebaik-baiknya. 

3) Membantu kesulitan yang terjadi di lapangan yang 

dihadapi oleh staff dibawahnya. 

4) Melakukan kegiatan Marketing bengkel baik internal 

maupun eksternal. 

5) Melakukan koordinasi dengan divisi Marketing dalam 

menjaring, mempertahankan dan meningkatkan jumlah 

konsumen secara kuantitas maupun kualitas. 
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6) Melakukan analisa data Workshop. 

7) Menyusun laporan penjualan harian dan bulanan dan 

diserahkan ke ADH dan melaporkan aktivitas dan 

performa bengkel secara periodik kepada atasan. 

8) Melakukan inventarisasi, perawatan dan kelengkapan 

tool bengkel secara periodik agar selalu dalam keadaan 

lengkap, utuh, baik, dan bersih sehingga dapat 

digunakan operasional sehari-hari. 

9) Melakukan layanan claim dengan baik. 

10) Melaksanakan perintah dan instruksi atasan sesuai 

kebijakan perusahaan. 

                                                                

2.1.4.7.   Field Sales Supervisor 

1) Mencapai target tim penjualan sepeda motor pada 

wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dan telah 

ditetapkan oleh HO manajemen. 

2) Meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM / 

Marketing Consultan. 

3) Menyelenggarakan program penjualan dan aktivitas 

Marketing. 

4) Meningkatkan efektifitas kinerja harian dengan 

membuat rencana, dan laporan secara tertulis, yaitu 
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laporan penjualan dan laporan kerja mingguan / 

bulanan. 

5) Membina hubungan baik dan membangun jaringan 

pelanggan. 

6) Melaksanakan instruksi dan perintah atasan sesuai 

kebijakan perusahaan. 

 

2.1.4.8.   Marketing Support 

1) Bersama-sama tim penjualan cabang mencapai target 

Market Share penjualan unit sepeda motor Honda, 

Service unit dan penjualan spare part yang telah 

ditentukan oleh manajemen perusahaan. 

2) Perlengkapan dan analisa data Marketing divisi, 

penjualan unit, workshop, dan spare part untuk area 

wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. 

3) Merencanakan aktivitas Marketing materi promo dan 

jenis aktivitas promo agar lebih efisien dalam 

pembeayaan dan efektif menghasil-kan direct selling 

(penjualan langsung pada event promo). 

4) Memberikan data marketing yang berkualitas sehingga 

evaluasinya bisa memberikan feedback yang tepat dan 

baik pada PIC marketing cabang. 
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5) Bersama Workshop Head melakukan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi aktivitas marketing bengkel 

cabang: penjualan jasa service dan suku cadang. 

6) Inventarisasi & perawatan materi promosi. 

7) Melaksanakan perintah dan instruksi atasan, yang 

terkait dengan kepentingan perusahaan. 

 

2.1.4.9.   Showroom Sales Supervisor 

1) Mencapai target tim penjualan sepeda motor yang 

telah ditetapkan. 

2) Peningkatan produktivitas dan kualitas SDM / Sales 

Force. 

3) Pelaksanaan program penjualan dan aktivitas 

Marketing untuk peningkatan WIC. 

4) Meningkatkan efektifitas kinerja harian dengan 

membuat rencana, dan laporan secara tertulis, yaitu 

laporan penjualan dan laporan kerja mingguan / 

bulanan. 

5) Membina hubungan baik dan membangun jaringan 

pelanggan. 

6) Menjalin hubungan baik dengan pihak main dealer, 

ATPM dan rekanan perusahaan lain. 
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7) Melaksanakan perintah dan instruksi atasan sesuai 

kebijakan perusahaan. 

 

2.1.4.10.  Sales Admin 

1) Menjalankan administarasi pembelian dengan tepat 

dan benar. 

2) Menjalankan administrasi dan kontrol stok unit, 

SPK/indent, spare-part, dan hadiah dengan tepat dan 

benar secara kuantitatif dan kualitatif. 

3) Menjalankan administrasi penjualan dengan tepat dan 

benar sesuai SOP. 

4) Memastikan kualitas barang / unit motor yang 

dikirimkan dan diterima ke konsumen dalam keadaan 

lengkap dan baik. 

5) Membuat laporan transaksi setiap hari dan dilaporkan 

ke ADH, termasuk penginputan data, mencetak dan 

menandatangani bukti transaksi. 

6) Kontrol terhadap tagihan biaya dan piutang. 

7) Melaksanakan perintah dan instruksi atasan sesuai 

kebijakan perusahaan. 
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2.1.4.11.  Kasir 

1) Bertanggung jawab terhadap seluruh penerimaan dan 

pengeluaran keuangan pada kas dan bank dengan tepat 

dan benar sesuai SOP. 

2) Melakukan penerimaan uang/cek/giro dan dokumen 

berharga lain setelah melakukan penghitungan, dan 

kemudian mengeluarkan tanda terima sebagai bukti 

penerimaan. 

3) Melakukan pengeluaran uang setelah ada bukti-bukti 

yang cukup dan mendapatkan persetujuan dari pejabat 

yang berwenang. 

4) Menjaga ketersediaan uang tunai dikas kecil/cabang 

agar tidak mengganggu operasional cabang dan 

dengan melakukan setoran bank ke rekening yang 

telah ditetapkan. 

5) Mencetak bukti-bukti transaksi dan laporan harian kas, 

laporan harian bank, untuk dimintakan tanda tangan ke 

Kepala Cabang, Kepala Bengkel, dan ADH. 

6) Melakukan pengecekan secara fisik atas jumlah uang 

kas yang ada dan harus sesuai dengan saldo laporan 

harian, serta bertanggung jawab penuh jika terjadi 

ketidaksesuaian antara jumlah uang secara fisik 

dengan saldo laporan harian. 
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7) Melakukan kontrol pada bon-bon sementara sesuai 

aturan. 

8) Melaksanakan perintah dan instruksi atasan sesuai 

kebijakan perusahaan. 

 

2.1.4.12. Pre-Delivery Inspection (PDI) 

1) Menerima unit kendaraan sepeda motor Honda (SMH) 

dari supplier beserta barang-barang kelengkapan unit 

SMH yang masuk atau yang diterima gudang. 

2) Mencatat penerimaan unit SMH dan barang 

kelengkapannya pada kartu stok gudang, setelah 

melakukan pengecekan fisik barang baik kuantitas dan 

kualitas dan menandatangani packing list dari supplier 

sebagai tanda terima barang. 

3) Menata unit stok SMH dan barang kelengkapannya di 

gudang supaya rapi, mudah untuk pencarian, dan aman 

secara kuantitas dan kualitas. 

4) Melakukan proses Pre-Delivery Inspection (PDI) 

terhadap unit SMH yang sudah dinyatakan laku jual 

secara sah oleh Sales Administration dengan disertai 

dokumen work order/copy surat pemesanan kendaraan 

(SPK), sehingga unit siap pakai oleh konsumen. 
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5) Menyerahkan unit SMH selesai PDI kepada supir 

berdasarkan copy SPK (nota jual). 

6) Melaporkan keluar masuk barang / unit SMH dari 

gudang kepada Sales Administration secara harian. 

7) Melakukan pengajuan claim sesuai prosedur standar 

main dealer, bila diketemukan ketidaklengkapan atau 

cacat pada unit SMH dan memenuhi persyaratan 

kategori claim, serta memonitoring penyelesaian 

permintaan claim milik konsumen. 

8) Melakukan perbaikan unit SMH baru atas keluhan 

konsumen tanpa harus dilakukan claim. 

9) Bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan, 

kehilangan atau ketidaklengkapan barang. 

10) Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

atasan, sesuai kepentingan perusahaan. 

 

2.1.4.13. Mekanik 

1) Melaksanakan tugas perbaikan unit sepeda motor 

Honda (SMH) atas keluhan konsumen sesuai dalam 

form work order yang telah di paraf SA / kepala 

bengkel, atau pejabat yang mewakilinya. 

2) Menjaga kebersihan seragam dan lingkungan bengkel 

tempat bekerja. 
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3) Merawat peralatan dan perlengkapan kerja bengkel 

yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawabnya oleh 

Kepala bengkel sebagai wakil manajemen perusahaan, 

sehingga berumur panjang. 

4) Menjalankan instruksi dan peraturan bengkel yang 

telah ditetapkan oleh main dealer sepeda motor Honda 

/ pabrikan Astra Honda Motor, termasuk larangan-

larangannya. 

5) Membuat laporan LKH secara regular sesuai dengan 

data dan fakta yang ditemukan di area kerja. 

6) Menjaga unit sepeda motor milik konsumen sebaik-

baiknya se-hingga tidak timbul kerusakan/kerugian di 

pihak konsumen / perusahaan selama unit dalam 

proses perbaikan/perawatan yang telah dipercayakan 

kepadanya. 

7) Bertanggung jawab penuh terhadap kehilangan atau 

ketidaklengkapan tool kit bengkel. 

8) Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

atasan, sesuai ke-pentingan perusahaan. 
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2.1.4.14. Service Advisor 

1) Sebagai Staf Marketing Workshop. 

2) Melayani konsumen yang membutuhkan perawatan 

dan perbaikan sepeda motor Honda-nya dengan 

sebaik-baiknya. 

3) Membuat Work Order (WO) manual sebagai dasar 

kerja Front Desk membuat WO komputer. 

4) Membuat estimasi biaya dan waktu selesai penanganan 

motor konsumen. 

5) Menyampaikan program-program yang sedang 

berjalan di bengkel. 

