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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Dalam mengikuti perkembangan zaman, pusat perbelanjaan yang 

sebelumnya hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, kini juga 

berfungsi sebagai tempat rekreasi dan tempat menghabiskan waktu 

bersama keluarga. Khususnya masyarakat kalangan menengah di Kota 

Palembang, menghabiskan waktu di mall sudah menjadi kebiasaan. 

Didalam  pusat perbelanjaan tidak hanya menyediakan toko yang lengkap, 

tetapi juga dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan 

pengalaman berbelanja yang unik serta menarik. 

Point reward merupakan strategi pemasaran yang dapat dijadikan 

sebagai daya tarik bagi konsumen untuk berbelanja dimana point reward 

menjanjikan akan memperoleh sejumlah hadiah (baik dalam bentuk uang 

maupun produk tertentu) secara cuma-cuma. tenant dapat di artikan 

sebagai  penyewa disebuah tempat, tenant sendiri memberikan kemudahan 

dalam pengumpulan point reward dengan adanya member point. member 

point merupakan coalition loyalty program yang  memberikan kemudahan 

bagi konsumen dalam melakukan transaksi belanja dan mengumpulkan 

point tanpa harus memiliki banyak kartu member. 

Opi Mall adalah perusahaan swasta  yang bergerak di bidang jasa 

penyewaan gedung dan merupakan salah satu Mall terkemuka di Kota 

Palembang, Opi Mall ini memiliki 30 tenant yang terdapat di dalam Mall 
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tersebut. tenant-tenant yang terdapat di Opi Mall menyediakan berbagai 

macam barang dan makanan yang lengkap sehingga membuat pengujung 

betah berlama lama di Mall tersebut.  

Berdasarkan laporan jumlah kunjungan yang diperoleh dari bapak 

Ramli selaku kepala divisi security yang mencatat keluar masuk 

pengunjung Opi Mall, jumlah pengunjung yang datang di hari weekday 

mencapai kisaran angka 6000-7000 pengunjung perhari, sedangkan pada 

hari weekend jumlah pengunjung yang datang mencapai 12.000 

pengunjung. 

Saat ini Opi mall memiliki kendala yang dihadapi berupa 

pengunjung yang tidak terlalu banyak di karenakan Opi mall sendiri jauh 

dari pusat kota sehingga pengunjung berpikir dua kali untuk datang ke Opi 

mall, hal ini menyebabkan penurunan omset penjualan barang dan 

makanan pada tenant yang terdapat di dalam Opi mall sendiri. Maka dari 

itu penulis mengangkat hal tersebut dalam Laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) dengan judul “APLIKASI MEMBER POINT OPI 

MALL BERBASIS WEB”. 

1.2. Ruang Lingkup PKL 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah membuat 

aplikasi member point berbasis web. Dengan membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. User, terbagi menjadi tiga kelompok yaitu konsumen, tenant dan 

Costumer Service.  Pihak Costumer Service bertugas sebagai 
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admin sekaligus yang mempunyai wewenang melakukan 

pengiputan data tenant dan member yang  tergabung dalam 

member point Opi Mall. 

2. Data yang diproses berupa data tenant,  data member, data promo, 

data produk, data pembayaran, data claim point, data tambah point, 

data cs. Adapaun output dari aplikasi ini sendiri, pada bagian 

Costumer Service berupa info promo, sedangkan di bagian tenant 

berupa struk pembayaran, dan di bagian member berupa info 

promo, info point, id member, dan info produk. 

3. Metode pendekatan pemrograman yang di gunakan berupa 

pendekatan terstruktur, selain itu metode yang digunakan dalam 

pengembangan aplikasi ini berupa metode prototype. 

1.3. Tujuan dan Manfaat PKL 

 1.3.1. Tujuan 

Adapun tujuan yang diperolah dengan dilakukanya 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

Membuat aplikasi member point Opi Mall berbasis website. 

1.3.2. Manfaat 

Adapun manfaat yang dari laporan PKL ini, ialah sebagai berikut : 

1.3.2.1. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Dengan melakukan Laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan 
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dibidang manajemen informatika khususnya pemrograman 

web. 

1.3.2.2. Manfaat Bagi Perusahaan Tempat PKL 

Diharapkan dengan adanya penulis melakukan 

penelitian selama 1 bulan di opi mall dapat membuat 

Aplikasi member  point  opi mall yang memberikan solusi 

kepada pihak pengolah opi mall untuk menaikan jumlah 

travik kunjungan pengunjung dari sebelumnya, dikarenakan 

opi mall sendiri berada jauh dari pusat kota, sehingga 

pengunjung berpikir dua kali untuk datang ke opi mall , 

serta dapat meningkatkan omset dan provit pengunjung 

yang berbelanja ditenant yang ada di opi mall. 

1.3.2.3. Manfaat Bagi Akademik 

   Sebagai bahan referensi dan acuan dalam 

pembuatan laporan bagi mahasiswa lainya khususnya 

dibidang manajemen infomartika (pemrograman web) 

1.4. Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL 

1.4.1. Tempat PKL 

Tempat Praktik Kerja Lapang bertempat di Opi Mall anak 

dari Perusahaan Sekawan Kontrindo yang beralamat di Jl. 

Gubernur H.A Bastari, Jakabaring, Sungai Kedukan, Rambutan, 

Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30257, Indonesia. 

Telepon: 0711-5620-477. 
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1.4.2. Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 1 bulan, 

tepatnya tanggal 3 Agustus 2017 s/d 4 September 2017 dari jam 

10.00 s/d 17.00. 

1.5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan dengan cara  meninjau langsung objek   

yang  diteliti agar  tercapainya tujuan dan hasil yang maksimal. Adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut: 

1.5.1.  Observasi 

Menurut Nazir (2014:171), Observasi adalah dasar untuk 

mengenali atau memperhatikan  fakta  yang bersifat empiris 

karena merupakan kegiatan yang memberikan perhatian terhadap 

suatu objek dilingkungan dimana seseorang berada. Penulis 

melakukan teknik ini dengan cara mengamati bagaimana 

mekanisme jalannya proses pembayaran dengan cara bertanya 

dengan salah satu pengunjung yang sudah selesai melakukan 

pembayaran makanan di tenant uncle loe yang terdapat di Opi 

Mall. 

1.5.2.  Wawancara 

Menurut  Nazir (2014:171) Interview (wawancara) 

merupakan proses interaksi antara pewawancara dan responden. 

Walaupun bagi pewawancara, proses tersebut adalah satu bagian 

dari langkah-langkah dalam penelitian, tetapi belum tentu bagi 
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responden, wawancara adalah bagian dari penelitian. Sukses 

tidaknya pelakasanaan wawancara bergantung sekali pada proses 

interaksi yang terjadi. Penulis melakukan tanya jawab langsung 

kepada bapak Yudistira selaku Kepala IT di Opi Mall yang 

menangani masalah pemrograman yang ada disana, adapun data 

yang diperolah dari wawancara tersebut ialah permasalahan 

strategi pemasaran dan pemberian reward kepada pengunjung 

Opi Mall. 

