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ABSTRAK 
       Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktifitas orang 
yang mengunakan toknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam 
pengertian ini, istilah ini di gunakan untuk merunjuk tidak hanya pada penguna 
orgainisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara dimana 
orang beriteraksi dalam teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Telah 
dilaksanakan penelitian di PT. Sumatera Ekspres palembang yang bertujuan 
memecahkan masalah dalam melakukan pengembangan website. Penelitian yang 
dilakukan bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi dengan mengembangkan 
website yang terdapat di perusahaan. Rancangan pengembangan website PT. Sumatera 
Ekspres ini di buat dengan mengunakan alat bantu pengembangan data Flow Diagram 
yang merupakan alat bantu yang dapat mengembangkan arus data di dalam sistem 
secara berstruktur, Entinity Relationship Diagram yang mengambarkan beberapa file 
yang digunakan, dalam sistem tersebut. Penulis membuat sistem informasi 
menggunakan PHPmyAdmin dan MySQL. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
wawancara, Observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang di perlukan 
dalam penelitian ini dari hasil analisis skripsi ini di proleh bahwa pengembangan 
website PT. Sumatera Ekspres adalah hal yang sangat di perlukan dengan 
memperhitungkan efesiensi biaya dan meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan 
adanya penambahn fitur dari kami yang telah kami analisis dari hasil kuisioner agar 
dapat membantu para costumer dan admin dengan penambahan fitur lowongan kerja, 
registrasi pelangan, transaksi pembayaran berlanganan, media fitur komentar kami 
harap dapat mempermudah costumer dan admin dalam melakukan pekerjaan nya. 

Kata Kunci : Sistem Informasi, PT. Sumatera Ekspres, Pemasaran, Staf IT, 
PEngunjung, WEBSITE. 

PENDAHULUAN 

Website merupakan sebuah media informasi, komunikasi, dan publikasi 
dapat mempengaruhi persepsi pelanggan atau masyarakat secara umum yang 
mengunjungi website tersebut. Hasil penelitian Kuzic and Giannator (2010) 
menunjukkan bahwa kunjungan dan evaluasi terhadap sebuah website perusahaan 
dapat merubah persepsi pelanggan tentang citra perusahaan tersebut, menurut 
Bailin and Pullinger (2009) menyatakan bahwa persepsi tentang organisasi 
dipengaruhi oleh pengalaman pelanggan dalam mengunjungi website organisasi 
tersebut. Organisasi pemerintah pun harus mengukur kualitas website yang meliputi 
aspek delivery of site objectives, user satisfaction, usability. standards compliance, 



dan editorial quality. (http://pena.gunadarma.ac.id/bagaimana-mengukur-mutu-
website/) 

PT Sumatera Ekspres Palembang adalah perusahaan yang bergerak di 
bidang pemberitaan, adapun website yang digunakan di PT tersebut sebagai media 
pemberitaan yang digunakan untuk mempermudah para jurnalis dan masyarakat 
untuk mendapatkan informasi pemberitaan. 

Menurut Suryanto website yang baik memiliki tiga kompenen yaitu 
komunikasi, informasi dan transaksi. Komunikasi adalah "suatu proses dalam mana 
seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, 
dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. 
Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat 
dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat 
dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan 
menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, 
menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Informasi adalah suatu instrumen 
perantara informasi. Berkembangnya media informasi dikarenakan adanya 
pengaruh pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat ditambah 
dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. Masyarakat mulai 
berperan aktif dalam mendapatkan, mencari, dan menyebarkan informasi lewat 
media informasi. Bahkan sekarang media informasi telah menjadi salah satu 
instrumen penting dalam membangun kekuatan baik itu kekuatan ekonomi suatu 
wilayah atau negara, kekuatan politik, hingga kekuatan militer. Sehingga media 
informasi bisa dikategorikan suatu instrumen yang memiliki dampak kepada 
seluruh hajat hidup orang banyak. Transaksi adalah sebuah aktivitas yang 
melibatkan dua pihak atau lebih, untuk mempertukarkan sesuatu milik yang satu 
dengan sesuatu yang lain, milik pihak lain. Pertukaran bisa secara langsung 
dilakukan pada tempat yang sama, dengan demikian antara pihak-pihak yang 
bertransaksi tersebut bisa ketemu langsung, sehingga kegiatan transaksi bisa 
berlangsung tanpa melalui media. 