6) Melakukan kegiatan Marketing bengkel. 

7) Menjaga kebersihan dan peralatan dan sarana kerja 

yang menjadi tanggung jawabnya maupun tanggung 

jawab bersama agar selalu dalam keadaan baik dan 

bersih sehingga dapat digunakan operasional sehari-

hari. 

8) Mengikuti program perusahaan dan Astra berkaitan 

dengan pengem-bangan SDM. 

9) Melaksanakan perintah dan instruksi atasan sesuai 

dengan kebijakan perusahaan. 
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2.1.4.15. Partman 

1) Menerima barang-barang yang masuk atau yang 

diterima gudang. 

2) Mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan WO / 

Faktur (nota jual). 

3) Meng-input penerimaan barang (barang masuk) dan 

menandatangani packing list. 

4) Mencetak dan menandatangani supply slip dan laporan 

harian keluar masuk barang dari gudang. 

5) Menata barang di gudang supaya rapi, mudah untuk 

pencarian, aman secara kuantitas dan kualitas. 

6) Melakukan stok opname secara periodik (bulanan / 

tahunan) bisa secara individu maupun tim. 

7) Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh barang 

yang ada di gudang, termasuk jika terjadi kehilangan 

dan atau ketidaklengkapan barang. 

8) Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai kebijakan perusahaan. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Teori Pendukung 

3.1.1 Definisi Website 

Menurut Sutarman (2007:286), Web merupakan sistem 

komunikasi dan informasi hypertext yang digunakan pada jaringan 

komputer internet. Dan site adalah tempat dimana dokumen-

dokumen web berada, misalkan Web site, FTP site, Gopher site. 

a. Website 

Menurut Sutarman (2007:7), website (situs web) adalah 

merupakan alamat atau Uniform Resource Locator (URL) yang 

berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi 

dengan berdasarkan topik tertentu. 

b. Pemograman Web 

Menurut Sutarman (2007:8), Web dapat dikatagorikan 

menjadi 2 yaitu, web statis dan web dinamis atau interaktif. Web 

statis adalah web yang berisi atau menampilkan informasi-

informasi yang bersifat statis (tetap), sedangkan web dinamis 

adalah web yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi 

dengan user yang sifatnya dinamis. Sehingga untuk membuat 

web dinamis dibutuhkan kemampuan pemrograman web. 
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3.1.2 Definisi Internet 

a. Internet 

Menurut Sutarman (2007:4), internet berasal dari kata 

interconnection networking yang mempunyai arti hubungan 

berbagai komputer dan berbagai tipe komputer yang 

membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia 

(jaringan global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti 

telepon, wireless, dan lainnya. 

b. Sistem Kerja WWW 

Menurut Sutarman (2007:5), WWW adalah jaringan 

beribu-ribu komputer yang dikatagorikan menjadi dua client 

dan server dengan menggunakan kode software khusus 

membentuk sebuah jaringan yang disebut jaringan client-server. 

Dalam cara kerja dari www ada 2 hal yang terpenting yaitu 

software web server dan software web browser. 

Server menyimpan/menyediakan informasi dan 

memproses permintaan dari client, apabila ada client yang 

meminta informasi maka server mengirimkannya. Informasi 

yang diakses juga dapat berupa teks, gambar, dan suara. Server 

juga mengirimkan perintah-perintah ke client tentang 

bagaimana cara menampilkan semua informasi tersebut. 

Instalasi tersebut dalam bentuk HTML (Hypertext Markup 

Language). Client membuat permintaan informasi dan 
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kemudian menangani pengaksesan informasi tersebut kepada 

end user (pemakai terakhir). 

Komunikasi jaringan komputer diatur dengan 

bahasa/software standard yang disebut dengan protokol yang 

memungkinkan beragam jaringan komputer dan jenis komputer 

yang berbeda untuk berkomunikasi. 

Protokol ini secara resmi dikenal sebagai TCP/IP 

(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) merupakan 

cara standard untuk menyelamatkan data komputer (sinyal 

elektronik) sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer 

lainnya. 

 

3.1.3 Alat dan Teknik Pengembangan Sistem 

3.1.3.1 Alat Pengembangan Sistem 

Alat-alat pengembangan sistem yang digunakan 

dalam suatu metodologi umumnya berupa gambar atau 

diagram alir atau grafik. Alat pengembangan sistem yang 

penulis gunakan adalah : 

3.1.3.1.1 Model Proses 

1) Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Ladjamudin (2005:64), 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan 

model dari sistem untuk menggambarkan 
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pembagian sistem ke modul yang lebih 

kecil. Salah satu keuntungan menggunakan 

diagram aliran data adalah memudahkan 

pemakai atau user yang kurang menguasai 

bidang komputer untuk mengerti sistem 

yang akan dikerjakan. 

Simbol-simbol yang digunakan Data Flow 

Diagram antara lain : 

Table 3.1 Simbol-Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

Chris Gane dan Trish Sarson 

No Simbol Nama Keterangan 

 

1. 

 External 

Entity 

(Kesatuan 

Luar)  

Merupakan kesatuan di lingkungan 

luar sistem yang dapat berupa 

orang, organisasi atau sistem 

lainnya yang berada untuk 

menerima output dari sistem.  

 

2. 

 Data Flow 

(Arus 

Data)  

Menunjukkan arus dari data yang 

dapat berupa masukan untuk sistem 

atau hasil dari proses sistem. 

3.  Process 

(Proses)  

Proses adalah kegiatan atau kerja 

yang dilakukan oleh orang, mesin 

atau komputer dari hasil dari suatu 

arus data yang masuk ke dalam 

proses untuk menghasilkan arus 

data yang akan keluar dari proses.  
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Table 3.2 Sambungan Simbol-Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

Chris Gane dan Trish Sarson 

4.  Data Store  

(Simpanan 

Data)  

Simpanan data (data store) 

merupakan tempat menyimpan data 

yang telah dibuat.  

            Sumber : Ladjamudin (2005:72) 

 

 

  Table 3.3 Simbol-Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

       Edward Yourdon dan Tom DeMarco 

No Simbol Keterangan 

1.  Proses (Process), menggambarkan bagian 

dari sistem yang mentransformasikan input. 

2.  Entitas Luar (Terminator), bagian luar 

sistem yang berkomunikasi dengan sistem 

yang sedang dikembangkan yang dikenal 

dengan nama entitas sumber ataupun tujuan. 

3.  Arus Data (Data Flow),menggambarkan 

gerakan data atau informasi dari satu bagian 

yang lain dari sistem. 

4.  Penyimpanan Data (Data Store), untuk 

membuat model sekelompok paket data atau 

sarana pengumpulan data. 

Sumber : Ladjamudin (2005:73) 

Data Flow Diagram (DFD) disini 

digunakan penulis untuk membuat suatu 

diagram yang menggunakan notasi-notasi 

untuk arus dari sistem, yang penggunaannya 
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sangat membatu untuk memahami sistem 

secara logika, terstruktur dan jelas. DFD 

terdiri dari diagram konteks (context 

diagram) dan diagram rinci (DFD Levelled). 

 

2) Flowchart 

Menurut Ladjamudin (2005:263), 

Flowchart merupakan bagan-bagan yang 

mempunyai arus yang menggambarkan 

langkah-langkah penyelesaian suatu 

masalah. 

Pada bagian ini akan dijelaskan 

simbol-simbol yang akan digunakan dalam 

pembuatan Flowchart yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 Simbol-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. 

 

1 
3 2 
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Tabel 3.5 Sambungan Simbol-simbol Flowchart 

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.  

6.   

Terminal atau 

personal 

komputer. 

Simbol tampilan dan 

pengetikan on-line 

dipergunakan bersama untuk 

mewakili terminal dan 

personal komuter. 

7.   

 

Pita transmisi 

Secara manual 

mempersiapkan nilai total 

untuk pengendalian; 

dipergunakan untuk tujuan 

pengendalian dalam 

memperbandingkan dengan 

nilai total yang dihasilkan 

oleh komputer. 

Sumber : Ladjamudin (2005:266) 

Flowchart disini digunakan penulis 

untuk membuat bagan alir didalam suatu 

program atau prosedur sistem secara logika. 

Bagan alir digunakan penulis untuk 

menjelaskan alur sistem yang berjalan pada 
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perusahaan dan digunakan untuk desain alur 

sistem yang diusulkan. 

 

3.1.3.1.2 Model Data 

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Ladjamudin (2005:142) 

ERD adalah suatu model jaringan yang 

menggunakan susunan data yang disimpan 

dalam sistem secara abstrak. ERD digunakan 

untuk pemodelan basis data relasional. 

Sehingga jika penyimpanan basis data 

menggunakan OODBMS maka perancangan 

basis data tidak perlu menggunakan ERD. 

ERD memiliki beberapa aliran notasi seperti 

notasi Chen (dikembangkan oleh Peter 

Chen), Barker (dikembangkan oleh Richard 

Barker, Ian Palmer, Harry Ellis), notasi 

Crow’s Foot dan beberapa notasi lainnya. 

Berikut simbol-simbol yang digunakan 

dalam ERD:  
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       Tabel 3.6 Simbol-Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) Notasi Chen 

No Simbol Keterangan 

 

1. 

 Entitas, adalah suatu kumpulan obyek atau 

sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat 

didefinisikan secara unik. 

 

2. 

 Relationship, adalah hubungan yang terjadi 

antara satu entitas atau lebih. 

 

3. 