1.5.3.  Studi Pustaka 

Mengumpulkan data dengan cara mencari referensi-

referensi dinternet serta literatur untuk membantu dalam 

mengumpulkan informasi serta dapat menjadi bahan acuan dalam 

penyelesaian penelitian ini. Adapun data yang diperoleh dari 

internet berupa jurnal serta laporan skripsi dan PKL dari kampus 

lain. 

1.5.4.   Dokumentasi 

   Dokumentasi menurut Sugiyono (2014:240) Dokumen 

adalah catatatn peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berupa 

tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. pengertian 

dokumentasi yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan 

keterangan (seperti kutipan-kutipan dari surat kabar dan gambar-

gambar). 
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  Adapun Data yang diperoleh dari Dokumentasi adalah data 

tenant serta data Travik pengunjung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

 2.1.1. Aplikasi Berbasis Web 

  Menurut O’Brien (2012:157), Web service merupakan 

komponen software yang berbasis framework web dan standar 

object-oriented dan teknologi untuk penggunaan web yang secara  

elektronik menghubungkan aplikasi user yang  berbeda dan platform 

yang berbeda. Web service dapat menghubungkan fungsi bisnis 

untuk pertukaran data secara real time dalam aplikasi berbasis web. 

Banyak dari perusahaan - perusahaan berkembang yang 

menggunakan Aplikasi  berbasis Web dalam  merencanakan sumber 

daya mereka dan untuk mengelola perusahaan mereka. Aplikasi 

berbasis Web ini  menggunakan protokol HTTP, aplikasi  di  sisi  

server berkomunikasi dengan client melalui Web  server. Aplikasi  di  

sisi client umumnya berupa Web browser jadi. Aplikasi berbasis 

Web(client/server-side script) berjalan  di  atas  aplikasi berbasis 

internet.  

  Menurut Simarmata (2012:185), aplikasi berbasis web 

adalah sistem perangkat lunak yang berdasarkan pada teknologi dan 

standar World Wide Web Consortium (W3C). Mereka  menyediakan  

sumber  daya  web  spesifik seperti konten dan layanan melalui 

sebuah antarmuka pengguna dan browser web. 
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2.1.2. Member 

Member Card adalah sebuah kartu yang biasanya dipakai 

untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan 

dari sebuah organisasi, perusahan, club atau sebuah perkumpulan 

yang lebih kecil. Kartu anggota atau Member Card adalah sebuah 

kartu yang merupakan identitas seseorang dengan data mengenai 

nama dan nomor keanggotaannya. Umumnya Member Card dibuat 

dari bahan plastik pvc seperti bahan kartu atm atau kartu kredit. 

Untuk mendapatkan Kartu Member biasanya yang 

bersangkutan harus menjadi anggota dulu. Member Card atau kartu 

anggota dapat dibuat dengan bermacam-macam desain. Tujuan 

dibuatnya Member Card biasanya agar anggota dapat dimanjakan 

dengan keistimewaan maupun harga agar para anggota lebih 

memilih perusahaan yang menerbitkan Member Car.  

2.1.3. Pemrograman Terstruktur 

Pemrograman terstruktur adalah bahasa pemrograman yang 

mendukung pembuatan program sebagai kumpulan prosedur. 

Prosedur-prosedur ini dapat saling memanggil dan dipanggil dari 

manapun dalam program dan dapat mengunakan parameter yang 

berbeda-beda untuk setiap pemanggilan. Bahasa pemrograman 

terstruktur adalah pemrograman yang mendukung abstraksi data, 

pengkodean terstruktur dan kontrol program terstruktur. Sedangkan 

Prosedur adalah bagian dari program untuk melakukan operasi-
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operasi yang sudah ditentukan dengan menggunakan parameter 

tertentu.  

2.1.4.   Flowchart 

  Menurut Romney (2015:91), flowchart adalah teknik 

analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek 

dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. A dapun 

simbol-simbol flowchart dapat dilihat pada tabel 2.1. 

        Tabel 2.1 Simbol-simbol Flowchart 

No Simbol Nama Keterangan 

1  Dokumen Dokumen atau 

laporan; menunjukkan 

input dan output baik 

untuk proses manual, 

mekanik atau 

komputer. 

 

2  Beberapa 

tembusan 

dari satu 

dokumen 

Digambarkan dengan 

menumpuk simbol 

dokumen. 

3  Input/output; 

Jurnal/Buku 

besar 

Proses Input / Output 

data, parameter, dan 

informasi. 
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No Simbol Nama Keterangan 

4  Tampilan Informasi yang 

ditampilkan oleh 

peralatan on-line, 

seperti terminal, 

monitor atau layar 

5  Pengetikan 

on-line (on-

line keying) 

Memasukkan (entry) 

data seperti terminal 

atau personal 

computer. 

6  Terminal atau 

personal 

computer 

Simbol tampilan dan 

pengetikan online 

dengan bersama untuk 

mewakili terminal dan 

personal computer.  

7  Proses Proses 

perhitungan/pengelola

han data. 

8  Proses 

manual 

Pelaksanaan 

pemrosesan yang 

dilaksanakan secara 

manual. 

9  Disk 

Magnetis 

Data disimpan secara 

permanen didalam 

disk magnetis; 

dipergunakan untuk 

file utama (master file) 

dan database. 

10  Pita magnetis  Data disimpan di 

dalam pita magnetis. 

 



 12 

No Simbol Nama Keterangan 

11  Penyimpanan 

on-line 

Data disimpan di 

dalam file on-line 

temporer melalui 

media yang dapat 

diakses secara 

langsung. 

12  Arus 

dokumen 

atau proses 

Arah pemrosesan atau 

arus dokumen; arus 

yang normal berada 

dibawah dan 

mengarah ke kanan. 

13  Communicati

on link 

Pengiriman data dari 

satu lokasi ke lokasi 

lainnya melalui jalur 

komunikasi. 

14  On-Page 

connector 

Menghubungkan arus 

pemrosesan di satu 

halaman yang sama; 

penggunaan konektor 

ini akan menghindari 

garis-garis yang saling 

silang di satu 

halaman. 

15  Off-page 

connector 

Suatu penanda masuk 

dari, atau keluar ke, 

halaman lain. 

16  Terminal  Titik awal, akhir, atau 

pemberhentian dalam 

suatu proses atau 

program. 

17  Keputusan  Langkah pengambilan 

keputusan; 

dipergunakan dalam 

sebuah program 

komputer bagan alir 

untuk memperlihatkan 

cabang ke jalan 

alternatif.  
     Sumber: Romney (2004: 198) 
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2.1.5. Data Flow Diagram 

Menurut Agus Saputra dan Feni Agustin (2012: 28), Data 

Flow Diagram atau yang disingkat DFD suatu diagram yang 

menggambarkan alir data dalam suatu entitas ke sistem atau 

sistem ke entitas. DFD juga dapat diartikan sebagai teknik grafis 

yang menggambarkan alir data dan transformasi yang digunakan 

sebagai perjalanan data dari input atau masukan menuju keluaran  

atau output. 

DFD mempunyai empat simbol dalam masing-masing 

versi, diantaranya menurut Gane/Sarson dan Yourdon/De Marco. 

