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 ABSTRACT 

 

FRANSISKUS AXEL PETER CHAN, ITA NOVIKA. Information Systems 

Services in the King's Studio Branch Dempo Web-Based Using the Prototype 

Method. 

 

 Information system is a system whose purpose is to produce information. 

As a system to be able to understand information systems, it would be better if the 

concept of the system was understood first. Raja Photo Studio is one place that 

provides services engaged in photography. Problems that exist in the company is 

the unavailability of websites, special software that can help employee 

performance in processing customer data, data coverage messages, stock data 

data, and report data. Therefore, the researchers built a web-based service system 

that aims to facilitate the King's Photo Studio in carrying out the sales, 

promotion, reporting and inventory process. The purpose of this research is to 

create a service information system on the Web-based Photo Studio Raja Dempo 

Branch using a prototype method in conducting the service process. Systems 

development methods use the prototype method, modeling using Data Flow 

Diagrams (DFD) and Entity Relationship Diagrams (ERD). System testing 

techniques using black box testing and white box testing. This research produces 

a service information system website at Palembang's Raja Dempo branch studio 

that can produce customer information, data coverage messages, stock 

information, incoming and outgoing goods and report information. 

 

Keywords: Information Systems, Studio King, RAD, DFD, ERD, Whitebox, 

Blackbox 
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ABSTRAK 

FRANSISKUS AXEL PETER CHAN, ITA NOVIKA. Sistem Informasi 

Pelayanan Jasa Pada Studio Raja Cabang Dempo Berbasis Web Menggunakan 

Metode Prototype. 

 

Sistem  informasi  adalah  suatu  sistem  yang tujuannya menghasilkan 

informasi. Sebagai suatu sistem untuk dapat memahami sistem informasi, akan  

lebih  baik  jika  konsep  dari  sistem itu dipahami terlebih dahulu. Studio Foto 

Raja adalah salah satu tempat yang menyediakan layanan jasa yang bergerak 

dibidang fotografi. Permasalahan yang ada pada perusahaan adalah belum 

tersedianya website, software khusus yang dapat membantu kinerja karyawan 

dalam pengolahan data pelanggan, data pesan liputan, data stock barang, dan data 

laporan. Maka dari itu peneliti membangun sistem pelayanan jasa berbasis web 

yang bertujuan untuk mempermudah pihak Studio Foto Raja dalam melakukan 

proses penjualan, promosi, laporan dan persediaan barang. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem informasi pelayanan jasa pada 

Studio Foto Raja Cabang Dempo berbasis web menggunakan metode prototype 

dalam melakukan proses pelayanan jasa. Metode pengembangan sistem 

menggunakan metode prototype, pemodelan menggunakan Data Flow Diagram 

(DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD). Teknik pengujian sistem 

menggunakan black box testing dan white box testing. Penelitian ini menghasilkan 

website sistem informasi pelayanan jasa pada studio raja cabang dempo 

Palembang yang dapat menghasilkan informasi customer, data pesan liputan, 

informasi stock barang, barang masuk dan barang keluar dan informasi laporan. 

 

Kata kunci : Sistem Informasi, Studio Raja, RAD, DFD, ERD, Whitebox, 

Blackbox. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

       Studio Foto Raja adalah salah satu tempat yang menyediakan layanan 

jasa yang bergerak dibidang fotografi. Studio Foto Raja didirikan pada awal 

tahun 2015 tepatnya berdiri pada tanggal 23 Juni tahun 2015 dengan tujuan 

memaksimalkan dan memberdayagunakan seluruh potensi dan kemampuan 

yang dimiliki oleh pendirinya, yang lahir dari latar belakang dunia fotografi. 

Studio Foto Raja ini beralamatkan di Jalan Lingkaran No 68/69 Rt 001 Rw 

001 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang Sumatera Selatan. 

Seperti  Studio  Foto  pada  umumnya, Studio Foto Raja ini menyediakan 

layanan jasa berupa layanan jasa foto, layanan jasa bingkai dan layanan jasa 

liputan video. Layanan jasa foto yang dimaksud adalah bagi orang yang 

membutuhkan foto untuk kepentingan seperti foto wisuda, foto sebelum 

pernikahan, foto keluarga dan lain sebagainya. Pada layanan jasa bingkai, 

customer bisa memesan dan mengetahui informasi harga bingkai dan album 

yang ada di Studio Foto Raja. Untuk layanan jasa liputan video, customer 

bisa membooking liputan untuk acara pernikahan maupun acara akikahan dan 

sebagainya. Informasi-informasi yang ada pada Studio Foto Raja meliputi 

informasi produk berupa harga dan ukuran foto, informasi stock barang dan 

informasi penjualan. 
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              Pada Studio Foto Raja telah menggunakan alat bantu komputer pada 

proses pengerjaan fotonya, akan tetapi proses penyampaian informasi produk 

yang disampaikan tentang layanan jasa pada perusahaan belum begitu efektif 

berjalan karena banyak pelanggan yang masih merasa kurang jelas mengenai 

jasa apa saja yang ditawarkan, sehingga pelanggan harus datang langsung ke 

lokasi atau menggunakan media telepon untuk menanyakan informasi apa 

saja jasa yang disediakan oleh Studio Foto Raja tersebut. Contohnya seperti 

pelanggan ingin menanyakan harga foto wisuda, foto pernikahan, foto 

keluarga dan lain sebagainya. 

       Proses penyampaian pesan atau informasi foto yang harus diedit dan 

dicetak kepada bagian pencetakan (lab) atau editing foto menggunakan kertas 

order. Transaksi penjualan pada Studio Foto Raja saat ini disetiap transaksi 

dibuat dalam nota, kemudian dari nota ini akan dikumpulkan total penjualan 

perharinya. Selanjutnya keseluruhan nota tersebut disimpan untuk arsip 

perusahaan sebelum dicatat dan direkap perbulannya. Hal ini menyebabkan 

data yang dicatat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan atau 

penulisan dikarenakan kelalaian pegawai (human error). Data tersebut juga 

dikhawatirkan dapat pudar dan rusak seiring waktu dan kesalahan lainnya. 

Banyaknya customer yang datang untuk cetak foto dan berfoto di Studio Raja 

kurang lebih 50-100 customer perhari, hal ini membuat proses pendataan 

customer seringkali menjadi kurang efektif dan mempengaruhi layanan 

terhadap customer. Tempat penyimpanan file riwayat pelanggan belum 

tersimpan secara rapi sehingga akan menyulitkan admin dalam pencarian dan 
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rekapitulasi data. Dalam proses pembuatan laporan masih dicatat dibuku 

sehingga akan membutuhkan waktu yang cukup lama pada saat pimpinan 

meminta laporan baik itu perhari atau perbulan akan membuat kinerja admin 

kurang efektif, penyimpanan berkas atau dokumen semakin hari semakin 

bertambah menyulitkan pencarian data-data lama, hal ini dikhawatirkan 

terjadinya kehilangan data. Dalam proses informasi pemesanan foto 

terkadang terjadi kendala seperti kurang tepatnya estimasi waktu 

pengambilan pemesanan foto sehingga hal ini membuat para pelanggan  

mengeluh  dan  harus  menunggu  lagi  sampai  foto  selesai  diproses  oleh  

perusahaan. 