 Attribute, adalah karakteristik dari entitas 

atau relationship yang akan menyediakan 

penjelasan detail entitas atau relationship. 

 

4. 

 

 

Link, adalah sebagai penghubung antara 

himpunan entitas dengan atributnya. 

Sumber : Rosa (2014:50) 

Entity Relationship Diagram (ERD) 

disini digunakan penulis sebagai salah satu 

penyajian data dengan menggunakan entitas 

dan relasi yang masing-masing dilengkapi 

dengan atribut-atribut diagram yang 

menggambarkan hubungan antara entitas 

dengan atribut penghubungnya. 

 

3.1.3.2 Teknik Pengembangan Sistem 

3.1.3.2.1 Metode Model Waterfall 

Menurut Rosa A.S. dan Shalahuddin (2013:28), 

Model SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut 

model sekuensial linear (sequential linear) atau alur hidup 

klasik (classic life cycle). Model air terjun menyediakan 
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AnalisisAnalisis AnalisisDesain AnalisisPengodean AnalisisPengujian

Sistem/Rekayasa

Informasi

pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial 

atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean dan  

pengujian. Berikut adalah gambar model air terjun : 

 

 

 

 

 

Sumber : Rosa (2014:29) 

Gambar 3.1 Model Air Terjun Waterfall 

 

Model Waterfall menyediakan pendekatan alur hidup 

perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari 

analisis, desain, pengkodean dan pengujian. 

1) Analisis kebutuhan perangkat lunak 

  Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara 

insentif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat 

lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa 

yang dibutuhkan oleh user.  

  

2) Desain 

  Desain perangkat lunak adalah proses 

multilangkah yang fokus pada desain pembuatan 
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program perangkat lunak termasuk struktur data, 

arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, 

dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi 

kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis 

kebutuhan ke representasi desain agar dapat 

diimplementasikan menjadi program pada tahap 

selanjutnya. 

  Pada tahap ini penulis membuat desain aplikasi 

yang akan dihasilkan menggunkan Data Flow 

Diagram (DFD) yang digunakan untuk 

menggambarkan secara umum alur data yang meliputi 

input, proses, dan output. Dokumen inilah yang akan 

digunakan proggrammer untuk melakukan aktivitas 

pembuatan sistemnya. 

 

3) Pembuatan kode program 

 Desain harus ditranslasikan ke dalam program 

perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program 

komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada 

tahap desain. Pada tahap ini  penulis mulai memasuki 

tahap pengkodingan sesuai dengan rancangan dari 

desain sebelumnya.  
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4) Pengujian 

 Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari 

segi lojik dan fungsional dan memastikan bahwa 

semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan 

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang 

dihasilkan. 

 

3.1.4 PHP 

Menurut Kadir (2013:120), PHP (Hypertext Preprocessor) 

merupakan bahasa pemrograman yang ditujukan untuk membuat 

aplikasi web. Ditinjau dari pemrosesannya, PHP tergolong berbasis 

server side. Artinya, pemrosesan dilakukan di server. Hal ini 

berkebalikan dengan bahasa seperti Java Script, yang 

pemrosesannya dilakukan disisi klien (client side). 

Kelebihan-kelebihan PHP : 

1) PHP bersifat open source. PHP adalah aplikasi bahasa web 

yang diperoleh secara gratis. 

2) PHP mudah dipelajari dibandingkan produk lain yang 

mempunyai fungsi yang sama, seperti : Java Server Page atau 

C-based CGI. PHP mempunyai sintaks yang sangat mudah dan 

user-friendly. 
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3) PHP bersifat embedded. Penulisan script PHP dan HTML 

menyatu sehingga mudah dalam pembuatannya. 

4) PHP dapat dijalankan di banyak platform, seperti : UNIX  dan 

WINDOWS. 

5) PHP meningkatkan kecepatan dari proses script. 

6) PHP mempunyai fleksibilitas yang tinggi, menyamai high 

levelproggaming language seperti bahasa C. 

Life Cyle yang singkat, sehingga PHP selalu up to date mengikuti 

perkembangan teknologi internet. 

 

3.1.5 MySQL 

Menurut Kadir (2013:15), MySQL adalah nama database 

server. Database server adalah server yang berfungi untuk 

menangani database. Database adalah suatu pengorganisasian data 

dengan tujuan memudahkan penyimpanan dan pengaksesan data. 

Dengan menggunakan MySQL, dapat menyimpan data dan kemudian 

data bisa diakses dengan cara yang mudah dan cepat. 

MySQL tergolong sebagai database relasional. Pada model ini, 

data dinyatakan dalam bentuk dua dimensi yang secara khusus 

dinamakan table. Table tersusun atas baris dan kolom. 

Kelebihan-kelebihan MySQL : 
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1) Portability. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem 

operasi seperti Windows, Linux, FreeDBS, Mac Os X Server, 

Solaris, Amiga, dan masih banyak lagi. 

2) Open Source. MySQL didistribusikan secara open source 

(gratis), di bawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara 

gratis. 

3) Multiuser. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam 

waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

4) Performance Tuning. MySQL memiliki kecepatan yang 

menakjubkan dalam menerima query sederhana. 

5) Column Types. MySQL memiliki tipe kolom yang sangat pleks, 

seperti : signed / unsigned integer, float, double, char, text, date, 

timestamp, dan lain-lain. 

6) Command and Functions. MySQL memiliki operator dan fungsi 

secara penuh yang mendukung perintah Select dan Where dalam 

query. 

7) Security. MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti 

level subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem 

perizinan yang mendetail serta password terenkripsi. 

8) Scalability dan Limits. MySQL mampu menangani database 

dalam skala besar, dengan jumlah records lebih dari 50 juta dan 

60 ribu tabel serta 5 milyar baris. 
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9) Connectivity, MySQL dapat melakukan koneksi dengan client 

menggunakan protokol TCP/IP, Unix Soket (UNIX), atau Named 

Pipes (NT). 

10) Localisation. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada 

client dengan menggunakan lebih dari 20 bahasa. 

11) Interface. MySQL memiliki interface (antar muka) terhadap 

berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan 

menggunakan fungsi API (Application Programming Interface). 

12) Clients dan Tools. MySQL dilengkapi dengan berbagai tool yang 

dapat digunakan untuk administrasi database, dan pada setiap 

tool yang ada disertakan petunjuk online. 

Struktur table, MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel 

dalam menangani ALTER TABLE, dibandingkan database lainnya 

semacam PostgreSQL, ataupun Oracle. 

 

3.1.6 Alat dan Teknik Pengujian 

Menurut Pressman (2012:598), Pengujian black-box berfokus 

pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Dengan demikian, 

pengujian black-box memungkinkan perekayasa perangkat lunak 

mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya 

menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. 

Pengujian black-box bukan merupakan alternative dari teknik white-

box, tetapi merupakan pendekatan komplementer yang kemungkinan 
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besar mampu mengungkap kelas kesalahan daripada metode white-

box. 

Pengujian black-box berusaha menemukan kesalahan dalam 

kategori sebagai berikut : 

1. Fungsi – fungsi yang tidak benar atau hilang, 

2. Kesalahan Interface, 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database 

eksternal, 

4. Kesalahan Kinerja, 

5. Inisialisasi dan kesalahan terminasi 

Tidak seperti pengujian white-box, yang dilakukan pada saat 

awal proses pengujian, pengujian black-box cenderung diaplikasikan 

selama tahap akhir pengujian. Karena pengujian black-box 

memperhatikan struktur control, maka perhatian berfokus pada 

domain informasi. Pengujian didesain untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut : 

1. Bagaimana validasi fungsional diuji? 

2. Kelas input apa yang akan membuat test case menjadi baik? 

3. Apakah sistem sangat sensitive terhadap harga input 

tertentu? 

4. Bagaimana batasan dari suatu data diisolasi? 

5. Kecepatan data apa dan volume data apa yang akan dapat 

ditolerir oleh sistem? 
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6. Apa pengaruh kombinasi tertentu dari data terhadap operasi 

sistem? 

Dengan mengaplikasikan teknik black-box, maka kita menarik 

serangkaian test case yang memenuhi criteria berikut ini : 

1. Test case yang mengurangi, dengan harga lebih dari satu, 

jumlah test case tambahan yang harus didesain untuk 

mencapai pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Test case yang member tahu kesalahan yang berhubungan 

hanya dengan pengujian spesifik yang ada. 

 

3.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut Hasil Penelitian terdahulu yang mendukung Penelitian Penulis 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.7 Hasil Penelitian Terdahulu 

Judul Penulis / Tahun Hasil 

1. Rancang Bangun 

Media Promosi 

dan Pemesanan 

Online Bagas 

Motor Berbasis 

Web 

1. Yoni Widhiarso  

2. Sukadi 

    2013 

1.  Perancangan yang telah 

disusun bertujuan untuk 

menarik minat pembeli dan 

mempermudah Dealer Bagas 

Motor dalam menyampaikan 

informasi secara online.  

2. Tingkat penjualan meningkat 

dikarenakan semakin banyak 

masyarakat yang tau tentang 

Dealer Bagas Motor. 

3. Informasi sangat praktis 

karena bisa di akses dimana 

saja dan kapan saja. 
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Tabel 3.8 Sambungan Hasil Penelitian Terdahulu 

2. Perancangan 

Sistem Informasi 

Penjualan Sepeda 

Motor Honda 

Berbasis Web pada 

Dealer PT. Nusa 

Motor Ponorogo 

Amril Setiyono 

2013 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, maka 

dapat disimpulkan, dengan 

menggunakan web sebagai 

media promosi dan penjualan 

maka dapat mempermudah 

jarak dan waktu dalam 

transaksi penjualan. 