Simbol-simbol Data Flow Diagram (DFD) dapat dilihat pada 

tabel 2.2 

Tabel 2.2 Simbol-simbol Data Flow Diagram (DFD) 

Gane/Sarson Yourdon/De Marco Keerangan 

 

 

 

 

Entitas eksternal, dapat 

berupa orang/unit 

terkait yang berinteraksi 

dengan sistem tetapi 

diluar sistem. 

 

 

 

 

 

Orang, unit yang 

mempergunakan atau 

melakukan transformasi 

data, komponen fisik 

tidak diidentifikasikan. 

Entitas 

Eksternal 

 

Proses 

 

 

 

Proses 
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Gane/Sarson Yourdon/De Marco Keerangan 

 

Aliran Data 

 

Aliran Data 

Aliran data dengan arah 

khusus dari sumber ke 

tujuan 

 

Data Store 
                 

Data Store 

Penyimpanan data atau 

tempat data direfer oleh 

proses. 

       Sumber: Agus Saputro(2012:32)  

2.1.6. Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD adalah diagram yang memperlihatkan entitas-entitas 

yang terlibat dalam suatu sistem serta hubungan-hubungan atau 

relasi antar entitas tersebut. Model Entity-Relationship yang berisi 

komponen-komponen himpunan entitas dan relasi yang masing-

masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang merepresentasikan 

seluruh fakta dari “Dunia Nyata” yang ditinjau, dapat digambarkan 

dengan lebih sistematis dengan menggunakan diagram Entity-

Relationship (Fathansyah, 2012:79)  

Tabel 2.3 Notasi-notasi ERD 

Notasi Keterangan 

 Entitas, adalah suatu obyek yang dapat 

didentifikasi dalam lingkungan 

pemakai. 
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Notasi Keterangan 

 Relasi, menunjukkan adanya 

hubungan di antara sejumlah entitas 

yang berbeda. 

 Atribut, berfungsi mendeskripsikan 

karakter entitas (atribut yang berfungsi 

sebagai key diberi garis bawah). 

 Garis, sebagai penghubung antara 

relasi dengan entitas, relasi dan entitas 

dengan atribut. 

 

2.1.7. Data dictionary  (DD) 

Kamus data atau Data Dictionary(selanjutnya disebut DD) 

adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan 

informasi dari suatu sistem informasi. (Jogiyanto HM, 2012 ). DD 

dapat mengidentifikasi data yang mengalir di sistem dengan 

lengkap. Dalam perancangan sistem kamus data di gunakan untuk 

merancang input, laporan-laporan dan database.  

No  Simbol  Uraian  

1  =  Terdiri dari, mendefinisikan, diuraikan menjadi, artinya  

2  +  Dan  

3  ()  Opsional (boleh ada atau boleh tidak ada)  

4  {}  Pengulangan  
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5  [ ]  Memilih salah satu dari sejumlah alternatif, seleksi  

6  **  Komentar  

7  @  Identifikasi atribut kunci  

8  |  Pemisah sejumlah alternatif pilihan antara simbol [ ]  

     Tabel 2.4 : Simbol Data Dictionary 

2.1.8. Metode Pengembang Perangkat Lunak 

2.1.8.1.  Model Prototype  

Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan 

pengujian terhadap model kerja (prototipe) dari aplikasi 

baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang 

biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. 

Prototyping disebut juga desain aplikasi cepat (rapid 

application design/RAD) karena menyederhanakan 

danmempercepat desain sistem (O’Brien, 2005). 

Berdasarkan karakteristiknya prototipe sebuah system 

dapat berupa low fidelity dan high fidelity. Fidelity 

mengacu kepada tingkat kerincian sebuah sistem (Walker 

et al, 2003). 

Low fidelity prototype tidak terlalu rinci 

menggambarkan sistem. Karakteristik dari low fidelity 

prototype adalahmempunyai fungsi atau interaksi yang 

terbatas, lebih menggambarkan kosep perancangan dan 

layoutdibandingkan dengan model interaksi, tidak 



 17 

memperlihatkan secara rinci operasional sistem, 

mendemostrasikan secara umum feel and look dari 

antarmuka pengguna dan hanya menggambarkan konsep 

pendekatan secara umum (Walker et al, 2003). 

High fidelity protoype lebih rinci menggambarkan 

sistem. Prototipe ini mempunyai interaksi penuh dengan 

pengguna dimana pengguna dapat memasukkan data dan 

berinteraksi dengan dengan sistem, mewakili fungsi-fungsi 

inti sehingga dapat mensimulasikan sebagian besar fungsi 

dari sistem akhir dan mempunyai penampilan yang sangat 

mirip dengan produk sebenarnya (Walker et al, 2003). 

Fitur yang akan diimplementasikan pada prototipe 

system dapat dibatasi dengan teknik vertikal atau 

horizontal.Vertical prototype mengandung fungsi yang 

detail tetapi hanya untuk beberapa fitur terpilih, tidak pada 

keseluruhan fitur sistem. Horizontal prototype mencakup 

seluruh fitur antarmuka pengguna namun tanpa fungsi 

pokok hanya berupa simulasi dan belum dapat digunakan 

untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya (Walker et al, 

2003). Yang berbeda dari metodologi prototipe ini, apabila 

dibandingkan dengan waterfall, yaitu adanya pembuatan 

prototype dari sebuah aplikasi, sebelum aplikasi tersebut 

memasuki tahap design. Dalam fase ini, prototype yang 
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telah dirancang oleh developer akan diberikan kepada user 

untuk mendapatkan dievaluasi. Tahap ini akan terus 

menerus diulang sampai kedua belah pihak benar-benar 

mengerti tentang requirement dari aplikasi yang akan 

dikembangkan. Apabila prototype telah selesai, maka 

tahapan aplikasi akan kembali berlanjut ke tahap design 

dan kembali mengikuti langkah-langkah pada waterfall 

model. Kekurangan dari tipe ini adalah tim developer 

pengembang aplikasi harus memiliki kemampuan yang 

baik karna dalam mengembangkan prototype ini hanya 

terdapat waktu yang singkat. Sebuah prototiping adalah 

sebuah sistem dalam fungsi yang sangat minimal. 

2.1.8.2. Tahapan Prototype 

a) Indetifikasi kebutuhan 

Pelanggan dan pengembang bersama-sama 

mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, 

mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar 

sistem yang akan dibuat. 

b) Membangun prototyping 

Membangun prototyping dengan membuat 

perancangan sementara yang berfokus pada penyajian 

kepada pelanggan (misalnya dengan membuat input dan 

format output). 
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c) Menguji protoptyping 

Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan, apakah 

prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan 

keinginan pelanggan atau belum. Jika sudah sesuai, maka 

langkah selanjutnya akan diambil. Namun jika tidak, 

prototyping direvisi dengan mengulang langkah-langkah 

sebelumnya. 

d) Pengkodean sistem 

 Dalam tahap ini prototyping yang sudah di sepakati 

diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang 

sesuai. 

e) Pengujian sistem 

 Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak 

yang siap pakai, kemudian dilakukan proses Pengujian. 