 
LANDASAN TEORI 

Pengertian Analisis 
         Menurut Ariyanto (2005:2), analisis data merupakan proses terintegrasi 

dalam sebuah prosedur penelitian. Analisis data dilakukan untuk 
membuktikan atau mencari jawaban terhadap rumusan dan dugaan 
peneliti tentang variabel yang dipelajari. Hasil analisis data inilah yang 
akan dibaca/diinterpretasikan oleh peneliti kemudian diambil simpulan 
jawaban berdasarkan pada kenyataan empiris. 

        Analisis data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua macam. 
Pertama, analisis kuantitatif dan kedua, analisis kualitatif. Perbedaan 
yang mendasari dari keduanya adalah pada jenis data yang diperoleh. 
Jika peneliti ingin melakukan pengukuran dengan menggunakan angka 
maka digunakan analisis kuantitatif. Jika peneliti ingin mengetahui 
proses/informasi baru yang didapatkan melalui fakta-fakta, digunakan 
analisis kualitatif dapat anda pelajari sendiri pada referensi yang sudah 
banyak beredar. 

         Melakukan analisis data pada intinya adalah menguji hipotesis. Konsep 
hipotesis penelitian berbeda dengan hipotesis penelitian. Hipotesis 
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penelitian dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara atas rumusan 
masalah dalam penelitian. Hipotesis penelitian disusun berdasarkan 
kajian teori yang telah dapat diterima umum. Hipotesis statistik 
pengujian parameter sampel diberlakukan pada populasi. Tujuan 
pengujian hipotesis statistik adalah dilakukannya generalisasi data-data 
sampel atas populasi yang sedang diuji. 

 
Jenis Analisis 
       Menurut Rocky (2010:9), analisis data adalah proses mengolah data dan 

penginterpretasian hasil pengolah data. Jenis-jenis analisis adalah: 
1. Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data 

dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematik dan tidak 
menyimpulkan hasil penelitian. 

2. Analisis Inferensial adalah analisis yang menekankan pada hubungan antar 
variabel dengan melakukan pengujian hipotesis menyimpulkan hasil penelitian.   
 

Metode Analisis Data 
1. Metode statistik parametrik adalah metode analisis data dengan menggunakan 
parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, distribusi data 
normal dll. 

    2. Metode statistik non parametrik adalah metode analisis data tanpa menggunakan 
parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, serta distribusi 
data tidak harus normal dll. 

 
Website 
       Menurut Theresia (2009:1), website adalah sebutan bagi sekelompok halaman web 
(web page), dan umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (domain name), 
atau subdomain dalam World Wide Web (WWW) di internet. WWW terdiri dari seluruh 
situs web yang tersedia kepada publik. Jika anda sering menggunakan fasilitas internet 
yang sering dikunjungi seperti Yahoo, Google, Friendster, atau Facebook, maka nama-
nama itu menunjukkan suatu domain internet 
(www.detik.com, www.google.co.id, www.jawapos.som, www.yahoo.co.id). Sedangkan 
website adalah halaman-halaman yang ditampilkan pada domain-domain tersebut. 
 
Jenis-Jenis Website     
    Menurut Hernita (2010:2) Berdasarkan pengoperasiannya, secara mendasar website 
dibagi menjadi dua jenis, yaitu website static dan website dynamic: 
1. Website Static 

        Website static adalah website yang memiliki halaman front end, yaitu halaman yang 
dapat dilihat oleh pengunjung website. Karena fasilitas yang sangat terbatas, isi dari 
halaman website static bersifat tetap atau tidak berubah. Untuk mengganti semua kode-
kode HTML yang merupakan unsur utama dari website tersebut. Website static biasa 
digunakan untuk membuat company profile (profil perusahaan), yaitu jenis website 
pengumuman berupa brosur online  yang sangat sederhana  dan tidak bisa diubah atau 
dimodifikasi. 
2. Website Dynamic 
       Website dynamic adalah website yang dapat diubah atau di-update. Dalam website 
dynamic biasanya terdapat dua halaman, yaitu halaman front end dan back end. 