 

3. Perancangan 

Sistem Informasi 

Penjualan Berbasis 

Web Pada Pempek 

Nony 168 

Palembang 

1. Viviliana Siang 

2. Magrareta 

Susanto 

3. Desy Iba Ricoida 

   2013 

Perancangan yang disusun 

bertujuan untuk menarik 

minat pembeli dan 

mempermudah toko pempek 

Nony dalam menyampaikan 

informasi secara online. 

 

 

Berdasarkan dua penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini hanya menganalisa penerapan strategi pemasaran dengan 

metode waterfall pada PT. Lumenindo Gilang Cahaya dengan metode 

kualitatif yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, hasilnya 

berupa deskriptif terhadap penerapan dan implikasi strategi pemasaran yang 

di terapkan oleh PT. Lumenindo Gilang Cahaya dalam mempermudah 

promosi dan penjualan motor. 
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3.3. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka Penelitian menunjukan bagaimana prosedur atau proses 

pemesanan motor pada PT. Lumenindo Gilang Cahaya. Adapun solusi 

yang diajukan sebagai acuan dalam pemesanan motor sebagai berikut : 

                                 
                                                                               

                                                                                      

                                                                                            

                                                                               Tidak layak 

                    
                       Jika layak

       

Identifikasi MasalahIdentifikasi Masalah

· Keterbatasan di dalam memasarkan produk.

· Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai produk 

yang di pasarkan.

· Keterbatasan di dalam memasarkan produk.

· Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai produk 

yang di pasarkan.

Website PT. Lumenindo Gilang Cahaya Menggunakan Metode 
Waterfall

Website PT. Lumenindo Gilang Cahaya Menggunakan Metode 
Waterfall

Teori PendukungTeori Pendukung

· Definisi 

Website

· Definisi 

Internet

· PHP

· MySQL

· Definisi 

Website

· Definisi 

Internet

· PHP

· MySQL

Metode yang 
Digunakan

Metode yang 
Digunakan

· Waterfall· Waterfall

Website PT. Lumenindo Gilang Cahaya Menggunakan Metode 
Waterfall

Website PT. Lumenindo Gilang Cahaya Menggunakan Metode 
Waterfall

SimulasiSimulasi

Pembuatan Website promosi dan pemesanan online PT. 
Lumenindo Gilang Cahaya

Pembuatan Website promosi dan pemesanan online PT. 
Lumenindo Gilang Cahaya

Hasil Media promosi dan pemesanan online berbasis websiteHasil Media promosi dan pemesanan online berbasis website

Uji CobaUji Coba

ImplementasiImplementasi

ImplementasiImplementasi

Gambar 3.2 Kerangka Pemikiran 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi 

Penulis melakukan penelitian di PT. Lumenindo Gilang Cahaya 

yang beralamat di Jl. Brigjen Hasan Kasim No. 9-10 Kalidoni, 

Palembang Provinsi Sumatera Selatan. 

4.1.2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama satu bulan, 

yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2015 sampai tanggal 30 

April 2015. 

 

4.2. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan pada penulisan laporan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

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. Data yang didapat oleh peneliti adalah 

berupa data motor, data konsumen dan data pemesanan. 
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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 perpustakan atau dari laporan-

laporan peneliti yang terdahulu. Data sekunder disebut juga data 

tersedia. Data tersebut berupa sejarah singkat PT. Lumenindo Gilang 

Cahaya, struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan wewenang, dan 

dari berbagai buku-buku beserta jurnal-jurnal yang membahas 

tentang penelitian ini. 

 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan beberapa metode 

dalam mengumpulkan data yang dilakukan di PT. Lumenindo Gilang 

Cahaya yaitu: 

4.3.1. Pengamatan (Observasi) 

Menurut Riduwan (2010:76), metode pengamatan merupakan 

suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati 

langsung objek yang akan diteliti dan kemudian mencatat secara 

sistematis. Yang penulis dapatkan dari pengamatan adalah sistem 

kerja penjualan motor pada PT. Lumenindo Gilang Cahaya. 
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4.3.2. Dokumentasi 

Menurut Riduwan (2010:77), dokumentasi adalah ditujukan 

untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi 

buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-

foto, film dokumenter, dan data yang relevan penelitian. Metode ini 

dilakukan dengan cara melihat catatan-catatan dan laporan yang 

kemudian dipergunakan untuk menjadi data penunjang dalam 

melakukan penulisan laporan ini. Data yang dikumpulkan pada 

dokumentasi adalah data motor, data supplier dan data konsumen. 

 

4.3.3. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah pengumpulan data dengan cara membaca 

dan mengutip teori-teori yang berasal dari buku dan tulisan lain yang 

relevan dengan laporan ini, serta beberapa artikel yang diperoleh dari 

situs-situs yang menjelaskan tentang perhitungan sistematis dan 

Java. Data yang dikumpulkan pada studi pustaka adalah dari 

berbagai buku-buku beserta jurnal-jurnal yang membahas tentang 

penelitian ini. 
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4.4. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian terapan. 

Menurut Kuncoro (2009:7), Penelitian terapan, sering disebut 

sebagai applied research, merupakan penelitian yang menyangkut 

aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. 

 

4.5. Alat dan Teknik Pengembangan Sistem 

4.5.1. Alat Pengembangan Sistem 

Alat-alat pengembangan sistem yang digunakan dalam suatu 

metodologi umumnya berupa gambar atau diagram alir atau grafik. 

Alat pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah : 

4.5.1.1. Model Proses 

1) Data Flow Diagram (DFD) 

Pada Data Flow Diagram (DFD), Penulis 

menggunakan metode dari Edward Yourdon dan Tom 

DeMarco dimana mengubah persegi dengan sudut 

lengkung pada DFD Chris Gane dan Trish Sarson 

dengan lingkaran menotasikan. 

DFD Edward Yourdon dan Tom DeMarco 

digunakan sebagai model analisis sistem perangkat 

lunak untuk sistem perangkat lunak yang akan 

diimplementasikan dengan pemrograman terstruktur. 
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Table 4.1 Simbol-Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

No Simbol Keterangan 

1.  Proses (Process), menggambarkan bagian 

dari sistem yang mentransformasikan input. 

2.  Entitas Luar (Terminator), bagian luar 

sistem yang berkomunikasi dengan sistem 

yang sedang dikembangkan yang dikenal 

dengan nama entitas sumber ataupun tujuan. 

3.  Arus Data (Data Flow), menggambarkan 

gerakan data atau informasi dari satu bagian 

yang lain dari sistem. 

4.  Penyimpanan Data (Data Store), untuk 

membuat model sekelompok paket data atau 

sarana pengumpulan data. 

Sumber : Ladjamudin (2005:73) 

 

2) Flowchart 

Pada Flowchart, Penulis menggunakan simbol-

simbol seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 4.2 Simbol-simbol Flowchart yang dipakai 

 

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. 

1 

3 
2 
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       Tabel 4.3 Sambungan Simbol-simbol Flowchart yang dipakai 

 

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.  

6.   

Terminal atau 

personal 

komputer. 

Simbol tampilan dan 

pengetikan on-line 

dipergunakan bersama untuk 

mewakili terminal dan 

personal komuter. 

7.   

 

Pita transmisi 

Secara manual 

mempersiapkan nilai total 

untuk pengendalian; 

dipergunakan untuk tujuan 

pengendalian dalam 

memperbandingkan dengan 

nilai total yang dihasilkan 

oleh komputer. 

          Sumber : Ladjamudin (2005:266) 

 

 

Flowchart disini digunakan penulis untuk 

membuat bagan alir didalam suatu program atau 

prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan 

penulis untuk menjelaskan alur sistem yang berjalan 
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pada perusahaan dan digunakan untuk desain alur 

sistem yang diusulkan.       

4.5.1.2. Model Data 

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

Pada Entity Relationship Diagram (ERD), Penulis 

menggunakan aliran notasi Chen.  

 

Tabel 4.4 Simbol-Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 

No Simbol Keterangan 

 

1. 

 Entitas, adalah suatu kumpulan obyek atau 

sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat 

didefinisikan secara unik. 

 

2. 

 Relationship, adalah hubungan yang terjadi 

antara satu entitas atau lebih. 

 

3. 

 Attribute, adalah karakteristik dari entitas 

atau relationship yang akan menyediakan 

penjelasan detail entitas atau relationship. 

 

4. 

 

 

Link, adalah sebagai penghubung antara 

himpunan entitas dengan atributnya. 

Sumber : Rosa (2014:50) 

 

Entity Relationship Diagram (ERD) disini 

digunakan penulis sebagai salah satu penyajian data 

dengan menggunakan entitas dan relasi yang masing-

masing dilengkapi dengan atribut-atribut diagram yang 

menggambarkan hubungan antara entitas dengan atribut 

penghubungnya. 
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4.5.2. Teknik Pengembangan Sistem 

4.5.2.1. Metode Model Waterfall 

Pada Teknik Pengembangan Sistem, Penulis 

menggunakan metode waterfall. 

Model Waterfall menyediakan pendekatan alur hidup 

perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari 

analisis, desain, pengkodean dan pengujian. 