Pengujian ini dilakukan dengan, Prototype. 

Model Prototyping ini sangat sesuai diterapkan untuk 

kondisi yang beresiko tinggi di mana masalah-masalah 

tidak terstruktur dengan baik, terdapat fluktuasi 

kebutuhan pemakai yang berubah dari waktu ke waktu 

atau yang tidak terduga, bila interaksi dengan pemakai 

menjadi syarat mutlak dan waktu yang tersedia sangat 

terbatas sehingga butuh penyelesaian yang segera. Model 

ini juga dapat berjalan dengan maksimal pada situasi di 
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mana sistem yang diharapkan adalah yang inovatif dan 

mutakhir sementara tahap penggunaan sistemnya relatif 

singkat. 

2.2. Gambaran Umum Perusahaan 

2.2.1. Sejarah Perusahaan 

PT.Purnama Asri Lestari (OPI Mall) adalah sebuah Pusat 

Perbelanjaan Modern yang terintegrasi dalam kawasan OPI 

Business Center (OBC) seluas 25 hektar; terdiri dari Mall, Hotel, 

Apartment, Shop House, Town House, Water Fun, Futsal dan 

Convention Center. Beralamat di Jalan Gubernur HA Bastari, 

Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, 

Sumatera Selatan 30257. Terletak di muka utama lingkungan 

perumahan OPI Regency dengan total lahan mencapai 200 hektar. 

2.2.2. Visi dan Misi PT.Purnama Asri Lestari(Opi Mall) 

1. Visi 

  Menjadi Perusahaan kelas dunia yang independen dengan 

tekad  memenuhi kepuasan pelanggan. 

2. Misi 

  Memberikan Pelayanan jasa terbaik untuk mencapai 

kepuasan pelanggan melalui profesionalisme, jaringan yang 

luas, sistem manajemen terpadu, teknologi tepat dan 

penggunanaan standar yang di akui internasional. 
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2.2.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dan Wewenang 

2.2.3.1.   Struktur Organisasi PT.Purnama Asri Lestari(Opi 

Mall) 

2.2.3.2.   Uraian Tugas Dan Wewenang 

1.  Direktur 

     Bertanggung jawab penuh atas kelangsungan 

hidup perusahaan serta membuat keputusan untuk 

rencana jangka panjang. 

2.  General Manager 

1) Memimpin perusahaan serta menjadi motivator  

bagi   karyawan. 

2) Merencanakan, melaksanakan, mengkordinasi, 

mengawasi dan menganalisis semua aktivitas 

bisnis perusahaan. 

3) Mengelolah perusahaan sesuai dengan visi dan 

misi perusahaan. 

4) Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses 

penganggaran di perusahaan. 

  3.  Marketing Communication 

Bertanggung jawab berkomunikasi ke publik yang 

berkaitan dengan aktifitas korporat; tanggung jawab 

seorang Marcom Manager lebih berat ke arah 

pembangunan identitas korporat (Corporate identy), 
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serta menjaga agar setiap komunikasi brand yang 

dimiliki oleh perusahaan selalu mereflesikan image yang 

sudah dibangun secara korporat. 

4.  Marketing 

1) Bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran 

yang telah disusun. 

2) Bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas 

kerja di Departemen Marketing. 

3) Bertanggung jawab dalam membina hubungan 

baik dengan konsumen. 

  5. Finance 

1) Mengolah fungsi akuntansi dalam memproses 

data dan informasi keuangan untuk menghasilkan 

laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan 

secara akurat dan tepat waktu. 

2) Mengkordinasikan dan mengontrol perencanaan, 

pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak 

perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan 

sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 

3) Merencanakan, mengkoordinasikan dan 

mengontrol arus kas perusahaan (Cashflow), 

terutama pengelolahan piutang dan hutang, 

sehingga memastikan ketersediaan  dana untuk 
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operasional perusahaan dan kesehatan kondisi 

keuangan. 

4) Merencanakan dan mengkoordinasikan 

penyusunan anggaran perusahaan, dan 

mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk 

memastikan penggunaan dana secara efektif dan 

efisien dalam menunjang kegiatan operasional 

perusahaan. 

  6. Tenant Relations 

1) Bertanggung jawab untuk pengawasan lantai dan 

kunjungan tenant. 

2) Menjaga ketertiban penghuni gudang. 

3) Menangani dan membantu keluhan pengunjung 

serta penyewa tenant. 

4) Membantu menangani pengaturan mitra kerja dan 

pengawasan building (House Keeping, Parkir, 

Security). 

5) Mampu mengoperasikan sistem manajemen   

pengelolahan gudang. 

 7. Promosi 

1) Membuat kuesioner untuk mengevaluasi kinerja 

manajemen sesuai dengan harapan dan kepuasan 

tenant. 
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2) Membantu Marcom Manager dalam 

pengembangan konten,publikasi dan sirkulasi 

newsletter. 

3) Melakukan mediasi antara penyewa dan pihak 

lain atau antara manajemen dan penyewa dalam 

memecahkan masalah dan keluhan. 

4) Menerima masukan informasi atau keluhan dari 

penyewa untuk dipecahkan oleh manajemen atau 

departemen terkait. 

5) Menindak lanjuti keluhan  tenant ke pihak terkait. 

 8. Supervisor 

1) Membuat job deskriptions untuk staff 

2) Bertanggung jawab atas hasil kerja staff 

3) Memberi Motivasi kerja kepada staff 

4) Membuat jadwal kegiatan kerja untuk staff 

5) Melakukan breffing bersama staff 

6) Membuat planing pekerjaan harian, mingguan,   

bulanan, dan tahunan 

2.2.5. Uraian Kegiatan 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT.Purnama 

Asri Lestari(Opi Mall), Penulis di tempatkan di bagian IT server 

secara garis besar bagian IT server menangai masalah troubleshoot 

jaringan Opi Mall, selama disana penulis ikut melihat dan 
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membantu Maintanence dan penginstalan software yang ada 

disana. 
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 BAB III 

LAPORAN KEGIATAN 

3.1. Hasil Pengamatan 

       Selama melakukan penelitian di Opi Mall (PT.Purnama Asri Lestari) 

penulis melihat keterbatasan pihak pengelolah dalam strategi pemasaran Point 

reward kepada konsumen. Hal ini dikarenakan Opi Mall sendiri belum 

kiomenerapkan strategi pemasaran Point reward.  

       Pihak pengelolah Opi Mall menginginkan suatu aplikasi yang dapat 

membantu mereka guna menerapkan strategi pemasaran point reward agar 

dapat menaikan travik kunjungan dari sebelumnya. Selama ini konsumen 

yang melakukan transaksi belanja di tenant Opi Mall menginginkan reward 

berupa potongan harga disetiap nominal belanja yang mereka keluarkan. 