       Masalah selanjutnya yaitu mengenai stock off name barang atau data 

inventory yang belum tersistem, dimana pada setiap bulannya ketika pegawai 

ingin memesan barang yang laris dipasaran atau di penjualan, karyawan harus 

menghitung stock terlebih dahulu seperti menghitung stock bingkai, album 

dan itu dilakukan secara manual dengan menghitung satu persatu stock yang 

tinggal sedikit kemudian dicatat dibuku pesanan dari hal seperti inilah rentan 

terjadinya selisih antara barang satu dengan barang yang lainnya. 

       Maka dari itu penulis memberikan solusi yaitu pelayanan jasa berbasis 

web yang bertujuan untuk mempermudah pihak Studio Foto Raja dalam 

melakukan proses penjualan, promosi dan persediaan barang. Berdasarkan 

uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Sistem Informasi Pelayanan Jasa Pada Studio Foto Raja Cabang 

Dempo Berbasis Web Menggunakan Metode Prototype”.  
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1.2  Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang  yang telah dijelaskan maka penulis 

merumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana membuat sistem informasi pelayanan jasa pada Studio Foto 

Raja cabang Dempo berbasis web. 

2. Bagaimana cara menerapkan metode Prototype dalam pembuatan sistem 

informasi pelayanan jasa pada Studio Foto Raja Cabang Dempo berbasis 

web?. 

 

1.3  Ruang Lingkup 

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah sesuai dengan judul maka 

ruang lingkup perlu ditentukan, adapun pembahasan dalam ruang lingkup 

pada penelitian ini antara lain yaitu: 

1) Sistem informasi pelayanan jasa pada Studio Foto Raja Cabang Dempo  

meliputi: 

a. Website Studio Foto Raja Cabang Dempo  

b. Pengunjung dapat melakukan pemesanan jadwal video liputan pada 

website. 

c. Data riwayat pemesanan atau percetakan foto dapat diakses oleh 

bagian editing, lab, admin, dan kasir 

d. Data laporan keuangan diakses oleh kasir dan pimpinan. 

e. Data stock barang dikelola oleh admin. 
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f. Aplikasi pengecekan hasil foto online yang dapat diakses oleh 

customer. 

2) Sistem informasi ini bisa di akses oleh bagian, admin,  kasir, lab, pimpinan 

dan customer.  

3) Bahasa pemrograman menggunakan  PHP dan database MySQL. 

4) Pemodelan proses datanya menggunakan Flowchart, DFD dan ERD. 

5) Metode perancangan sistem menggunakan metode prototype. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

             Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem informasi 

pelayanan jasa pada Studio Foto Raja cabang dempo berbasis web 

menggunakan metode prototype dalam melakukan proses pelayanan jasa. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Bagi Studio Foto Raja Cabang Dempo 

         Untuk mempermudah Studio Foto Raja Cabang Dempo Sebagai 

media untuk mendukung penyampaian informasi dan promosi tentang  

Studio Foto Raja kepada masyarakat luas. Untuk  merancang sistem 

informasi  pelayanan  jasa  foto  yang  dapat  mengatasi permasalahan  

yang  ada  agar  meningkatkan  kinerja  pelayanan jasa foto terhadap 

pelanggan serta dapat membantu pegawai Studio Foto Raja dalam 
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mengatasi permasalahan yang ada seperti pembuatan laporan, data 

persediaan barang. 

1.5.2 Bagi Akademik 

       Sebagai referensi bagi peneliti yang ingin membahas permasalahan 

yang sama. Sebagai arsip atau dokumen yang diharapkan bermanfaat 

untuk proses kegiatan perkuliahan mahasiswa / mahasiswi nantinya. 

1.5.3 Bagi Peneliti 

       Dengan adanya penelitian  ini  akan  menambah  pengetahuan  

tentang penerapan sistem informasi dalam bidang penyampaian   

informasi, khususnya yang berbasis web, serta peneliti dapat 

mengetahui cara kerja pada Studio Foto Raja Cabang Dempo 

palembang. 

 

1.6   Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir terdiri dari enam bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I        PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian mengenai 

Sistem Informasi Pelayanan Jasa Pada Studio Foto Raja Cabang 

Dempo Berbasis Web Menggunakan Metode Prototype. 
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BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Gambaran umum perusahaan terdiri dari sejarah perusahaan, 

visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta 

tugas dan wewenang perusahaan. 

BAB  III  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menjelaskan tentang teori pendukung dan hasil 

penelitian terdahulu. 

BAB IV METODE PENELITIAN 

Metode penelitian membahas tentang lokasi dan waktu 

penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, jenis penelitian, 

alat dan teknik pengujian sistem. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan berisi tentang penerapan hasil dan 

pembahasan dengan perencanaan pada bab sebelumnya. 

BAB VI PENUTUP 

Penutup berisi tentang simpulan yang diperoleh selama 

perancangan dan pembuatan sistem berdasarkan hasil dan 

pembahasan serta berisi saran terkait dengan pengembangan 

sistem tersebut di masa yang akan datang sesuai dengan 

kebutuhan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM  PERUSAHAAN 

2.1. Profil  Perusahaan 

2.1.1 Sejarah Perusahaan 

       Studio Foto Raja didirikan pada awal tahun 2015 tepatnya berdiri 

pada tanggal 23 Juni tahun 2015 dengan tujuan memaksimalkan dan 

memberdayagunakan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki 

oleh pendirinya, yang lahir dari latar belakang dunia fotografi. Studio 

Foto Raja ini beralamatkan di Jalan Lingkaran No 68/69 Rt 001 Rw 001 

Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang Sumatera Selatan. 

Seperti  Studio  Foto  pada  umumnya, Studio Foto Raja ini 

menyediakan layanan jasa berupa layanan jasa foto, layanan jasa 

bingkai dan layanan jasa liputan video. Layanan jasa foto yang 

dimaksud adalah bagi orang yang membutuhkan foto untuk 

kepentingan seperti foto wisuda, foto sebelum pernikahan, foto 

keluarga dan lain sebagainya. Pada layanan jasa bingkai, customer bisa 

memesan dan mengetahui informasi harga bingkai dan album yang ada 

di Studio Foto Raja. Untuk layanan jasa liputan video, customer bisa 

membooking liputan untuk acara pernikahan maupun acara akikahan 

dan sebagainya. Informasi-informasi yang ada pada Studio Foto Raja 

meliputi informasi produk berupa harga dan ukuran foto, informasi 

stock barang dan informasi penjualan. 
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2.1.2.   Visi Dan Misi 

1). Visi 

       Menjadikan media photography sebagai penyedia jasa foto dan 

video yang unggulan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas 

dengan harga terjangkau pada masyarakat , profesional dan penuh rasa 

tanggung jawab akan kepuasan pelanggan. 

2). Misi 

1) Memberikan pelayanan yang maksimal dengan harga cukup 

terjangkau pada masyarakat. 

2) Meningkatkan pelayanan secara berkala sesuai perkembangan. 

3) Memberikan kualitas SDM dan teknologi sesuai tuntutan 

konsumen. 

4) Berusaha meningkatkan sarana dan prasarana sesuai 

perkembangan. 
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2.1.3    Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Studio Foto Raja dapat dilihat pada gambar 2.1  

 

 

 

 

2.1.4.   Tugas Wewenang  

1. Pimpinan 

1. Menerima laporan uang masuk dan uang keluar perbulan 

2. Memastikan Studio Foto Raja tetap unggul di mata masyarakat 

2. Memastikan kinerja karyawan bekerja dengan SOP yang telah 

ditetapkan. 