1) Analisis kebutuhan perangkat lunak 

        Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan 

secara intensif untuk menspesifikasikan 

kebutuhan perangkat lunak seperti apa yang 

dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan 

perangkat lunak pada tahap ini yang akan menjadi 

acuan sistem analis untuk menterjemahkan ke 

dalam bahasa pemograman. 

 

2) Desain  

        Desain perangkat lunak adalah proses multi 

langkah yang fokus pada desain pembuatan 

program perangkat lunak termasuk struktur data, 

arsitektur perangkat lunak, representasi 

antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini 

mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari 
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tahap analisis kebutuhan ke representasi desain 

agar dapat diimplementasikan menjadi program 

pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak 

yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu 

didokumentasikan. 

 

3) Pembuatan kode program 

        Desain harus ditranslasikan ke dalam 

program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini 

adalah program komputer sesuai dengan desain 

yang telah dibuat pada tahap desain. Pada tahap 

ini  penulis mulai memasuki tahap pengkodingan 

sesuai dengan rancangan dari desain sebelumnya. 

Pembuatan Website PT. Lumenindo Gilang 

Cahaya, dimulai dari pembuatan desain yang 

kemudian pembuatan koding untuk form login, 

form menu dan form data yang akan di input, di 

proses sampai outputnya. 
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4) Pengujian 

Pengujian menggunakan blackbox, fokus 

pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan 

fungsional dan memastikan bahwa semua bagian 

sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan 

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang 

dihasilkan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil 

5.1.1. Analisis 

5.1.1.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan penulis dapat dinyatakan 

permasalahan yang dihadapi oleh PT. Lumenindo Gilang 

Cahaya antara lain pada Tabel 5.1 berikut ini: 

 

Tabel 5.1 Masalah dan Penyebab Masalah 

No Masalah Penyebab Masalah 

1. Kurangnya media yang mampu 

memberikan layanan yang up to 

date setiap saat. 

 

Keterbatasan di dalam memasarkan 

produk, pemasaran yang masih 

menggunakan media konvensional. 

2. Kurangnya pengetahuan 

konsumen mengenai produk yang 

di pasarkan. 

Kurangnya layanan informasi yang 

diberikan oleh perusahaan kepada 

konsumen. 
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Tabel 5.2 Penyebab Masalah dan Titik Keputusan 

No. Penyebab Masalah Titik Keputusan Lokasi 

1. Keterbatasan di dalam 

memasarkan produk, pemasaran 

yang masih menggunakan media 

konvensional. 

Kurangnya media komunikasi 

dan informasi 

Divisi Sales 

Admin. 

2. Kurangnya layanan informasi 

yang diberikan oleh perusahaan 

kepada konsumen. 

 

 

Kurangnya media komunikasi 

dan informasi 

Divisi Sales 

Admin. 

 

5.1.1.2. Alur Sistem Berjalan 

Alur sistem berjalan menunjukan bagaimana prosedur 

proses yang berjalan pada bagian administrasi PT. Lumenindo 

Gilang Cahaya. Adapun alur proses yang berjalan adalah 

sebagai berikut: 

1) Sales Admin menyebar brosur. 

2) Konsumen membaca brosur yang di sebarkan oleh Sales 

Admin. 

3) Konsumen tanya info tentang produk yang tertera dalam 

brosur yang dibagikan oleh Sales Admin. 

4) Sales Admin memberikan info lebih jelas tentang produk 

motor yang ditawarkan. 
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KONSUMEN SALES ADMIN

STARTSTART

Brosur MotorBrosur Motor

Membaca brosur 
motor

Membaca brosur 
motor

Brosur MotorBrosur Motor

Menyebar Brosur 
Motor

Menyebar Brosur 
Motor

Tanya Info ke Sales 
Admin

Tanya Info ke Sales 
Admin

Pemberitahuan Info 
produk motor

Pemberitahuan Info 
produk motor

FINISHFINISH

 
               Gambar 5.1 Alur Sistem yang berjalan 
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5.1.1.3.    Deskripsi Dokumen 

Dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem lama 

adalah sebagai berikut: 

 

1) Data Produk 

 

Tabel 5.3 Data Produk 

Fungsi Mencatat Data Motor PT. Lumenindo Gilang 

Cahaya 

Syarat Pembuatan Brosur Motor 

Sumber Bagian Sales Admin 

Frekuensi Setiap Bulan 

Rangkap 2 (Dua) Rangkap  

Distribusi 1. Kasir 

2. Admin Departement Head (ADH) 

Elemen Data 

No Nama Data Jenis Keterangan 

1 Kd_Motor Int Kode Motor 

2 Jenis_Motor Text Jenis Motor 

3 Tipe_Motor Text Tipe Motor 

4 Thn_Pembuatan Int Tahun Pembuatan 

5 Isi_Silinder Int Isi Silinder 

6 Warna_kendaraan String Warna kendaraan 

7 Harga Int Harga Motor 

  

 

5.1.1.4. Deskripsi Kebutuhan 

A. Kebutuhan Informasi 

Identifikasi kebutuhan informasi  terdapat pada 

Tabel 5.4 berikut ini: 
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       Tabel 5.4 Identifikasi Kebutuhan Informasi 

No Kebutuhan 

Informasi 

Tujuan Frekuensi 

1 Data Motor Pemasaran 
Setiap terjadinya 

produk baru 

2 Data Stok Motor Pemasaran 
Setiap terjadinya 

produk baru 

3 Data Pemesanan Pemasaran 
Setiap terjadinya 

pemesanan 

4 Laporan Pemesanan Sales Admin Periodik 

 

B. Kebutuhan Aplikasi 

Menjelaskan kemampuan-kemampuan perangkat 

lunak aplikasi yang akan dibuat, meliputi kebutuhan 

booking, kritik & saran, fungsional perangkat lunak 

(yang berhubungan dengan informasi data / pengolahan 

data) terhadap sistem yang dibangun. 

1. Aplikasi pengolahan data produk diharapkan 

mampu mengolah data produk terbaru dan laporan 

motor secara keseluruhan dan secara berkala. 

2. Aplikasi pengolahan data member diharapkan 

mampu mengolah data konsumen yang mendaftar 

menjadi member. 
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C. Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional 

Definisi kebutuhan fungsional dan non fungsional 

antara lain sebagai berikut : 

1. Kebutuhan fungsional 

1. Aplikasi mampu mencatat proses pemesanan 

motor yang dilakukan oleh konsumen. 

2. Aplikasi mampu menyediakan laporan motor 

secara keseluruhan dan secara berkala. 

3. Semua data tersimpan dan terpusat. Semua 

proses yang ada terintegrasi satu paket perangkat 

lunak. 

4. Sistem yang dibuat dapat menyimpan data 

member, data motor, data stok motor, data 

pemesanan, data promosi dan data harga. 

2. Kebutuhan non fungsional 

1. Security (aplikasi hanya bisa diakses oleh 

pengguna yang berhak). 

2. Interface (tampilan menu yang user friendly, 

sehingga memudahkan user dalam menjalankan 

aplikasi ini dengan mudah). 
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5.1.1.5. Pemodelan Kebutuhan 

5.1.1.5.1 Pemodelan Proses 

a. Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah diagram yang 

menggambarkan bagian besar dari aliran arus 

data Website Bagi Konsumen PT. Lumenindo 

Gilang Cahaya, diagram dapat dilihat Pada 

Gambar 5.2 

KONSUMENKONSUMEN SALES ADMINSALES ADMIN

Website PT. Lumenindo Gilang Cahaya 
Menggunakan Metode Waterfall

Website PT. Lumenindo Gilang Cahaya 
Menggunakan Metode Waterfall

ADMIN DEPARTMENT 
HEAD

ADMIN DEPARTMENT 
HEAD

-Info Produk Motor
-Info Promosi

-Info Member
-Info Pemesanan

-Laporan Produk Motor
-Laporan Promosi
-Laporan Member
-Laporan Pemesanan

-Data Produk Motor
-Data Promosi

-Data Member
-Data Pemesanan

              Gambar 5.2 Diagram Konteks 
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Diagram konteks pada gambar diatas 

dapat dijelaskan, data motor, data stok motor, 

data promosi, data harga, data member, dan data 

pemesanan. 

Pada PT. Lumenindo Gilang Cahaya 

mempunyai 3 (tiga) konsumen, sales admin, dan 

admin departemen head. Data yang berasal dari 

konsumen berupa data member dan data 

pemesanan. Data yang berasal dari sales admin 

adalah data motor, data stok motor, dan data 

promosi. Kemudian hasil proses berupa laporan 

yang akan diberikan kepada admin department 

head. 

 

b. Diagram Level 0 

Berikut ini adalah diagram level 0 dimana 

diagram ini menggambarkan tahapan proses 

yang ada di dalam diagram konteks, diagram 

dapat dilihat Pada Gambar 5.3 
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KONSUMENKONSUMEN

SALES ADMINSALES ADMIN

3.0.P
Member

3.0.P
Member

ADMIN DEPARTMENT 
HEAD

ADMIN DEPARTMENT 
HEAD

Data Member

Data Pemesanan
4.0.P

Pemesanan

4.0.P
Pemesanan

1.0.P
Produk Motor

1.0.P
Produk Motor

Data Produk Motor

2.0.P
Promosi

2.0.P
Promosi

Data Promosi

Member

Pemesanan

Produk Motor

Promosi
Rekam

Rekam

Rekam

Rekam

5.0
Laporan

5.0
Laporan

-Data Member

-Data Pemesanan

-Data Produk Motor

-Data Promosi

-Info Promosi

-Info Produk Motor

-Data Member

-Data Produk Motor

-Laporan Pemesanan
-Laporan Member
-Laporan Promosi
-Laporan  Produk Motor

    Gambar 5.3 Diagram Level 0 

 

Adapun penjelasan dari diagram level 0 yaitu sebagai 

berikut: 

1) Proses 1.0.P adalah proses data produk motor. 