Selain itu konsumen harus datang terlebih dahulu agar dapat mengetahui 

promo yang ada di tenant Opi Mall. Hal ini tentu saja membuat ruang lingkup 

yang terbatas jika pihak pengelolah Opi Mall masih menggunakan sistem 

manual. 
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3.1.1. Prosedur yang Diusulkan  

       Adapun prosedur yang diusulkan untuk aplikasi  ini telah 

digambarkan dengan flowchart seperti pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Flowchart diusulkan 
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3.2. Evaluasi dan Pembahasan 

3.2.1. Evaluasi 

       Setelah melalui proses pendataan selama kurang lebih satu bulan di 

Opi Mall (PT.Purnama Asri Lestari) penulis mengetahui bahwa pihak  

pengelolah belum menerapkan strategi pemasaran Point reward. Pihak 

pengelolah sendiri menginkan suatu aplikasi yang dapat membantu 

pengelola guna menerapkan stragegi pemasaran Point reward. 

pemberian Point Reward dapat menambah daya tarik pengunjung ke 

Opi Mall. Daya tarik tersebut di karenakan setiap  transaksi yang 

dilakukan oleh pembeli, maka dengan syarat dan ketentua yang berlaku, 

pembeli akan diberikan reward berupa point yang dapat ditukarkan atau 

di claim proses pembayaran selanjutnya di tenant yang sudah terdaftar. 

Selain itu dapat dijadikan media promosi bagi produk tenant, tentu saja  

dari sisi pembeli, barang promo atau diskon merupakan info yang di 

tunggu oleh pembeli. Berdasarkan hal ini maka aplikasi Member Point 

Opi Mall dipandang perlu dibuat dan di usulkan dalam penelitian 

penulisan laporan Praktik kerja Lapangan ini.  

3.2.2. Pembahasan 

3.2.2.1. Mengumpulkan Kebutuhan 

Pada tahap pengumpulan kebutuhan merupakan tahapan 

dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap 

objek permasalahan yaitu Opi Mall. Pada tahap ini penulis 

mengamati bagaimana mekanisme jalannya proses 
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pembayaran dengan cara bertanya dengan salah satu 

pengunjung yang baru selesai melakukan transaksi 

pembayaran di salah satu tenant yang ada di Opi Mall. Selain 

itu penulis juga melakukan sesi tanya jawab dengan kepala IT 

Opi Mall tentang permasalahan yang mereka hadapi. Pada 

pembuatan aplikasi member point Opi Mall bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah PHP, dan MySQL,  

3.2.2.1. Desain Proses 

 Data Flow Diagram merupakan alat yang 

dapat menggambarkan arus data di dalam sistem 

dengan terstruktur dan jelas, berdasarkan 

Flowchart sistem yang di usulkan. Penulis 

memberikan gambaran arus data terhadap sistem 

yang baru sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

a. Diagram Konteks 

    Diagram konteks adalah diagram yang 

menggambarkan bagian besar dari aliran arus 

data sistem informasi berbasis web dapat 

dilihat pada gambar 3.2. 

       Gambar 3.2. Diagram Konteks 

Keterangan Diagram Konteks yang telah 

digambarkan berdasarkan gambar 3.3 adalah 

Aplikasi Member Point Opi Mall memiliki 3 

(tiga) entitas yaitu: Costumer Services, Tenant 

dan member. Data yang berasal dari Costumer 

Services berupa data CS, data Tenant, dan data 

member. Sedangkan Tenant menginput  data 

promo, data produk, data tambah point, data 

pembayaran. dan data yang di input member 

berupa data claim promo. 
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b. Diargam Level 0 

Diagram Level 0 adalah diagram yang 

menunjukan semua proses utama keselurhan 

sistem. Diagram ini dapat di lihat pada gambar 

3.3. 
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       Gambar 3.3 Diagram level 0 

c. Diagram level 1 

Diagram level 1 diciptakan dari setiap 

proses utama dari level  0. Level ini 
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menunjukan proses-proses utama dalam 

Level 0. Diagram ini dapat dilihat pada 

gambar 3.4. 

 

                Gambar 3.4 Diagram level 0 

3.2.2.2. Desain Data 

Berikut ini adalah gambar Entity Relationship 

Diagram (ERD) yang berisi komponen-komponen 

himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-

masing dilengkapi atribut-atribut. Entity 

Relationship Diagram (ERD) dapat dilihat pada 

gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 

3.2.2.3. Desain Tabel 

       Database merupakan tempat untuk menampung data di 

server, data tersebut nantinya akan diproses oleh program yang 

kita gunakan dalam pembuatan Aplikasi. Database terdiri dari 

tabel-tabel yang dibuat dengan menggunakan program MySql. 

       Adapun database yang dibuat oleh penulis dengan tabel-tabel 

sebagai berikut : 

Nama database : Opimall 

1. Tabel Member 

    Tabel inbox digunakan untuk menampung data member Opi 

Mall. Struktur tabel member dapat dilihat pada tabel 3.1. 

    Primary Key : id_member 
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Tabel 3.1 member 

No File Name Type Width Keterangan 

1 id_membe

r 

int 11 Primary key  

2 Username varchar 255 Id member 

3 Password varchar 255 Kata sandi 

4 Nama varchar 255 Nama Member 

5 Jenis_kela

min 

enum  Laki-

laki/perempuan 

6 Alamat Text  Tempat tinggal 

7 Tanggal_la

hir 

Date  Tanggal lahir 

2. Tabel Point 

Tabel point digunakan untuk menampung data point member 

Opi Mall. Struktur tabel point dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Primary Key : id_point 

Tabel 3.2 point 

No File Name Type Width Keterangan 

1 id_point Int 11 Primary key  

2 Id_member Int 10 Id member 

3 jumlah_point Int 10 Point 

4 masa_aktif Date  Masa Aktif 
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3. Tabel Tenant 

Tabel tenant digunakan untuk menampung data tenant yang 

tergabung dalam aplikasi member point Opi Mall. Struktur 

tabel tenant dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Primary Key : id_tenant 

     Tabel 3.3 tenant 

No File Name Type Width Keterangan 

1 id_tenant Int 11 Primary key  

2 username Varchar 255 Id tenant 

3 password Varchar 255 Kata sandi 

4 nama Varchar 255 Nama tenant 

5 kategori Varchar 255 Kategori tenant 

6 alamat Text  Tempat  

4. Tabel produk 

Tabel produk digunakan untuk input data barang pada tenant 

yang tergabung di dalam Aplikasi. Struktur tabel produk dapat 

dilihat pada tabel 3.4. 

Primary Key : user_produk 

Tabel 3.4 produk 

No File Name Type Width Keterangan 

1 Id_produk Int 11 Primary key  

2 Id_tenant Int 11 Id tenant 

3 nama Varchar 255 Nama produk 
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4 Kategori Varchar 20 Jenis produk 

5 Harga Int 11 Harga barang 

5. Tabel  Promo 

Tabel promo digunakan untuk menampung data promo yang 

akan diadakan oleh tenant. Struktur tabel promo dapat dilihat 

pada tabel 3.5. 