2.  Manager 

1. Melaksanaan Fungsi Managerial, yaitu berupa kegiatan pokok 

meliputi pelaksanaan: 

a. Penyusunan Rencana 

Sumber: (Studio Foto Raja) 

 
Gambar  2.1 Struktur Organisasi Studio 

Foto Raja 
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b. Organisasi Pengarahan Organisasi Pengendalian Penilaian 

c. Pelaporan 

2. Mendorong (memotivasi) bawahan untuk dapat bekerja dengan giat   

 

3. Membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas  

 

4. Membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien 

5. Menciptakan suasana kerja yang baik dan harmonis. 

3. Lab (Printing) 

1. Mencetak hasil editan yang telah diedit oleh bagian editing 

2. Memastikan alat-alat yang digunakan berfungsi dengan baik 

3. Memastikan kelengkapan kertas yang digunakan lengkap 

4. Mencetak foto sesuai dengan form order 

5. Hasil cetakan foto dikasihkan kepada bagian kasir/admin. 

4. Editing 

1. Merapikan hasil pemotretan, agar foto terlihat lebih natural dan enak 

dipandang mata 

2. Mengedit sesuai kebutuhan dan keinginan customer. 

5. Photografer 

1. Uji Peralatan sebelum digunakan untuk memastikan bahwa itu 

adalah dalam rangka kerja yang baik 

2. Memastikan tempat, pencahayaan dan fokus objek yang baik 

dan tekun 

masing-masing secara baik 
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3. Menentukan keinginan gambar dan komposisi gambar yag akan 

difoto sesuai keinginan client  untuk mencapai efek yang diinginkan. 

4. Meningkatkan , retouch dan foto resize dan negatif,menggunakan 

teknik airbrushing dan lainnya 

5. Mengambil gambar individu,Keluarga dan kelompok-kelompok 

kecil di studio atau di lokasi 

6. Melakukan tugas-tugas pemeliharaan yang diperlukan untuk 

menjaga peralatan yang bekerja dengan baik 

7. Memindai foto ke komputer untuk mengedit, Penyimpanan, dan 

transmisi elektronik. 

6. Makeup 

1. Memastikan hasil makup yang sesuai dengan selera customer 

2. Memastikan alat dan bahan yang digunakan lengkap, dan sesuai 

strandar yang telah ditentukan. 

7. Kasir 

1. Melayani transaksi penjulan perhari 

2. Melakukan pencatatan atas semua transaksi yang berlangsung 

3. Membantu admin dalam menjelaskan kepada customer mengenai 

informasi mengenai suatu produk 

4. Menjawab dan menerima telepon masuk 
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5. Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada 

atasan. 

6. Melakukan penghitungan secara teliti agar tidak terjadi selisih antara 

produk dan uang yang ada dengan laporan yang dibuat 

7. Melakukan pembukuan dengan baik dan benar 

8. Mampu berkomunikasi dengan baik dan benar 

9. Terampil dalam melayani konsumen 

10. Jujur dan andal, tepat, jujur. 

8. Admin 

1. Menyapa pelanggan yang masuk 

2. Menjawab dan memberikan informasi kepada pelanggan 

3. Menerima telepon masuk 

4. Memastikan kelengkapan stock barang lengkap 

5. Apabila barang kosong segera dibuatkan form order barang, 

kemudian diberikan kepada pimpinan. 
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BAB III 

TINJAUAN  PUSTAKA 

3.1   Teori Pendukung 

3.1.1  Sistem Informasi 

       Menurut Jogiyanto dalam jurnal Saputra (2018:87) Sistem  

informasi  adalah  suatu  sistem  yang tujuannya menghasilkan 

informasi. Sebagai suatu sistem, untuk dapat memahami sistem 

informasi, akan  lebih  baik  jika  konsep  dari  sistem itu dipahami 

terlebih dahulu. Demikian juga sebagai sistem penghasil informasi, 

maka konsep informasi perlu dipahami terlebih  dahulu.  

Adapun karakteristik dari sistem informasi yaitu memiliki 

komponen, memiliki batasan / boundary, memiliki lingkungan 

yang berasal dari luar sistem, memiliki interface, memiliki input 

sistem, memiliki pengolahan dan pemroses data, memiliki 

pengeluaran atau output sistem, memiliki sasaran sistem. 

3.1.2    Website 

       Menurut Abdulloh (2018:1), “Website dapat diartikan sebagai 

kumpulan halaman yang berisi informasi data digital baik berupa 

teks, gambar, animasi, suara dan video atau gabungan dari 

semuanya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Sehingga 

dapat diakses dan dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. 

Halaman website dibuat menggunakan bahasa standar yaitu HTML. 

Skrip HTML ini akan diterjemahkan oleh web browser sehingga 



15 

 

dapat ditampilkan dalam bentuk informsi yang dapat dibaca oleh 

semua orang.”   

1) Website Statis yaitu jenis website yang isinya tidak diperbaharui 

secara berkala, sehingga isinya dari waktu ke waktu akan selalu 

tetap. Website jenis ini biasanya hanya digunakan untuk 

menampilkan profil dari pemilik website seperti profil perusahaan 

atau organisasi. 

2) Website Dinamis yaitu jenis website yang isinya terus menerus 

diperbaharui secara berkala oleh pengelola web atau pemilik 

website. Website jenis ini banyak dimiliki oleh perusahaan atau 

perorangan yang aktifitas bisnisnya memang berkaitan dengan 

internet. 

3.1.3   Database 

Menurut Connolly dalam jurnal Rahman (2015:79). Database  

atau disebut  juga  dengan  basis  data adalah   kumpulan   dari   

informasi   yang   disimpan dalam  komputer  dan  saling  

berhubungan  satu  sama lain secara sistematik database  memiliki  

beberapa  karakter  antara lain: 

1. Membantu    menemukan    kembali    informasi secara cepat 

dan tepat.  menyimpan data secara aman sehingga  tidak  dapat  

diakses  oleh  pihak yang tidak berhak. 

2. Memungkinkan   update   data   secara   mudah, baik    

menambahkan,    mengupdate    maupun menghapus. 
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3. Menghindari     terjadinya     informasi     ganda, sehingga  

informasi   dapat   digunakan   untuk berbagai kebutuhan. 

4. Memiliki  fitur  validasi  data  sehingga  setiap kesalahan  input  

data  dapat  diketahui  dengan cepat. 

3.1.4     Prototype  

       Menurut Guritno dikutip dalam jurnal Mubarok (2015:116),  

prototype merupakan  salah  satu  metode  pengembangan  

perangkat  lunak  yang  banyak digunakan. Dengan metode 

prototyping ini pengembang dan pelanggan dapat saling 

berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Prototyping dimulai 

dengan pengumpulan kebutuhan pelanggan terhadap perangkat 

lunak yang akan dibuat, mendefinisikan objektif keseluruhan dari 

software, mengidentifikasikan segala kebutuhan, kemudian 

dilakukan “perancangan kilat” yang difokuskan  pada  penyajian  

aspek  yang  diperlukan agar pelanggan lebih  terbayang  dengan  

apa yang sebenarnya diinginkan.  Berikut adalah gambar dari 

model prototype 3.1: 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap fase Prototype: 

a. Pengumpulan kebutuhan dan perbaikan 

 Menetapkan segala kebutuhan untuk pembangunan perangkat 

lunak 

b. Disain cepat  

Tahap penerjemahan  dari  keperluan atau data  yang  telah  

dianalisis  ke  dalam  bentuk  yang mudah dimengerti oleh user. 

c. Bentuk prototype  

Menerjemahkan data yang telah dirancang ke dalam bahasa 

pemrograman (Program contoh atau setengah jadi ). 