Dimana data bersumber dari sales admin berupa 
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data produk motor. Hasil proses di rekam pada tabel 

produk motor. 

2) Proses 2.0.P adalah proses data promosi. Dimana 

data bersumber dari sales admin berupa data 

promosi. Hasil proses di rekam pada tabel promosi. 

3) Proses 3.0.P adalah proses data member. Dimana 

data bersumber dari konsumen berupa data member. 

Hasil proses direkam pada tabel member. 

4) Proses 4.0.P adalah proses data pemesanan. Dimana 

data bersumber dari data motor, data stok motor, 

dan data member kemudian dari data tersebut 

konsumen melakukan pemesanan. Hasil proses di 

rekam pada tabel pemesanan. 

5) Proses 5.0 adalah proses laporan kepada admin 

department head, berupa laporan motor, laporan 

stok motor, laporan promosi, laporan member dan 

laporan pemesanan. Dimana data bersumber dari 

sales admin dan konsumen berupa data motor, data 

stok motor, data promosi, data member dan data 

pemesanan. Hasil proses di rekam pada tabel motor, 

tabel stok motor, tabel promosi, tabel member dan 

tabel pemesanan. 
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c. Diagram Level 1 

Berikut adalah diagram level 1 dimana 

diagram ini dibuat untuk menggambarkan arus 

data lebih mendetail dari tahapan 5.0 yang ada di 

dalam diagram level 0, diagram dapat dilihat 

Pada Gambar 5.4 

ADMIN DEPARTMENT 
HEAD

ADMIN DEPARTMENT 
HEAD

5.1.P
Laporan  Member

5.1.P
Laporan  Member

5.1.P
Laporan  

Pemesanan

5.1.P
Laporan  

Pemesanan

5.1.P
Laporan 

 Produk Motor

5.1.P
Laporan 

 Produk Motor

5.1.P
Laporan  Promosi

5.1.P
Laporan  Promosi

Member

Pemesanan

Produk Motor

Promosi

Data Member

Data Pemesanan

Data Produk Motor

Data Promosi

Laporan  Member

Laporan  Pemesanan

Laporan Produk Motor

Laporan  Promosi

    Gambar 5.4 Diagram Level 1  

 

Adapun penjelasan dari diagram level 1 Perumahan 

yaitu sebagai berikut: 

1) Proses 5.1.P adalah proses pembuatan laporan data 

produk motor berdasarkan data produk  motor yang 
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di input dan diolah dalam aplikasi pengelolahan 

data yang disimpan dalam file, selanjutnya akan 

dibuat rekap data produk  motor dan laporan data 

produk motor akan diberikan kepada Admin 

Department Head. 

2) Proses 5.1.P adalah proses pembuatan laporan data 

promosi berdasarkan data promosi yang di input dan 

diolah dalam aplikasi pengelolahan data yang 

disimpan dalam file, selanjutnya akan dibuat rekap 

data promosi dan laporan data promosi akan 

diberikan kepada Admin Department Head. 

3) Proses 5.1.P adalah proses pembuatan laporan data 

member berdasarkan data member yang di input dan 

diolah dalam aplikasi pengelolahan data yang 

disimpan dalam file, selanjutnya akan dibuat rekap 

data member dan laporan data member akan 

diberikan kepada Admin Department Head. 

4) Proses 5.1.P adalah proses pembuatan laporan data 

pemesanan berdasarkan data pemesanan yang di 

input dan diolah dalam aplikasi pengelolahan data 

yang disimpan dalam file, selanjutnya akan dibuat 

rekap data pemesanan dan laporan data pemesanan 

akan diberikan kepada Admin Department Head.  
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5.1.1.5.2 Pemodelan Data 

a. ERD (Entity Relationship Diagram) 

Berikut ini adalah gambar Entity 

Relationship Diagram (ERD) yang berisi 

komponen-komponen himpunan entitas dan 

himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi 

dengan atribut-atribut. Diagram dapat dilihat 

Pada Gambar 5.5 

 

MemberMember PemesananPemesanan

PromosiPromosi

NamaNama

Id_MemberId_Member

Tempat_Tgl_LahirTempat_Tgl_Lahir

UsiaUsia

Jenis_KelJenis_Kel

Nik_KtpNik_Ktp

AlamatAlamat

PekerjaanPekerjaan

No_TeleponNo_Telepon

AgamaAgama

MelakukanMelakukan

Kd_PemesananKd_Pemesanan

Kd_MotorKd_Motor

Tanggal_PemesananTanggal_Pemesanan

Jumlah_PesananJumlah_Pesanan

Keterangan_PesananKeterangan_Pesanan

Kd_PromosiKd_Promosi

DiskonDiskon

PromosiPromosi

KeteranganKeterangan

Produk MotorProduk Motor

Merk_MotorMerk_Motor

Kd_MotorKd_Motor Isi_SilinderIsi_Silinder

Tipe_MotorTipe_Motor

Keterangan_KendaraanKeterangan_Kendaraan

Warna_KendaraanWarna_Kendaraan

Tahun_PembuatanTahun_Pembuatan

HargaHarga

Id_MemberId_Member

Kd_MotorKd_Motor

M

Kd_PromosiKd_Promosi

MemilikiMemiliki
1 1

M

Jenis_MotorJenis_Motor

Tipe_MotorTipe_Motor

MemilikiMemiliki
1 M

Gambar 5.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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5.1.2 Desain Sistem 

5.1.2.1. Desain Alur Sistem Yang Diusulkan 

5.1.2.1.1 Konsumen 

1.   Pengunjung akan mengunjungi website PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya, halaman yang akan 

tampil adalah halaman home pada website. 

2. Pada halaman home, akan tampil beberapa 

menu, diantarany : “member”, ”promosi”, 

”produk motor”, dan “pemesanan”. 

3. Pada halaman home, jika pengunjung menekan 

menu “member” maka website akan 

menampilkan halaman registrasi untuk menjadi 

member. 

4.   Jika pengunjung menekan menu “promosi” 

maka website akan menampilkan halaman 

fitur-fitur promosi yang diberikan oleh PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya. 

5.   Pada halaman home, jika pengunjung menekan 

menu “produk motor” maka website akan 

menampilkan halaman produk motor yang di 

tawarkan. 

6.   Jika pengunjung menekan menu “pemesanan” 

maka website akan menampilkan halaman 
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pemesanan motor atau halaman booking motor 

untuk melakukan pemesanan motor. 

 

KONSUMEN WEBSITE DATABASE

end

Buka alamat website
Tampilan halaman 

home

Home

Pemesanan

Pesan motor

member

Pesan 

Motor 

Promosi

Member

Olah data 

registrasi

Menampilkan 

data promosi
Promosi 

Katalog Motor

Stok motor

Menampilkan 

data motor

Menampilkan 

data motor

Registrasi 

  Gambar 5.6 Desain Alur Sistem Yang Diusulkan untuk Konsumen 
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5.1.2.1.2 Sales Admin 

1. Sales admin membuka website PT. Lumenindo 

Gilang Cahaya, halaman yang akan tampil 

adalah halaman home pada website. 

2. Pada halaman home, akan tampil beberapa 

menu, diantaranya : ”motor”, ”promosi”, 

“member”, dan   “pemesanan”. 

3. Sales admin melakukan login. 

4. Pada menu “produk motor”, sales admin akan 

menginput data produk motor yang akan 

menampilkan halaman produk motor yang di 

tawarkan dan dapat dilihat oleh pengunjung. 

5. Pada menu “promosi” sales admin akan 

menginput data promosi yang di tawarkan dan 

dapat dilihat oleh pengunjung. 

6. Pada menu “member” sales admin dapat 

melihat data-data member. 

7. Pada menu “pemesanan” website akan 

menampilkan halaman pemesanan motor yang 

dilakukan oleh member, menu pemesanan 

terdapat data member, motor, dan promosi. 
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SALES ADMIN WEBSITE DATABASE

end

Buka alamat website
Tampilan halaman 

home

Home

Pemesanan pemesanan

Motor 

Promosi

Admin

Olah data 

motor

Olah data 

promosi
Promosi 

Katalog Motor

Stok motor

Menampilkan 

data pesanan

Stok Motor
Olah data stok 

motor

memberMember
Menampilkan 

data motor

        Gambar 5.7 Desain Alur Sistem Yang Diusulkan untuk Sales Admin 

 

5.1.2.1.3 Admin Department Head 

1. Admin Department Head membuka website 

PT. Lumenindo Gilang Cahaya, halaman yang 

akan tampil adalah halaman home pada 

website. 
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2. Pada halaman home, akan tampil beberapa 

menu, diantaranya : ”motor”, ”promosi”, 

“member”,  dan “pemesanan”. 

3. Pada menu “motor” jika Admin Department 

Head menekan menu “motor” maka website 

akan menampilkan halaman produk motor 

yang di tawarkan. 

4. Pada menu “stok motor” Admin Department 

Head dapat melihat laporan data stok motor 

yang di input oleh sales admin. 

5. Pada menu “promosi” Admin Department 

Head dapat melihat laporan data promosi yang 

di input oleh sales admin. 

6. Pada menu “member” sales admin dapat 

melihat laporan data-data member. 