Primary Key : id_promo 

Tabel 3.5 promo 

No File Name Type Width Keterangan 

1 id_promo int 11 Primary key  

2 id_tenant int 11 tabel tenant 

3 Nama_tenant varchar 255 nama tenant yg 

mengadakan promo 

4 jenis_promo varchar 255 Jenis promo 

5 Deskripsi text  Keterangan promo 

6 Point int 11 Jumlah point yang 

digunakan 

7 Image varchar 255 Tampilan promo 

yang tersedia 

8 Diskon int 10 diskon 
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6. Tabel cs 

 Tabel cs digunakan akses admin untuk menginput data 

member, tenant dan point member. Struktur tabel cs dapat 

dilihat pada tabel 3.6. 

Primary Key : id_cs 

Tabel 3.6 cs 

No File Name Type Width Keterangan 

1 id_cs Int 11 Primary key  

2 Username varchar 255 Id admin 

3 Password varchar 255 password 

7. Tabel Klaim Promo 

Tabel Klaim  digunakan member untuk klaim promo yang 

disediakan oleh tenant. Struktur tabel klaim promo dapat 

dilihat pada tabel 3.7. 

Primary Key : id_klaimpromo 

Tabel 3.7 Klaim Promo 

No File Name Type Width Keterangan 

1 Id_klaimpromo Int 11 Primary key 

2 id_member Int 11 Id member  

3 id_promo Int 11 Kode promo 

4 Id_tenant Int 11 Id tenant 

5 Nama_tenant Varchar 255 Nama tenant 

6 Kode Varchar 255 kode 
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7 Diskon Int 11 Nominal diskon 

8. Tabel Struk 

Tabel struk digunakan untuk menampilkan hasil transaksi 

pembayaran member pada tenant. Struktur tabel struk dapat 

dilihat pada tabel 3.8. 

Primary Key : id_struk 

                       Tabel 3.8 Struk 

No File Name Type Width Keterangan 

1 id_struk int 11 Primary key  

2 Kode varchar 255 Kode struk 

3 Nominal int 11 Nominal transaksi 

9. Tabel Admin 

Tabel point digunakan untuk menampung data point member 

Opi Mall. Struktur tabel point dapat dilihat pada tabel 3.9. 

Primary Key : id_admin 

Tabel 3.9 Admin 

No File Name Type Width Keterangan 

1 id_admin Int 11 Primary key  

2 Username Varchar 255 username 

3 Password Varchar 255 password 
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3.2.2.4.  Desain Input Output Interface 

1. Desain Tampilan Form Login Costumer Service 

         Desain tampilan form login Costumer Service yang 

berisikan field username, password dan pilihan akses untuk 

masuk ke dalam tampilan dashboard Costumer Service 

serta tombol sign in. Desain Tampilan Form Login 

Costumer Service dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Desain Tampilan Login Costumer Service 

2. Desain Tampilan Dashboard Costumer Service 

Desain tampilan Dashboard Costumer Service 

menampilkan list menu di sebelah kiri antara lain : Beranda, 

akun, cs dan menu keluar Serta terdapat terdapat konten 

profile Opi Mall dan promo Desain Tampilan Dashboard 

Costumer Service dapat dilihat seperti pada gambar 3.7 
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    Gambar 3.7 Desain Tampilan Dashboard Costumer Service 

3. Desain Tampilan menu akun 

Desain tampilan menu akun berisikan field ubah password 

lama, password baru dan ulangi password baru, serta terdapat 

tombol submit. Desain Tampilan menu akun dapat dilihat pada 

gambar3.8. 

 

     Gambar 3.8 Desain Tampilan menu akun 
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4. Desain Tampilan menu Costumer Service tambah member 

Desain tampilan menu Costumer Service menampilkan 

menu tambah member yang berisikan field username, nama, 

jenis kelamin, tanggal lahir, alamat dan tombol submit, Desain 

Tampilan menu Costumer Service dapat dilihat pada gambar 

3.9. 

 

Gambar 3.9 Desain Tampilan menu Costumer Service 

tambah member 

5. Desain Tampilan menu Costumer Service tambah tenant 

Desain tampilan menu Costumer Service tambah tenant 

berisikan field username, Nama, kategori serta alamat, dan 

tombol submit, Adapun Desain menu Costumer Service tambah 

tenant dapat dilihat pada gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Desain Tampilan menu Costumer Service 

tambah tenant 

6. Desain Tampilan login member 

Desain tampilan login member berisikan field username 

dan password serta pilihan hak akses untuk sign in Desain 

Tampilan login Costumer Service dapat dilihat pada gambar 

3.11. 

 

Gambar 3.11 Desain Tampilan login member 
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7. Desain Tampilan Dashboard member 

Desain tampilan Dashboard member menampilkan list 

menu di sebelah kiri antara lain : Beranda, promo, akun dan 

menu keluar Serta terdapat terdapat konten point, promo, 

tanggal, profile Opi Mall dan promo tersedia. Desain Tampilan 

Dashboard member dapat dilihat seperti pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Desain Tampilan Dashboard member 

8. Desain Tampilan menu promo 

Desain tampilan menu promo menampilkan konten promo 

yang tersedia dan tombol Klaim. Desain Tampilan menu promo 

dapat dilihat pada gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Desain Tampilan menu promo 

9. Desain Tampilan akun member 

Desain tampilan menu akun member berisikan konten 

profile member, field ubah password lama, password baru dan 

ulangi password baru, serta terdapat tombol submit. Desain 

Tampilan menu akun member dapat dilihat pada gambar 3.14. 

 

Gambar 3.14 Desain Tampilan akun member 
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10. Desain Tampilan login tenant 

Desain tampilan login tenant berisikan field username dan 

password serta pilihan hak akses untuk sign in Desain 

Tampilan login Costumer Service dapat dilihat pada gambar 

3.15. 

 

Gambar 3.15 Desain Tampilan login tenant  

11. Desain Tampilan Dashboard tenant 

Desain tampilan Dashboard member menampilkan list 

menu di sebelah kiri antara lain : Beranda, akun, tenant dan 

menu keluar Serta terdapat terdapat konten point, promo. 

Desain Tampilan Dashboard tenant dapat dilihat seperti pada 

gambar 3.16. 
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Gambar 3.16 Desain Tampilan Dashboard tenant 

12. Desain Tampilan akun tenant 

Desain tampilan menu akun tenant berisikan konten 

profile tenant, field ubah password lama, password baru dan 

ulangi password baru, serta terdapat tombol submit. Desain 

Tampilan menu akun member dapat dilihat pada gambar 3.17. 

 

Gambar 3.17 Desain Tampilan akun tenant 
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13. Desain Tampilan menu pembayaran pada tenant 

Desain tampilan menu pembayaran pada tenant 

menampilkan field produk, uang tunai, kode voucher, tombol 

tambah kolom produk, hapus kolom produk serta tombol 

sumbit. Desain Tampilan menu menu pembayaran pada 

tenant dapat dilihat pada gambar 3.18. 

Gambar 3.18 Desain Tampilan pembayaran pada tenant 

14. Desain Tampilan menu tambah point member 

Desain tampilan menu tambah point member pada tenant 

menampilkan field username, dan kode struk serta tombol 

sumbit. Desain Tampilan menu tambah point member pada 

tenant dapat dilihat pada gambar 3.19. 
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Gambar 3.19 Desain Tampilan menu tambah point member 

15. Desain Tampilan menu tambah produk 

Desain tampilan menu tambah produk pada tenant 

menampilkan field nama produk  dan harga serta tombol 

sumbit. Desain Tampilan menu tambah produk pada tenant 

dapat dilihat pada gambar 3.20. 