 

Sumber: (Muabarok (2015 : 116) 

   Gambar 3.1 Paradigma Prototype 
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d. Evaluasi pelanggan terhadap prototype  

Program yang sudah jadi diuji oleh pelanggan, dan bila ada 

kekurangan pada program bisa ditambahkan. 

e. Perbaikan prototype  

Perbaikan program yang sudah jadi, sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. Kemudian dibuat program kembali dan dievaluasi oleh 

konsumen sampai semua kebutuhan user terpenuhi. 

f. Produk rekayasa 

Program yang sudah jadi dan seluruh kebutuhan user sudah 

terpenuhi. 

 

3.2   Hasil Penelitian Terdahulu 

       Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan 

penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang 

dilakukan penulis. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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1. Implementasi 

Sistem 

Informasi 

Berbasis Web 

Pada Noni 

Foto Studio 
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Berdasarkan pembahasan pada 

program secara keseluruhan, 

bagian sebelumnya, dapat di 

ambil beberapa kesimpulan  

sebagai berikut: 

1.Membuat tampilan website 

yang menarik dan mudah 

dimengerti sehingga nantinya 

pengunjung website bisa 

dapat memahami maksud 

yang disampaikan. 

2.Dengan adanya website ini, 

Noni Foto Studio dapat 

mengelola dan mengatur 

pemesanan paketnya menjadi 

sarana promosi yang baik. 

3.Website Noni Foto Studio ini 

nantinya akan mempermudah 

customers untuk mengakses 

di-manapun dan kapanpun. 

2 Perancangan 

sistem 

informasi 

administrasi 

jasa foto 

pernikahan 

berbasis web 

pada euphoria 

photo studio 

Jurnal Ilmiah 

Media 

Processor 

Vol.9 No.2, 

Juni 2014 

ISSN 1907-

6738 

Afriyonza, 

Hendrawan, 

Agus 

Nugroho 

2014 

1. Penelitian ini menghasilkan 

sistem informasi administrasi 

jasa foto berbasis web pada 

Euphoria Photo Studio yang 

dapat memudahkan dalam 

pengelolaan pada transaksi 

pemesanan jasa foto. 

2.Dengan adanya sistem 

informasi ini pemesanan 

paket foto dapat dilakukan 

secara online. Pelanggan 

dapat memilih paket foto 

yang sesuai dengan yang 

diinginkan sesuai dengan 

pesanan yang diinginkan. 

3.Dengan adanya sistem 

informasi ini proses transaksi 

sistem dapat melakukan 

kalkulasi harga secara 

otomatis. 

Tabel 3.1 Hasil Penelitian 

Terdahulu 
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No Judul Penulis 

dan Tahun 

Hasil 

3 Sistem 

Informasi 

Pemesanan 

Paket Foto 

Unit Kegiatan 

Mahasiswa 

fakultas Ilmu 

Komputer dan 

Teknologi 

Informasi 

JURTI Vol.2 

No.1, Juni 

2018, ISSN: 

2579-8790 
 

Randi 

Saputra, 

Edy 

Budiman, 

Rofilde 

Hasudungan 

2018 

Sistem informasi pemesanan 

paket foto unit kegiatan 

mahasiswa Fakultas Ilmu 

Komputer dan Teknologi 

Informasi kini telah berhasil  

dikembangkan menggunakan 

metode SDLC Waterfall dan 

menghasilkan sebuah product 

sistem informasi pemesanan 

paket foto unit kegiatan 

mahasiswa dan dapat berfungsi 

sesuai yang diharapkan. Serta 

dapat mampu  mengelola data 

pesanan dan menampilkan 

data-data anggota serta foto-

foto hasil yudisium yang dapat   

memudahkan mahasiswa serta   

masyarakat dalam memesan, 

mengenal dan mengetahui Unit 

Kegiatan Mahasiswa Desain 

dan Fotografi. 

4 Desain sistem 

informasi 

order photo 

pada creative 

studio dengan 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

visual basic.net 

2010 Vol.17 

No.2. Agustus 

2015 ISSN : 

1693-752X 
 

Rusli 

Saputra 

2015 

Kesimpulan yang dapat 

dikemukakan antara lain : 

1.Pada penggunaan komputer  

dalam proses order photo 

dapat digunakan optimal 

karena keamanan data dapat 

lebih  terjamin dengan 

menggunakan sebuah 

database sehingga informasi 

yang diinginkan  dapat 

diketahui dengan lebih cepat 

dan akurat. 

2.Sistem yang baru diharapkan  

dapat  membantu 

meminimalkan waktu dalam  

proses pembuatan laporan 

dan laporan yang dihasilkan 

lebih  efektif dan efisien. 

Pada basic.net 2010 dapat 

digunakan untuk melakukan 

pengolahan data-data pada 

Creative Studio Photo. 
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No Judul Penulis 

dan Tahun 

Hasil 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan 

aplikasi 

wedding 

organizer 

berbasis 

android pada 

lilian wedding 

galeri Jurnal 

ilmiah media 

processor Vol. 

09 No.2, juni 

2014 ISSN: 

1907-6738 

Nurma A 

apriyanti, 

Abdul 

mubarok, 

Assaf Arief 

2014 

1.Aplikasi dibangun dalam dua 

bentuk sistem yaitu aplikasi 

fronted untuk user dan 

aplikasi backend untuk 

petugas yang dua-duanya 

berbasis android. 

2.Aplikasi ini menampilkan 

menu-menu seperti halaman 

arti pernikahan, halaman 

galery foto. 

3.Pengujian dimulai dari 

petugas login menggunakan 

email dan password di 

google dengan benar makan 

diterima dan bisa masuk ke 

dalam sistem. 

Berdasarkan lima penelitian diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian sebelumnya sama-sama menghasilkan sistem 

informasi administrasi jasa foto berbasis web. Namun penulis akan 

menggunakan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan, karena setiap 

keputusan memiliki perbedaan kriteria. Oleh karena itu, penulis 

menggunakan metode prototype dalam pembuatan Sistem Informasi 

Pelayanan Jasa Pada Studio Foto Raja Cabang Dempo Berbasis Web 

Menggunakan Metode Prototype sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. 
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3.3. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan kerangka penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yang dapat dilihat pada gambar 3.2.  

Sistem Informasi Pelayanan Jasa Pada Studio Foto Raja Cabang Dempo Berbasis Web 

Menggunakan Metode Prototype

- Belum adanya website informasi mengenai Studio Foto Raja

- Proses penyampaian pesan atau informasi foto yang harus diedit dan dicetak 

kepada bagian pencetakan (lab) atau editing foto, masih menggunakan lembar nota.

- Transaksi penjualan pada Studio Foto Raja saat ini disetiap transaksi dibuat dalam 

nota, kemudian dari nota ini akan dikumpulkan total penjualan perharinya

- Dalam proses pembuatan laporan masih dicatat dibuku 

- pada stock off name masih menghitung secara manual, sehingga rentan terjadinya 

selisih antara barang 1 dengan barang yang lainnya

- Dalam proses  informasi  pemesanan foto terkadang terjadi kendala seperti kurang 

tepatnya estimasi waktu pengambilan pemesanan foto

Identifikasi Masalah

- Bagaimana membuat sistem informasi pelayanan jasa pada 

Studio Foto Raja cabang dempo berbasis web menggunakan 

metode prototype?.

-Bagaimana cara menerapkan metode Prototype dalam 

pembuatan sistem informasi pelayanan jasa pada Studio 

Foto Raja cabang dempo berbasis web?