7. Pada menu “pemesanan” website akan 

menampilkan halaman pemesanan motor yang 

dilakukan oleh member, menu pemesanan 

terdapat data member, motor, dan promosi. 
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ADMIN DEPARTMENT HEAD WEBSITE DATABASE

Buka alamat website
Tampilan halaman 

home

Home

end

Pemesanan pemesanan

Motor 

Promosi

Admin Department 

Head

Olah data 

motor

Olah data 

promosi
Promosi 

Katalog Motor

Stok motor

Menampilkan 

data pesanan

Stok Motor
Olah data stok 

motor

memberMember
Menampilkan 

data motor

Gambar 5.8 Desain Alur Sistem Yang Diusulkan untuk Admin 

Department Head 

 

5.1.2.2. Desain Database 

Desain database yang digunakan untuk menentukan 

struktur dari tabel-tabel yang akan dibuat berisikan nama-nama 

field, type field dan ukurannya, dimana tabel-tabel tersebut 
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digunakan untuk menampung data. Adapun desain database 

yaitu sebagai berikut :  

1. Tabel Login 

Tabel login digunakan untuk menampung Data login 

pada PT. Lumenindo Gilang Cahaya. 

Nama Tabel : login  

Primary Key : Id 

Foreign Key : - 

 

Tabel 5.5 Desain File Data Login 

No Field name Type Size Keterangan 

1. Id* Int 4 Username 

2. Password Varchar 20 Password 

3. User Varchar 20 User 

 

2. Tabel Produk Motor 

Tabel produk motor digunakan untuk menampung data 

produk motor pada PT. Lumenindo Gilang Cahaya. 

Nama Tabel : Motor  

Primary Key : Kd_Motor 

Foreign Key : - 
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Tabel 5.6 Desain File Motor 

No Field name Type Size Keterangan 

1. Kd_Motor* Int 8 Kode Motor 

(Primary Key) 

2. Merk_Motor Text - Merk Motor 

3. Tipe_Motor Text - Tipe Motor 

4. Tahun_Pembuatan Int 10 Tahun Pembuatan 

5. Isi_Silinder Int 20 Isi Silinder 

6. Warna_Kendaraan Text - Warna Kendaraan 

7. Harga Int 10 Harga 

8. Keterangan_Kendaraan Text - Keterangan 

Kendaraan 

 

3. Tabel Promosi 

Tabel promosi digunakan untuk menampung data 

promosi pada PT. Lumenindo Gilang Cahaya. 

Nama Tabel : Promosi 

Primary Key : Kd_Promosi 

Foreign Key : - 

 

Tabel 5.7 Desain File Promosi 

No Field name Type Witdh Keterangan 

1. Kd_Promosi* Int 8 Kode Promosi      

(Primary Key) 
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Tabel 5.8 Sambungan Desain File Promosi 

2. Kd_Motor** Int 8 Kode Motor         

(Foreign Key) 

3. Diskon Text - Diskon 

4. Promosi Text - Promosi 

5. Keterangan Text - Keterangan 

 

4. Tabel Member 

Tabel member digunakan untuk menampung Data 

member pada PT. Lumenindo Gilang Cahaya. 

Nama Tabel : Member 

Primary Key : Id_Member 

Foreign Key : - 

 

Tabel 5.9 Desain File Member 

No Field name Type Witdh Keterangan 

1. Id_Member* Int 8 Id Member          

(Primary Key) 

2. Nama Text - Nama 

3. Jenis_Kel Text - Jenis Kelamin 

4. Pekerjaan Text - Pekerjaan 

5. Tempat_Tgl_Lahir Date - Tempat Tanggal Lahir 

6. Usia Text - Usia 

7. Agama Text - Agama 

8. Alamat Text - Alamat 

9. Nik_Ktp Int 12 NIK KTP 
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Tabel 5.10 Sambungan Desain File Member 

10. No_Telepon Varchar 14 No Telepon 

 

5. Tabel Pemesanan 

Tabel pemesanan digunakan untuk menampung Data 

pemesanan pada PT. Lumenindo Gilang Cahaya. 

Nama Tabel : Pemesanan 

Primary Key : Kd_Pemesanan 

Foreign Key : Id_Member 

Foreign Key : Kd_Motor 

Foreign Key : Kd_promosi 

 

Tabel 5.11 Desain File Pemesanan 

No Field name Type Witdh Keterangan 

1. Kd_Pemesanan* Int 8 Kode Pemesanan        

(Primary Key) 

2. Id_Member** Varchar 20 Id Member (Foreign Key) 

3. Kd_Motor** Varchar 20 Kode Motor (Foreign Key) 

4. Kd_Promosi* Int 8 Kode Promosi  

(Primary Key) 

5 Tanggal_Pemesanan Date/Time - Tanggal Pemesanan 

6 Merk_Motor Text - Merk Motor 

7 Tipe_Motor Text - Tipe Motor 

8 Jumlah_Pesanan Int 12 Jumlah Pesanan 

9 Keterangan_Pesanan Text - Keterangan Pesanan 
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5.1.2.3. Desain Interface 

a. Desain Dialog/Menu 

1. Halaman Menu Utama Konsumen 

   Halaman utama konsumen dari Website PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya terdiri dari 6 menu utama, 

diantaranya Home, Profil, Galeri, Kontak, Booking, 

Kritik dan Saran. Di menu Home tidak ada submenu, 

di menu Profil terdapat submenu yakni sejarah, di 

menu galeri terdapat submenu yakni produk motor, di 

menu kontak terdapat submenu yakni kontak PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya, di menu Booking terdapat 

submenu yakni konfirmasi, dan di menu Kritik dan 

Saran terdapat submenu yakni form saran. 

 

Gambar 5.9 Halaman Menu Utama Konsumen 
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2. Halaman Menu Utama Sales Admin 

Halaman utama Sales Admin dari Website PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya terdiri dari 8 menu utama, 

diantaranya Home, Profil, Galeri, Kontak, Booking, 

Kritik dan Saran. Di menu Home tidak ada submenu, 

di menu Profil terdapat submenu yakni sejarah, di 

menu galeri terdapat submenu yakni produk motor, di 

menu kontak terdapat submenu yakni kontak PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya, di menu Booking terdapat 

submenu yakni konfirmasi booking, dan di menu Kritik 

dan Saran terdapat submenu yakni form saran. 

 

 

Gambar 5.10 Halaman Menu Utama Sales Admin 
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3. Halaman Menu Profil 

Halaman menu profil menampilkan sejarah PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya. 

 

 

Gambar 5.11 Halaman Menu Profil 

 

4. Halaman Menu Galeri 

Halaman menu galeri menampilkan produk motor 

yang ada di PT. Lumenindo Gilang Cahaya. 
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Gambar 5.12 Halaman Menu Galeri 

 

5. Halaman Menu Kontak 

Halaman menu kontak menampilkan kontak 

yang dapat dihubungi pada PT. Lumenindo Gilang 

Cahaya. 

 

 

Gambar 5.13 Halaman Menu Kontak 
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6. Halaman Menu Booking 

Halaman menu booking menampilkan 

konfirmasi dari konsumen yang ingin melakukan 

pemesanan motor pada PT. Lumenindo Gilang Cahaya. 

 

 

Gambar 5.14 Halaman Menu Booking 

 

7. Halaman Menu Kritik & Saran 

Halaman menu kritik & saran menampilkan 

kritik & saran  untuk PT. Lumenindo Gilang Cahaya. 
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Gambar 5.15 Halaman Menu Kritik & Saran 

 

b. Desain Input 

1. Desain Input Login 

Desain Input login merupakan rancangan form 

untuk memasukkan data Login untuk admin: Sales 

Admin dan Admin Department Head. Tampilan 

Register Data login. 

 
Gambar 5.16 Desain Input Login 
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2. Desain Input Halaman Home 

Desain input halaman home adalah rancangan 

halaman awal.  

 

 

Gambar 5.17 Desain Input Halaman Home 

3. Desain Input Profil 

Desain input profil adalah rancangan halaman 

yang akan menampilkan profil dari PT. Lumenindo 

Gilang Cahaya. 
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Gambar 5.18 Desain Input Profil 

 

4. Desain Input Galeri 

Desain input galeri merupakan rancangan form 

untuk memasukkan data galeri. 
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Gambar 5.19 Desain Input Galeri 

 

5. Desain Input Produk 

Desain Input Produk merupakan rancangan form 

untuk memasukkan data Produk. 
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Gambar 5.20 Desain Input Produk 

 

6. Desain Input Kontak  

Desain input kontak merupakan rancangan form 

untuk memasukkan data kontak PT. Lumenindo Gilang 

Cahaya. 
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Gambar 5.21 Desain Input Kontak 

 

7. Desain Input Pemesanan (Booking) 

Desain input pemesanan (booking) merupakan 

rancangan form untuk memasukkan data booking dari 

member. 
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Gambar 5.22 Desain Input Pemesanan (Booking) 

 

8. Desain Input Kritik & Saran 

Desain input kritik & saran merupakan rancangan 

form untuk memasukkan data kritik & saran dari 

member. 
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Gambar 5.23 Desain Input Kritik & Saran 

 

c. Desain Output 

1. Desain Output Data Member 

Desain output data member adalah halaman yang 

menampilkan data member dari PT. Lumenindo Gilang 

Cahaya. 
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Gambar 5.24 Desain Output Data Member 

 

2. Desain Output Data Booking 

Desain output data booking adalah halaman yang 

menampilkan data booking member dari PT. Lumenindo 

Gilang Cahaya.  
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Gambar 5.25 Desain Output Data Booking 

 

3. Desain Output Kritik & Saran 

Desain output kritik & saran adalah halaman yang 

menampilkan data kritik & saran member PT. 