Gambar 3.20 Desain Tampilan menu tambah produk 

16. Desain Tampilan menu tambah promo 

Desain tampilan menu tambah promo pada tenant 

menampilkan field deskripsi, diskon, potong point  dan photo 
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serta tombol sumbit. Desain Tampilan menu tambah promo 

pada tenant dapat dilihat pada gambar 3.21. 

Gambar 3.21 Desain Tampilan menu tambah promo 

17. Desain Struk pembayaran 

Desain tampilan struk pembayaran menampilkan id 

member, total belanja, potongan diskon, total akhir, point 

terpotong, uang tunai, kembalian, serta kode struk. Desain 

struk pembayaran dapat dilihat pada gambar 3.22. 
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Gambar 3.22. Desain Struk pembayaran 

3.2.2.5.  Evaluasi sistem 

 Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian dengan 

mendatangi tempat penelitian di Opi Mall untuk menjelaskan 

gambaran sistem yang di bangun dengan tujuan mendapatkan 

saran dan masukan dari pemakai. Jika pada tahap ini masih ada 

revisi maka harus dilakukan perbaikan. Berikut form 

pernyataan gambaran sistem yang di bangun: 
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3.2.2.6.  Pengkodean Sistem 

Dalam tahap ini peneliti melakukan pembuatan coding 

yang sudah disepati dari pihak pengguna yaitu Opi Mall, yang 

meliputi input data tenant,  data member, data promo, data 

produk, , data pembayaran, data claim point, data tambah point, 

data cs, selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa 

pemrograman yang sesuai PHP, dan data base menggunakan 

MySQL. 

1. Tampilan login Costumer Service 

Tampilan ini berisikan login form Costumer Service  

untuk masuk kedalam dashboard Costumer Service. Dengan 

cara mengisi field username, password, dan memilih akses 

masuk lalu menekan tombol login yang terdapat pada 

tampilan form. Adapun Tampilan Login Form seperti pada 

gambar 3.23 

 

Gambar 3.23 Tampilan login Costumer Service 
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2. Tampilan Dashboard Costumer Service 

Tampilan ini berisikan konten profile Opi Mall serta  

Promo. Tampilan Dashboard Costumer Service seperti pada 

gambar 3.24. 

 

Gambar 3.24 Tampilan Dashboard Costumer Service 

3. Tampilan Costumer Service tambah member 

Tampilan ini berisikan data diri konsumen yang akan 

bergabung dalam aplikasi member point Opi Mall. Tampilan 

Costumer Service tambah member seperti pada gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25. Tampilan Costumer Service tambah 

member 
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4. Tampilan Costumer Service tambah tenant 

Tampilan ini berisikan data diri tenant yang akan 

bergabung dalam aplikasi member point Opi Mall. Tampilan 

Costumer Service tambah tenant seperti pada gambar 3.26. 

 

Gambar 3.26 Tampilan Costumer Service tambah 

tenant 

5. Tampilan login member 

Tampilan ini berisikan login form member  untuk masuk 

kedalam dashboard member. Dengan cara mengisi field 

username, password, dan memilih akses masuk lalu menekan 

tombol login yang terdapat pada tampilan form. Adapun 

Tampilan Login Form seperti pada gambar 3.27. 

 

Gambar 3.27 Tampilan login member 
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7. Tampilan Dashboard member 

Tampilan ini berisikan konten point, promo, tanggal 

profile Opi Mall serta  Promo yang bisa di klaim. Tampilan 

Dashboard member seperti pada gambar 3.28. 

 

Gambar 3.28 Tampilan Dashboard member 

8. Tampilan Promo 

Tampilan ini berisikan konten promo tersedia yang dapat 

di klaim .Tampilan promo seperti pada gambar 3.29. 

 

           Gambar 3.29 Tampilan Promo 
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9. Tampilan Akun Member 

Tampilan ini berisikan profile member yang dapat dirubah 

mulai dari passwrod hingga data diri member. Tampilan akun 

member seperti pada gambar 3.30. 

 

Gambar 3.30 Tampilan Akun Member 

10. Tampilan login tenant 

Tampilan ini berisikan login form tenant  untuk masuk 

kedalam dashboard tenant Dengan cara mengisi field 

username, password, dan memilih akses masuk lalu menekan 

tombol login yang terdapat pada tampilan form. Adapun 

Tampilan Login Form seperti pada gambar 3.31. 

 

 Gambar 3.31 Tampilan login tenant 
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11. Tampilan Dashboard tenant 

Tampilan ini berisikan konten profile Opi Mall serta  

Promo. Tampilan Dashboard tenant seperti pada gambar 

3.32. 

 

Gambar 3.32 Tampilan Dashboard tenant 

12. Tampilan Akun Tenant 

Tampilan ini berisikan profile tenant yang dapat dirubah 

mulai dari passwrod hingga data tenant. Tampilan akun 

tenant seperti pada gambar 3.33. 

 

Gambar 3.33 Tampilan Akun Tenant 
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13. Tampilan Menu Tenant Pembayaran 

Tampilan ini berisikan detail transaksi pembayaran mulai 

dari jenis produk yang di beli, jumlah uang transaksi, hingga 

kode voucher. Tampilan promo seperti pada gambar 3.34. 

 

Gambar 3.34 Tampilan Menu Tenant Pembayaran 

14. Tampilan Menu Tenant Tambah Point Member 

Tampilan ini berisikan penginputan point member 

berdasarkan username member serta kode struk pembayaran 

dari jenis produk yang di beli, jumlah uang transaksi, hingga 

kode voucher. Tampilan Menu Tenant Tambah Point 

Member seperti pada gambar 3.35. 

 

Gambar 3.35 Tampilan Menu Tenant Tambah Point 

Member 
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15.  Tampilan Menu Tenant Tambah Produk 

Tampilan ini berisikan penginputan produk berdasarkan 

nama barang serta nominal harga barang. Tampilan Menu 

Tenant Tambah Produk seperti pada gambar 3.36. 

 

Gambar 3.36 Tampilan Menu Tenant Tambah Produk 

16. Tampilan Menu Tenant Tambah Promo 

Tampilan ini berisikan penginputan promo mulai dari 

deskripsi, diskon, potong point serta file gambar. Tampilan 

Menu Tenant Tambah promo seperti pada gambar 3.37. 

 

Gambar 3.37 Tampilan Menu Tenant Tambah Promo 

17. Tampilan Struk Pembayaran 
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Tampilan ini berisikan keterangan transaksi belanja 

mulai dari id member, total belanja, potongan diskon, total 

akhir, point terpotong, serta kode struk . Tampilan Struk  

Pembayaran seperti pada gambar 3.38. 