Metode Pengumpulan Data

- Observasi

- Dokumentasi

- Wawancara

- Studi Pustaka

Metode Pengembangan Sistem

Prototype 6 tahapan

Hasil Perancangan

Menghasilkan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Pada Studio Foto Raja 

Cabang Dempo Berbasis Web Menggunakan Metode Prototype

Rumusan Masalah

Mulai 

Selesai 

 (Sumber : Diolah Sendiri) 

 Gambar 3.2 Kerangka Penelitian 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1   Tempat Dan Jadwal Penelitian 

4.1.1   Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Studio Foto Raja yang 

beralamatkan di Jalan Lingkaran No 68/69 Rt 001 Rw 001 Kelurahan 

9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang Sumatera Selatan. 

4.1.2   Jadwal Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menyusun segala kegiatan dalam 

jadwal penelitian yang berlangsung selama kurang lebih selama empat 

bulan terhitung mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan Februari 

2019. Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 
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              Tabel 4.1 Jadwal Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

4.2   Jenis Data 

       Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan beberapa jenis data 

dalam pengumpulan data yang terdiri dari : 

4.2.1   Data Primer 

       Menurut Watopa (2017:328), data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari perusahaan, yang 

akan diolah lebih lanjut. 

 

No 

 

     Kegiatan 

     

Oktober November Desember Januari 

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

 

1 Pengumpulan  

Kebutuhan 

dan perbaikan 

                

 

2 Disain cepat 
     

 
           

 

3 
 Bentuk 

Prototype 

                

 

4 

  Evaluasi 

pelanggan 

terhadap 

prototype 

                

 

5 
Perbaikan 

Prototype 

                

 

6 

 

  Produk 

rekayasa 

                

                                                 Tahun 2019                                   Tahun 2020  

No  

 

Kegiatan 

Sumber: (Diolah sendiri) 
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       Dalam hal ini penulis memperoleh langsung data primer dari 

Studio Foto Raja. Beberapa data primer berdasarkan dari proses 

wawancara, wawancara dilakukan penulis kepada Ibu Iin selaku 

Admin Studio Foto Raja untuk mendapatkan beberapa data yang 

penulis butuhkan seperti proses yang berjalan ketika customer ingin 

mencetak foto, stock barang, informasi harga, dan pembuatan laporan. 

4.2.2   Data Skunder 

Menurut Watopa (2017:328), data sekunder yaitu data yang 

diperoleh sehubungan dengan perusahaan yang telah terdokumentasi, 

seperti struktur organisasi perusahaan, sejarah perusahaan laporan 

keuangan perusahaan dan data kelengkapan lainnya. 

       Data tersebut diperoleh dari Studio Foto Raja berupa struktur 

organisasi, data customer yang datang setiap harinya (jumlah 

keseluruhan yang ingin cetak foto ataupun foto di studio), serta data 

informasi-informasi harga yang ada disana berupa data informasi 

paket foto, data liputan, dan lain sebagainya. 

4.3   Teknik Pengumpulan Data 

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dalam pengumpulan data 

penelitian sebagai berikut : 

4.3.1   Observasi 

       Menurut Moleong (2007) dalam jurnal Pritandhari (2016:5) 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 
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terhadap unsur-unsur yang tampak dalam gejala-gejala di suatu objek 

penelitian. 

       Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan langsung bagaimana cara prosedur pelayanan yang ada di 

Studio Foto Raja Cabang Dempo Palembang. 

4.3.2   Dokumentasi 

       Menurut Moleong (2007) dalam jurnal Pritandhari (2016:5), 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada 

hal-hal  atau  benda-benda  yang  tertulis, seperti  buku-buku,  

majalah,  dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian 

dan sebagainya.  

       Dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah kegiatan 

mengumpulkan data atau dokumen yang dapat mendukung proses 

penelitian.  

4.3.3   Wawancara 

       Wawancara menurut Moleong (2007) dalam jurnal Pritandhari 

(2016:5) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

percakapan atau dialog antara dua pihak, sehingga diperoleh 

keterangan yang lebih mendalam yang termasuk dalam kategori in-

depth interview dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara testruktur. 

       Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan ibu Iin 

selaku kepala toko mengenai prosedur yang telah berjalan di Studio 
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Foto Raja. Dalam melakukan tanya jawab dengan narasumber Penulis 

memberikan pertanyaan diantaranya yaitu tentang jasa apa saja yang 

ditawarkan kepada konsumen, metode penjualan dan promosi barang, 

data client, data barang, dan laporan terhadap pimpinan. 

4.3.4   Studi Pustaka 

       Studi  pustaka dikutip dalam Ashari (2014:60), adalah  suatu  

metode  pengumpulan data  yang  diambil  dari  perpustakaan  atau  

instansi yang  berupa  karya  ilmiah,  jurnal,  buku-buku  serta dari 

internet yang berhubungan dengan penulisan ini. Tujuan dari studi 

pustaka ini adalah untuk mendalami dan  memperoleh  keterangan  

yang  lengkap  terhadap objek yang diteliti. 

 

4.4   Alat dan Teknik Perancangan Sistem 

 4.4.1  Alat Perancangan Sistem 

4.4.1.1 Flowchart 

       Menurut Sitorus (2015:15), Flowchart merupakan untuk 

menggambarkan algoritma yang terstruktur dan mudah 

dipahami oleh orang lain (khususnya programmer yang 

bertugas mengimlementasikan program), maka dibutuhkan 

alat bantu yang berbentuk diagram alir. Flowchart 

menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur 

pemecahan masalah, sehingga flowchart merupakan langkah-
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langkah penyelesaian masalah yang dituliskan dalam simbol-

simbol tertentu. 

       Adapun simbol-simbol flowchart yang telah disepakati 

oleh dunia pemrograman dapat dilihat pada tabel 4.2: 

Tabel 4.2 Simbol-simbol  Flowchart 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

Terminator 

Permulaan atau akhir 

suatu program. 

 

Garis Alir 

(Flow Line) 

Arah aliran program atau 

merepresentasikan alur 

kerja. 

 

 

 

Preparation 

Proses inisialisasi atau 

pembelian harga diawal 

 

 

 

 

Process 

Proses perhitungan atau 

proses pengolahan data. 

  

Input / 

Output Data 

Proses input atau output 

data parammenter, 

informasi 

 

Predefined 

Process 

Permulaan sub program 

atau menjalankan sub 

program. 

 

 

Decision 

(Keputusan) 

Perbandingan pernyataan 

yang memberikan pilihan 
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Simbol Nama Keterangan 

untuk langkah 

selanjutnya 

  

On-page 

Connector 

Penghubung bagian-

bagian flowchart yang 

berada pada satu 

halaman. 

  

Off-page 

Connector 

Penghubung bagian-

bagian flowchart yang 

berada pada satu 

berbeda. 

 

Document 

Menggambarkan suatu 

dokumen atau kegiatan 

mencetak suatu 

informasi. 

 

Magnetic 

Disk 

Input atau output yang 

menggunakan disk 

magnetik. 

 

Magnetic 

Drum 

Input atau output yang 

menggunakan drum 

magnetik. 

 

Magnetic 

Tape 

Input atau output yang 

menggunakan pita 

magnetik 

 

Storage 

Data 

Input atau output yang 

menggunakan 

penyimpanan akses 

langsung. 
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Simbol Nama Keterangan 

 

Punched 

Tape 

Input atau output yang 

menggunakan pita kertas 

berlubang. 