Lumenindo Gilang Cahaya. 
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Gambar 5.26 Desain Output Kritik & Saran 

 

5.1.3 Implementasi Hasil Desain Sistem 

5.1.3.1. Implementasi Database 

Implementasi database adalah proses pembuatan 

database beserta tabel-tabel yang berfungsi untuk menyimpan 

record-record informasi: 

Tabel 5.12 Implementasi Database 

No. Nama Tabel Kegunaan 

1. Tabel Login Menyimpan data login 

2. Tabel Produk Motor Menyimpan data Motor (Produk) 

3. Tabel Promosi Menyimpan data Promosi 

4. Tabel Member Menyimpan data Member 

5. Tabel Pemesanan 

(Booking) 

Menyimpan data Pemesanan (Booking) 
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5.1.3.2. Implementasi Interface 

Implementasi interface dapat dilihat Pada Tabel 5.13. 

Tabel 5.13 Implementasi Interface 

No. Nama Interface Kegunaan 

1. Form Login Mengelola data login 

2. Form Produk Motor Mengelola data Motor (Produk) 

3. Form Promosi Mengelola data Promosi 

4. Form Member Mengelola data Member 

5. Form Pemesanan 

(Booking) 

Mengelola data Pemesanan 

(Booking) 

 

5.1.4 Pengujian 

Pengujian adalah proses hasil pengujian yang dilakukan dari 

implementasi interface oleh implementasi database. 

5.1.4.1 Pengujian Black-Box 

Pada pengujian Website PT. Lumenindo Gilang Cahaya 

Menggunakan Metode Waterfall. PT. Lumenindo Gilang 

Cahaya menggunakan metode pengujian black-box. Berikut 

tabel-tabel hasil pengujian Website PT. Lumenindo Gilang 

Cahaya Menggunakan Metode Waterfall: 

Tabel 5.14 Pengujian 

No. Data yang Diuji Pemroses Hasil 

1. Tabel Login Form Login Berhasil 

2. Tabel Produk Motor Form Motor (Produk) Berhasil 

3. Tabel Promosi Form Promosi Berhasil 

4. Tabel Member Form Member Berhasil 

5. Tabel Pemesanan 

(Booking) 

Form Pemesanan 

(Booking) 

Berhasil 
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Tabel hasil pengujian black-box sistem login dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

    Tabel 5.15 Pengujian black-box pada aplikasi sistem login 

No Interface Yang Diuji Input Output Status 

1. Form 

Login 

Tombol 

Login 

Diklik Atau 

Dienter  

Username: admin 

Password: admin  

Akses: Admin 

Masuk 

Kehalaman 

Menu Utama 

Admin 

Berhasil 

2. Form 

Login 

Tombol 

Login 

Diklik Atau 

Dienter  

Username: admin 

Password: 123456 

Akses: Admin 

Muncul 

Pesan, 

Username 

dan 

Password 

tidak cocok 

Berhasil 

 

Tabel hasil pengujian black-box sistem input data produk motor 

oleh admin dapat dilihat pada tabel berikut: 

        Tabel 5.16 Pengujian black-box pada aplikasi Data Produk Motor 

Interface Yang Diuji Input Output Status 

Form Data 

Produk Motor 

Tombol Tambah 

data 

Isi data Produk 

Motor Secara 

Lengkap. 

Akan 

Muncul 

Pesan: 

Sukses 

Ok 

Form Data 

Produk Motor 

Tombol Tambah 

data 

Isi data Produk 

Secara Tidak 

Lengkap. 

Akan 

Muncul 

Pesan: Data 

Tidak Boleh 

Kosong 

Ok 
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Tabel hasil pengujian black-box sistem input data promosi oleh 

admin dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.17 Pengujian black-box pada aplikasi Data Promosi 

Interface Yang Diuji Input Output Status 

Form promo Tombol 

Tambah data 

Isi data 

promo Secara 

Lengkap. 

Akan Muncul 

Pesan: Sukses 

Ok 

 

Tabel hasil pengujian black-box sistem input data member oleh 

konsumen dapat dilihat pada tabel berikut: 

        Tabel 5.18 Pengujian black-box pada aplikasi Data Member 

Interface Yang Diuji Input Output Status 

Form Data 

Member 

Tombol Submit Isi data 

Member 

Secara 

Lengkap. 

Akan Muncul 

Pesan: Sukses 

data 

REGISTRASI 

Ok 

 

Tabel hasil pengujian black-box sistem input data pemesanan 

(Booking) oleh konsumen dapat dilihat pada tabel berikut: 

        Tabel 5.19 Pengujian black-box pada aplikasi Data Pemesanan 

(Booking) 

Interface Yang Diuji Input Output Status 

Form Data 

Booking 

Tombol Submit Isi data 

Booking 

Secara 

Lengkap. 

Akan Muncul 

Pesan: Sukses 

Booking 

Ok 
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5.2 Pembahasan 

 5.2.1 Pembahasan Sistem 

Berdasarkan dari hasil yang telah didapat penulis, maka ada 

beberapa hal yang diperlukan untuk pengoperasian sistem yang telah 

dibuat yaitu : 

A. Rencana Implementasi 

Rencana implementasi dilakukan atas dasar kegiatan yang 

telah direncanakan dalam implementasi kegiatan ini dilakukan 

terhadap dari hasil identifikasi, analisis, desain, dan perancangan 

sistem yang dilakukan. 

B. Pengenalan Terhadap Sistem Yang Diusulkan 

Pengenalan sistem yang direncanakan tersebut dilakukan 

berupa dalam pelatihan terhadap karyawan / divisi yang 

bersangkutan untuk menjalankan sistem pengoperasian serta 

melakukan pemrosesan data / perawatan terhadap sistem yang telah 

direncanakan dan dapat berjalan dengan baik. Dimana pengenalan 

terhadap sistem ini dapat dilakukan dengan cara pelatihan (training). 

C. Proses Instalasi 

Proses pertama dilakukan dengan persiapan perangkat 

komputer yang akan membantu dalam proses pengerjaan sistem. 

Data akan tersimpan dalam komputer sehingga proses pelaksanaan 

akan lebih mudah untuk diselesaikan. 
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D. Proses Uji Coba 

Sebelum sistem uji coba ini diterapkan, maka sistem ini harus 

terlebih dahulu terhindar dari kesalahan, karena sistem yang 

dirancang harus dilakukan uji coba untuk menemukan kesalahan 

yang mungkin akan terjadi. 

E. Konversi Terhadap Sistem yang Dirancang 

Proses konversi sistem yang dirancang yaitu proses peralihan 

dalam penggunaan sistem yang lama dengan sistem yang baru 

dirancang. Yang dimulai dari pengenalan terhadap sistem yang 

dibangun sampai sistem yang akan diterapkan. 

F. Proses Perawatan dan Pemeliharaan 

Proses perawatan dan pemeliharaan merupakan kegiatan 

penting yang sangat diperlukan. Kegiatan ini dilakukan agar sistem 

yang telah dibangun dapat berjalan sesuai dengan yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

Proses pemeliharaan juga dapat dilakukan terhadap 

pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan agar sistem 

tersebut dapat digunakan secara berkala. 

G. Evaluasi Terhadap Sistem Yang Dihasilkan 

Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat apakah 

sistem yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini juga 

dapat memperhatikan kinerja sistem yang digunakan sehingga dapat 

dijadikan dasar dalam memperbaiki kekurangan yang ada. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya terhadap 

Website PT. Lumenindo Gilang Cahaya Menggunakan Metode Waterfall, 

maka penulis mengambil beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya website promosi dan pemesanan pada PT. Lumenindo 

Gilang Cahaya diharapkan dapat lebih meningkatkan produktifitas 

perusahaan dalam hal promosi dan pemesanan produk. 

2. Dengan dibangunnya situs web ini, diharapkan dapat membantu 

meningkatkan citra karena dengan adanya web ini, konsumen 

mendapatkan informasi mengenai PT. Lumenindo Gilang Cahaya 

tanpa harus mendatangi lokasi. Hal ini terbukti dengan semakin  

banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas internet untuk  

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, mudah dan 

murah. Informasi yang tersedia dapat berupa promosi, layanan, 

produk, pemasaran, dan lain sebagainya. 
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6.1. Saran 

Setelah melihat dari prosedure yang berjalan sekarang, maka penulis 

mempunyai saran-saran sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini merupakan sistem perancangan basis data promosi dan 

pemesanan motor berbasis web yang mengacu pada sistem yang ada 

pada showroom. Mengingat begitu banyaknya sebuah perusahaan 

otomotif, sangat tidak tertutup kemungkinan akan adanya proses-

proses lain yang mendukung berjalannya perusahaan dan 

membutuhkan sentuhan teknologi database, seperti sistem pembayaran 

dan aplikasi kredit motor berbasis web. 

2. Hasil penelitian ini dapat juga diterapkan pada perusahaan mikro 

maupun makro yang belum mendapatkan sentuhan teknologi database, 

sehingga diharapkan perusahaan tersebut dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan tentunya. 

3. PT. Lumenindo Gilang Cahaya hendaknya terus mengembangkan 

website promosi dan penjualan yang telah dibangun agar terus up to 

date dengan perkembangan zaman. 

 

 