 

Gambar 3.38 Tampilan Struk Pembayaran 

3.2.2.7. Pengujian Sistem 

Pengujian halaman form input menggunakan metode 

pengujian black box. yaitu dengan menguji fungsi-fungsi yang 

terdapat pada halaman form input apakah berfungsi atau tidak 

berfungsi.1 ̀  
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Tabel 3.41 Pengujian Halaman Login Costumer Service 

NO 

Skenario 

pengujian 

Text Case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 Mengosongkan 

username dan 

password 

kemudian klik 

submit 

Username:- 

Password:- 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam 

sistem 

Valid 

2 Menggunakan 

username yang 

salah dan 

password yang 

benar 

Username:adm 

Password:admin95 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam 

sistem 

Valid 

3 Menggunakan 

username yang 

benar dan 

password yang 

salah 

Username:admin 

Password:1234567 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam 

sistem 

Valid 

4 Menggunakan 

username yang 

benar dan 

password yang 

benar 

Username:admin 

Password:admin95 

Proses login 

akan 

berhasil 

masuk ke 

dalam 

Valid 
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sistem 

Tabel 3.41 Pengujian Halaman Login Tenant 

NO 

Skenario 

pengujian 

Text Case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 Mengosongkan 

username dan 

password 

kemudian klik 

submit 

Username:- 

Password:- 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam 

sistem 

Valid 

2 Menggunakan 

username yang 

salah dan 

password yang 

benar 

Username:K-box 

Password:kbox123 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam 

sistem 

Valid 

3 Menggunakan 

username yang 

benar dan 

password yang 

salah 

Username:kbox 

Password:1234567 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam 

sistem 

Valid 

4 Menggunakan 

username yang 

benar dan 

password yang 

Username:kbox 

Password:kbox123 

Proses login 

akan 

berhasil 

masuk ke 

Valid 
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benar dalam 

sistem 

Tabel 3.41 Pengujian Halaman Login Member 

NO 

Skenario 

pengujian 

Text Case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 Mengosongkan 

username dan 

password 

kemudian klik 

submit 

Username:- 

Password:- 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam 

sistem 

Valid 

2 Menggunakan 

username yang 

salah dan 

password yang 

benar 

Username:ckal 

Password:cikal95 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam 

sistem 

Valid 

3 Menggunakan 

username yang 

benar dan 

password yang 

salah 

Username:cikal 

Password:1234567 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam 

sistem 

Valid 

4 Menggunakan 

username yang 

benar dan 

Username:cikal 

Password:acikal95 

Proses login 

akan 

berhasil 

Valid 
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password yang 

benar 

masuk ke 

dalam 

sistem 

Tabel 3.41 Pengujian Halaman Input Tenant 

NO 

Skenario 

pengujian 

Text Case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 Mengisi field 

username, 

nama, 

kategori, 

alamat 

Username:xxxx 

Nama:xxxx 

Kategori:xxxx 

Alamat:xxxx 

Proses 

penambahan 

tenant akan 

berhasil. 

Valid 

2 Mengosongkan 

salah satu 

field. 

Username:xxxx 

Nama:xxxx 

Kategori:xxxx 

Alamat:xxxx 

Proses 

penambahan 

tenant akan 

gagal 

Valid 

Tabel 3.41 Pengujian Halaman Input Member 

NO 

Skenario 

pengujian 

Text Case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujia

n 

1 Mengisi 

field 

username, 

nama, 

Username:xxxx 

Nama:xxxx 

Jenis 

kelamin:xxxxx 

Proses 

penambaha

n tenant 

akan 

Valid 
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jenis_kelami

n, 

tanggal_lahir

, alamat 

Tanggal_lahir:xxx

x 

Alamat:xxxx 

berhasil. 

2 Mengosongk

an salah satu 

field. 

Username:- 

Nama:xxxx 

Jenis 

kelamin:xxxxx 

Tanggal_lahir:xxx

x 

Alamat:xxxx 

Proses 

penambaha

n tenant 

akan gagal 

Valid 

Tabel 3.41 Pengujian Halaman Input Produk 

NO 

Skenario 

pengujian 

Text Case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujia

n 

1 Mengisi 

field nama, 

harga 

Nama:paket1 

Harga:100000 

 

Proses 

penambaha

n tenant 

akan 

berhasil. 

Valid 

2 Mengosongk

an salah satu 

field. 

Nama:paket1 

Harga:- 

Proses 

penambaha

n tenant 

Valid 
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akan gagal 

Tabel 3.41 Pengujian Halaman Input Promo 

NO 

Skenario 

pengujian 

Text Case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujia

n 

1 Mengisi 

field 

deskripsi, 

diskon, 

potong_poin

t, photo. 

Deskripsi:text 

Diskon:text 

Potong_point:10 

Photo:file 

Proses 

penambaha

n tenant 

akan 

berhasil. 

Valid 

2 Mengosongk

an salah satu 

field. 

Deskripsi:text 

Diskon:text 

Potong_point:10 

Photo:file 

Proses 

penambaha

n tenant 

akan gagal 

Valid 

  Nama:paket1 

Harga:- 

  

Tabel 3.41 Pengujian Halaman Input Promo 

NO 

Skenario 

pengujian 

Text Case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujia

n 

1 Mengisi 

field 

Username:xxxx 

Kode_struk:xxxx 

Proses 

penambaha

Valid 
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username_m

ember, kode 

struk. 

 n tenant 

akan 

berhasil. 

2 Mengosongk

an salah satu 

field. 

Username:xxxx 

Kode_struk:xxxx 

 

Proses 

penambaha

n tenant 

akan gagal 

Valid 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Simpulan 

Berdasarkan latar belakang penelitian menghasilkan sebuah Aplikasi 

member point opi Mall, Adapun prosedur dari Aplikasi member point opi 

mall. konsumen yang melakukan transaksi belanja pada tenant dengan 

ketentuan tertentu akan di arahkan oleh kasir untuk mendaftarkan diri sebagai 

member di bagian costumer service dengan melampirakan data diri 

konsumen, tiap kali konsumen yang sudah tergabung di sebagai member 

melakukan transaksi belanja dengan nominal tertentu akan mendapatkan  

point yang dapat ditukarkan dengan promo – promo yang ada pada tenant opi 

mall. diharapkan dengan adanya Aplikasi member point opi mall dapat 

menaikan jumlah travik kunjungan pengunjung dari sebelumnya sekaligus 

sebagai media strategi pemasaran untuk menaikan jumlah omset pengunjung 

yang berbelanja di tenant opi mall. dengan dibuatnya Aplikasi member point 

opi mall dapat memberikan solusi kepada pihak pengelolah untuk 

menerapkan stratetgi pemasaran yang tepat sehingga menaikan jumlah travik 

kunjungan pengjung dari sebelumnya. 

4.2 Saran 

Aplikasi yang di bangun sudah dibuat semaksimal mungkin, akan tetapi 

masih ada kelemahan dari Aplikasi tersebut. 

1. Aplikasi masih berbasis web sehingga peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan Aplikasi berbasis mobile. 
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2. Diharapkan pengembang selanjutnya dapat menambahkan fitur cetak kartu 

member. 

3. Menambahkan reward selain voucher diskon berupa pulsa dll. 
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