 
Manual 

Input 

Input yang dimasukkan 

secara manual dari 

keyboard. 

 

Display 

Output yang ditampilkan 

pada terminal. 

 

Manual 

Operation 

Operasi manual. 

                Sumber: Sitorus, Lamhot. 2015 

4.4.1.2  Data Flow Diagram 

       DFD dikutip dalam jurnal Santoso (2017:86-87), 

merupakan 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 dari input atau masukan menuju 

atau output. Adapun simbol-simbol yang digunakan dapat 

dilihat pada tabel 4.3: 
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Tabel 4.3 Simbol-simbol  DFD 

No       Simbol Nama          Keterangan 

1  

 

 

Entitas 

Eksternal 
Entitas ekternal, 

dapat berupa orang 

atau unit terkait yang 

berinteraksi dengan 

sistem tetapi diluar 

sistem. 

2  

 

 

Proses Proses adalah orang, 

unit yang 

mempergunakan atau melakukan transformasi data. Komponen fisik tidak diidentifikasikan. 

3  

 
 

Aliran Data 
Aliran data

 dengan arah 

khusus dari sumber 

ke tujuan. 

4  
 

 

 
 

Data Store Data Store 

Penyimpanan data 

atas tempat data di 

refer oleh proses. 

             Sumber : Santoso (2017:86) 

4.4.1.3 Entity Relationship Diagram 

       ERD dikutip dalam jurnal Santoso (2017:87), “Entitiy 

Relationship Diagram (ERD) adalah gambar atau diagram 

yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan 

digunakan dalam sistem bisnis”. Adapun simbol-simbol 

yang digunakan dapat dilihat pada tabel 4.4: 
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Tabel 4.4 Simbol-simbol  ERD 

 No Simbol       Nama      Keterangan 

 1  
 

Entitas Orang, kejadian, atau 
berada dimana data 
akan dikumpulkan. 

 2  

 

Atribut Informasi yang diambil 
tentang sebuah entitas. 

   3 
 

 

Relasi Menyatakan himpunan 

relasi merupakan 

hubungan antar 

entitas. 

  4  

 

 

 
 

 

Link Garis sebagai 

penghubung antar 

himpunan, relasi, dan 

himpunan entitas 

dengan atributnya. 

                                          Sumber: Santoso (2017:87) 

4.4.2   Teknik Pengembangan Sistem 

Paradigma prototype berikut tahapan-tahapan yang  terdapat pada 

metode prototype yaitu:  

1. Pengumpulan kebutuhan dan perbaikan 

 Menetapkan segala kebutuhan untuk pembangunan perangkat 

lunak 

2. Disain cepat  

Tahap penerjemahan  dari  keperluan atau data  yang  telah  

dianalisis  ke  dalam  bentuk  yang mudah dimengerti oleh user. 

3. Bentuk prototype  
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Menerjemahkan data yang telah dirancang ke dalam bahasa 

pemrograman (Program contoh atau setengah jadi ). 

4. Evaluasi pelanggan terhadap prototype  

Program yang sudah jadi diuji oleh pelanggan, dan bila ada 

kekurangan pada program bisa ditambahkan. 

5. Perbaikan prototype  

Perbaikan program yang sudah jadi, sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. Kemudian dibuat program kembali dan dievaluasi oleh 

konsumen sampai semua kebutuhan user terpenuhi. 

6. Produk rekayasa 

Program yang sudah jadi dan seluruh kebutuhan user sudah 

terpenuhi. 

 

4.5   Teknik Pengujian Sistem 

Setelah sistem sudah menjadi suatu software yang siap pakai, maka 

software harus dites dahulu sebelum digunakan. Hal ini bertujuan untuk 

meminimalisirkan kesalahan software tersebut. Pengujian dilakukan dengan 

White  Box dan Black Box. 

4.5.1.   Black Box 

       Menurut Mustaqbal (2015:34), Black Box Testing berfokus pada 

spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat 

mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan 

pada spesifikasi fungsional program. 
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       Black Box Testing bukanlah solusi alternatif dari White Box 

Testing tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang 

tidak dicakup oleh White Box Testing. 

4.5.2.   White Box 

       Menurut Nindhra dalam jurnal Mustaqbal (2015:33), White Box 

Testing adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau 

software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan 

menganalisa kode dari program yang dibuat ada yang salah atau 

tidak. Kalau modul yang telah dan sudah dihasilkan berupa output 

yang tidak sesuai dengan yang diharapkan maka akan dikompilasi 

ulang dan di cek kembali kode-kode tersebut hingga sesuai dengan 

yang diharapkan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

       Dalam hasil dan pembahasan ini penulis mendapati hasil-hasil yang diperoleh 

dalam penelitian dan pembahasan terhadap hasil yang telah dicapai maupun 

masalah-masalah yang ditemukan selama penelitian, uji coba, termasuk 

kelemahan dan kelebihan sistem yang dibuat. Hasil dan pembahasan disesuaikan 

dengan teknik perancangan sistem yang digunakan. 

5.1. Hasil Penelitian 

 Teknik pengembangan sistem pada penelitian ini menggunakan 

metode prototype yang memiliki 6 tahapan yaitu: fase pertama 

pengumpulan kebutuhan untuk menentukan ruang lingkup penelitian dan 

mendefenisikan semua kebutuhan. Fase kedua disain cepat yaitu membuat 

flowchart, data flow diagram, entity relationship diagram. Fase ketiga 

bentuk prototype membuat rancangan desain interface. Fase keempat 

evaluasi pelanggan terhadap prototyping yaitu melakukan evaluasi 

mengenai prototipe yang dibuat. Fase kelima perbaikan prototype 

memperbaiki program yang sudah jadi, dan lebih disesuaikan dengan 

kebutuhan konsumen. Fase keenam produk rekayasa ini merupakan fase 

terakhir yang memastikan bahwa produk siap digunakan. 
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5.1.1 Pengumpulan Kebutuhan 

Dalam tahapan pengumpulan kebutuhan peneliti 

mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat. 

5.1.1.1  Identifikasi Masalah 

Indentifikasi permasalahan yang terjadi Studio Foto 

Raja dapat dilihat pada tabel 5.1: 

 

No Kegiatan Penyebab masalah 

1. Penjelasan mengenai 

pelayanan jasa apa saja 

yang ditawarkan 

 

Masih banyak konsumen yang 

belum tau mengenai informasi 

yang ada di Studio Foto Raja 

beserta harganya, jika 

konsumen ingin menanyakan 

harga konsumen harus datang 

ke lokasi atau melalui telepon 

2 Kasir membuat nota 

dan form order untuk 

menyampaikan kepada 

bagian lab bahwa ada 

foto yang ingin dicetak 

Proses penyampaian informasi 

foto yang akan dicetak 

menggunakan lembaran form 

order, sehingga jika form 

order lama sampai kebagian 

lab maka akan lama jugaa 

proses foto selesai.  

3 Kasir merekap dari 

seluruh nota penjualan 

yang masuk, kemudian 

dihitung berapa jumlah 

penjualan yang didapat 

perharinya. 