http://www.detik.com/
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Halaman front end merupakan halaman yang dapat diakses semua user, sedangkan 
halaman back end merupakan halaman yang hanya bisa diakses oleh admin yang 
bersangkutan. Back end biasanya disebut dengan CMS (Content Management System) 
atau dalam WordPress biasa disebut dengan halaman Dashboard. Fungsi dari halaman 
back end adalah untuk mengatur front end. Sebagai contoh untuk pengaturan isi artikel, 
pengaturan tampilan front end, hingga tambahan untuk menghias front end. Beberapa 
contoh jenis CMS yang biasa digunakan adalah WordPress, Joomla, PHPNuke, dan 
lain-lain 
 
 
 
RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
 
1.  Context Diagram 

Context Diagram atau Diagram konteks adalah lingkup suatu sistem, yaitu 
keterkaitan sistem dengan lingkungan. Lingkup ini ditentukan dari besarnya 
pengaruh data yang diterima dan informasi yang dihasilkan lingkungan ini diwakili 
oleh entitas-entitas luar, dimana digambarkan tentang entitas yang memberikan 
sesuatu kepada atau dari sistem. 

 
Gambar 1. Diagram Konteks 

 
 

2.  Data Flow Diagram Level 0 
 Diagram level 0 adalah diagram yang menunjukkan semua proses utama yang menyusun 

keseluruhan sistem. 
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Gambar 2. DFD Level 0 Proses Utama yang Diusulkan 

 
  

 
4.  Entity Relationship Diagram ( ERD) 

Entity Relationship Diagram berfungsi sebagai prasyarat. Desain database digambarkan 
sebagai model khusus yang disebut skema database. Skema database adalah cetak biru 
untuk sebuah database. Skema ini menggambarkan implementasi teknis dari sebuah model 
data. 



 
Gambar 4. Entity Relationship Diagram 

 
HASIL RANCANGAN 

 
1. HalamanUtama 

 

 
 

Gambar 5. Halaman utama 

 
 



2. Form Login 
 

 

Gambar 6. Form Login 

 

3. Input Berita 

 

Gambar 7. Form Input Berita 

 

 

 

 

 



4. Form Input Komunikasi (Komentar) 

 

 

Gambar 8. Input Komunikasi (Komentar) 

 

 

5. Form Input Transaksi 

 

Gambar 9. Form Input Transaksi 

 

 

 

 



6. Form Output Laporan Transaksi 

 

Gambar 10. Form Output Laporan Transaksi 

 

Gambar 19. Form Output Laporan Berita 

 

Gambar 20. Form Output Bukti Pembayaran 

 

 
 

 



KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis lakukan di bab sebelumnya, maka 
penulis dapat menarik simpulan dari penelitian yang penulis lakukan di lingkungan 
PT. Sumatera Ekspres Palembang adalah. 

1. Dengan adanya sistem yang dirancang dapat membantu proses administrasi 
pemasaran di lingkungan PT. Sumatera Ekspres Palembang 

2. Proses pengarsipan yang disimpan ke dalam database sangat penting, selain dapat 
lebih mengamankan data yang ada, juga lebih memudahkan dalam proses pencarian 
data. 

3. Dari laporan-laporan yang dihasilkan yang berhubungan dengan kegiatan 
administrasi pemasaran dan penambahan fitur lowongan kerja, registrasi 
berlangganan, transaksi pembayaran berlangganan, media fitur komentar dapa 
mempermudah costumer dan admin dalam melakukan pekerjaan dan kebutuhan 
masing-masing, sudah dapat memenuhi kebutuhan informasi terutama untuk 
pelayanan ke dalam lingkungan PT. Sumatera Ekspres Palembang 

4. Dengan adanya menu tambahan di website dapat membantu para pengunjung yang 
mengunjungi website di PT. Sumatera Ekspres Palembang 
(http://koransumeks.sdsv01.com/) 
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