Transaksi penjualan pada 

Studio Foto Raja saat ini 

disetiap transaksi dibuat dalam 

nota, kemudian dari nota ini 

akan dikumpulkan total 

penjualan perhari, sehingga 

terkadang terjadinya selisih 

perhitungan jumlah total yang 

didapat 

4 Kasir setiap bulannya 

membuat laporan 

Dalam pembuatan laporan 

dicatat dibuku, sehingga akan 

membutuhkan waktu yang 

cukup lama pada saat 

pimpinan meminta laporan  

5 Admin mendata dan 

menghitung stock 

Pada stock off name masih 

dihitung secara manual, 

Tabel 5.1 Identifikasi Masalah 
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5.1.1.2  Flowchart  Yang Berjalan 

       Adapun bagan alur yang berjalan pada pencetakan foto 

dan foto di Studio Foto Raja  adalah sebagai berikut : 

5.1.1.2.1 Flowchart Pencetakan Foto dan Foto di Studio 

Raja 

           Flowchart pencetakan foto dan foto di Studio 

Foto Raja dapat dilihat pada gambar 5.1 : 

 

 

barang setiap bulanya. sehingga rentan terjadinya 

selisih antara barang satu  

  dengan barang yang lainnya. 

6 Pengambilan 

pemesanan foto 

Dalam proses informasi 

pemesanan foto terkadang 

terjadi kendala seperti kurang 

tepatnya estimasi waktu 

pengambilan pemesanan foto. 
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Customer Kasir Lab

Mulai

Informasi 

Harga

Pilihan foto

Form order

Nota
Nota & Form 

order

Form order + 

Hasil foto

Nota

Form order + 

Hasil foto

 Foto Studio

Form order

A

Cetak 

Foto
Foto 

Studio

Form Order

Pilih Foto

Form Order

Nota

Form order & 

hasil foto

NotaForm order & 

hasil foto

Selesai

Melakukan 

pemotretan

Form order + 

Nota

Hasil cetak foto

Hasil cetak foto

A

Membuat 

nota dan 

form order

Cetak foto

Hasil fotoHasil foto

Cetak foto

 

 

Gambar 5.1 Flowchart Pencetakan Foto dan Foto di Studio 
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       Adapun penjelasan untuk flowchart proses 

yang berjalan yang telah digambarkan pada 

gambar 5.1: 

1. Customer datang ke Studio Raja menemui 

kasir untuk menanyakan informasi harga. 

2. Kasir akan menjelaskan informasi harga dan 

pilihan foto, ada cetak foto dan foto studio. 

3. Jika customer memilih cetak foto maka kasir 

akan membuatkan nota dan form order. 

4. Form order diberikan kepada lab untuk 

dicetak, dan nota akan diberikan kepada 

customer (untuk melakukan pembayaran). 

5.  Jika dari lab hasil cetak foto telah selesai, 

maka bagian lab akan memberikan hasil foto 

& form order kepada kasir, kemudian kasir 

meminta bukti nota pembayaran kepada 

customer, nota yang dari customer tadi 

disimpan sebagai arsip penjualan. Hasil foto & 

form order diberikan kepada customer. 

Selesai. 

6. Jika customer memilih untuk foto distudio, 

maka kasir akan membuatkan form order 
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untuk diberikan kepada bagian foto studio dan 

melakukan pemotretan sesuai di form tersebut. 

7. Hasil pemotretan akan diberikan kepada kasir. 

8. Kasir akan menunjukannya kepada customer, 

dan customer akan memilih foto mana yang 

akan dicetak. 

9. Setelah itu kasir membuatkan form order dan 

nota, form order diberikan kepada bagian lab 

umtuk foto segera dicetak, dan nota akan 

diberikan kepada customer. 

10.Setelah foto sudah dicetak dibagian lab, 

bagian lab akan memberikan form order 

beserta hasil cetakan kepada kasir. 

11.Kasir akan meminta nota kepada customer 

(bukti bahwa customer sudah melunasi 

pembayaran) kemudian form order dan hasil 

foto diberikan kepada customer, nota yang dari 

customer tadi disimpan sebagai arsip 

penjualan. 

12.Selesai. 
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5.1.1.2.2 Flowchart Pesan Liputan 

           Flowchart pesan liputan di Studio Foto Raja 

dapat dilihat pada gambar 5.2 : 

Customer Admin

Mulai

Informasi Harga 

Paket

Nota 

Nota

Pilih Paket & 

buat Janji 

jadwal

Pesanan

Kasir

Nota 

Selesai 

             Gambar 5.2 Flowchart Pesan Liputan 

       Adapun penjelasan untuk flowchart proses 

yang berjalan yang telah digambarkan pada 

gambar 5.2 adalah sebagai berikut : 

1. Customer datang ke Studio Raja menemui 

admin  untuk menanyakan informasi harga 

paket liputan. 

2. Admin yang bertugas akan menjelaskan 

informasi paket yang ada. 

3. Customer akan memilih paket liputan, dan 

memilih tanggal dan jam untuk liputan. 
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4. Jika setuju admin akan membuatkan dua 

rangkap nota. Satu untuk customer  sebagai 

bukti sudah melakukan pembayaran dp harga 

dan satunya lagi untuk kasir. 

5. Selesai. 

5.1.1.2.3 Flowchart Stock Barang 

       Flowchart stock barang di Studio Foto Raja 

dapat dilihat pada gambar 5.3 : 

Admin Pimpinan

Mulai

Merekap 

nama-nama 

barang

Nama Barang

Cek stock 

barang

Gudang

Barang 

lengkap

Barang 

tinggal sedikit

Pesan 

barang

Form order 

barang

Form order 

barang

Selesai

Acc dan 

pesan barang

Pajang 

barang

Barang 

masuk

Simpan barang

Hitung 

barang

Hitung 

barang

Sisa 

barang

       Gambar 5.3 Flowchart Stock Barang 
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       Adapun penjelasan untuk flowchart proses 

yang berjalan yang telah digambarkan pada 

gambar 5.3: 

1.  Admin mencatat nama-nama barang 

2.  Nama barang yang sudah direkap kemudian 

akan di cek stock. 

3.  Kemudian barang tersebut dihitung, jika 

barang masih lengkap maka admin tidak 

akan memesan barang. 

4. Jika barang yang dihitung tinggal sedikit, 

admin akan memesan barang tersebut dan 

membuatkan form order. 

5.  Form order akan diberikan kepada pimpinan, 

pimpinan akan membeli barang tersebut. 

6.  Barang masuk diterima oleh admin, admin 

akan memajang barang yang masuk tersebut, 

jika barang tersebut tidak muat dipajangan 

maka akan disimpan didalam gudang. 

7. Selesai 

5.1.1.2.4 Flowchart Stock Barang Keluar 

              Flowchart stock barang keluar di Studio Foto 

Raja dapat dilihat pada gambar 5.4 : 
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Admin Gudang

Mulai

Ambil barang

Selesai

Barang

 

     Adapun penjelasan untuk flowchart proses 

yang berjalan yang telah digambarkan pada 

gambar 5.4: 

1. Admin masuk kedalam gudang. 

2. Dari gudang admin akan mengambil barang 

yang dibutuhkan untuk dipanjang. 

3. Selesai. 

5.1.1.2.5  Flowchart Laporan 

       Flowchart laporan di Studio Foto Raja dapat 

dilihat pada gambar 5.5 : 

        Gambar 5.4 Flowchart Stock Barang Keluar 
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Kasir Pimpinan

Mulai

Laporan 

penjualan

Laporan 

penjualan

Selesai

Nota

Menghitung 

transaksi 

masuk

 

Adapun penjelasan untuk flowchart proses 

yang berjalan yang telah digambarkan pada gambar 

5.5: 

1.  Kasir merekap seluruh nota penjualan perhari. 

2. Dari nota tersebut akan dihitung berapa total 

penjualan perhari. 

3. Kemudian diolah menjadi laporan penjualan 

untuk dilaporkan ke atasan. 

4. Selesai. 

 

 

 

Gambar 5.5 Flowchart Laporan 

 



46 

 

 

5.1.1.3. Deskripsi Kebutuhan 

       Adapun deskripsi kebutuhan dalam pengembangan 

perangkat lunak sistem informasi Studio Foto Raja dengan 

metode prototype yaitu : 

1. Kebutuhan Fungsional 

       Kebutuhan fungsional dijelaskan dalam analisis 

kebutuhan pengguna (user requirement), yang disajikan 

pada tabel 5.2. 

  Tabel 5.2. Kebutuhan Pengguna (User Requirement) 

No 

Kebutuhan 

Pengguna 

Deskripsi Kebutuhan 

1. Input a. Customer dapat memesan paket 

liputan 

b. Customer dapat melakukan 

pengecekan foto melalui nomor 

nota 

c. Customer memberikan kritik dan 

saran tentang studio raja 

d. Admin melakukan verifikasi 

data pemesan liputan 

e. Admin dapat menambah barang 

baru 

f. Admin dapat mengeluarkan 

stock barang 

g. Admin dapat mengedit barang 

h. Admin dapat mengganti 

password 

i. Kasir dapat menginput nota 

pemesanan 

j. Kasir dapat mengupdate status 

hasil cetak foto 

k. Kasir dapat mengganti password 

l. Bagian lab dapat mengupdate 

status hasil cetak foto 
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No 

Kebutuhan 

Pengguna 

Deskripsi Kebutuhan 

m. Bagian lab dapat mengganti 

password 

n. Pimpinan dapat menambahkan 

user 

o. Pimpinan dapat mengganti 

password. 

2. Output a. Customer dapat melihat 

informasi mengenai studio foto 

raja melalui website 

b. Customer dapat melihat status 

pencetakan foto 

c. Admin dapat melihat pemesanan 

liputan yang masuk 

d. Admin dapat melihat stock 

barang yang tersedia 

e. Admin dapat melihat stock 

barang masuk dan barang keluar 

f. Kasir dapat melihat nota 

g. Kasir dapat melihat laporan 

penjualan perperiode 

h. Bagian lab dapat melihat nota 

foto yang belum dicetak 

i. Lab dapat melihat nota foto yang 

sudah dicetak 

j. Pimpinan dapat melihat seluruh 

user 

k. Pimpinan dapat melihat history 

barang masuk dan barang keluar 

l. Pimpinan dapat melihat laporan 

perperiode. 

3.  Process a. Menyediakan proses login 

b. Proses perhitungan stock masuk 

dan stock barang keluar 

perperiode 

c. Menyediakan proses perhitungan 

hasil transaksi penjualan. 

4. Performance a. Dapat mendukung penyimpanan 

data 

b. Realtime, bersifat user friendly, 

dan mudah diakses. 
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No 

Kebutuhan 

Pengguna 

Deskripsi Kebutuhan 

5. Controll a. Dapat memberikan keamanan 

akses bagi penggguna melalui 

proses login dan verifikasi 

password 

b. Log history dapat dipantau 

langsung oleh karyawan dan 

pimpinan 

 

2. Kebutuhan Non-Fungsional 

Mengenai kebutuhan non fungsional yang berkaitan 

dengan aspek operasional, aspek keamanan, aspek 

informasi dan aspek kinerja, yang disajikan pada tabel 

5.3. 

                         Tabel 5.3. Kebutuhan Non-Fungsional 

No Kebutuhan Deskripsi  

1. Sistem Operasi Microsoft Windows 

2. Laptop/PC Intel(R) Pentium(R) CPU 

N3530 @ 2. 16Hz (4 

CPUs), ~2.2GHz 

3. Printer Canon 
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5.1.2. Desain Cepat 

Pada tahap ini desain rancangan mulai dikerjakan, berikut 

desain rancangan Sistem Informasi Studio Foto Raja Cabang Dempo 

Palembang: 

5.1.2.1. Desain Alur yang Diusulkan 

5.1.2.1.1 Flowchart Yang Diusulkan 

       Hak akses yang diusulkan adalah alur 

proses untuk cetak foto, foto di studio, data 

barang (barang masuk dan barang keluar), 

laporan: 

5.1.2.1.2 Flowchart Yang Diusulkan Untuk Cetak Foto 

di Studio 

Flowchart yang diusulkan untuk cetak foto 

distudio di Studio Foto Raja dapat dilihat pada 

gambar 5.6 : 
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Customer Kasir 

Mulai

Lab Aplikasi Database 

Daftar 

harga foto

login

Cetak 

foto

Validasi 

login

Input 

nota

Berhasil

User
Proses 

login

Nota 
Proses 

input nota

Notadetail Nota

Login

Validasi 

login

Foto yang 

akan dicetak

Laporan_lab

Udate 

status nota

Hasil foto

Hasil fotoHasil foto

selesai

Proses 

update 

status foto

A

Nota

Nota

Cetak foto

Nota

Print nota

Gagal

Y

T

 

 

       Berdasarkan gambar 5.6 diatas, penjelasan        

Flowchart yang diusulkan untuk cetak foto 

adalah sebagai berikut : 

1) Untuk melihat informasi harga customer 

tidak perlu datang langsung ke Studio Foto 

Raja, customer bisa milihat informasi 

tersebut melalui website. 

Gambar 5.6. Flowchart Yang Diusulkan Untuk  

                     Cetak Foto Studio 
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2) Selanjutnya jika sudah melihat dan ingin 

mencetak foto customer menemui kasir. 

3) Kasir login terlebih dahulu ke aplikasi 

dengan memasukan username dan password, 

aplikasi akan mengecek apakah user dan 

password yang dimasukan sudah benar atau 

salah, yang tersimpan di database User, jika 

salah kasir akan kembali memasukan ulang 

username dan password, jika benar maka 

kasir seacara otomatis masuk ke sistem 

kemudian akan ada tampilan input nota. 

4) Kasir akan membuatkan nota, proses input 

nota disimpan di database Nota dan 

Notadetail yang akan bisa dilihat oleh bagian 

lab. 

5) Kasir mencetak nota tersebut untuk diberikan 

kepada customer. 

6) Kemudian bagian lab yang akan melihat 

informasi pencetakan harus login terlebih 

dahulu dengan cara memasukan username 

dan password yang benar. 

7) Selanjutnya akan tampil pada di menu bar 

pada aplikasi foto yang akan dicetak, proses 
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foto yang akan dicetak tersimpan didalam 

database Laporan_lab yang saling terealisasi 

dari database Nota dan Detailnota. 

8) Kemudian bagian lab akan mencetak foto 

tersebut, kemudian lab akan mengupdate 

status nota dengan pilihan foto selesai 

dicetak atau foto masih dalam proses. Setelah 

diupdate data tersebut tersimpan di database 

Laporan_lab. 

9) Kemudian hasil foto yang telah selesai 

dicetak bagian lab akan memberikannya 

kepada kasir, dan kasir akan memberikannya 

kepada customer. 

10) Selesai. 

 

5.1.2.1.3. Flowchart Yang Diusulkan Untuk Foto Di 

Studio 

       Flowchart yang diusulkan hak akses yang 

diusulkan untuk foto di Studio 

dapat dilihat pada gambar 5.7 : 
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Customer Kasir 

Mulai

Lab Aplikasi Database 

Daftar 

harga foto

login

Cetak 

foto

Validasi 

login

Input 

nota

Berhasil

User
Proses 

login

Nota 
Proses 

input nota

Notadetail Nota

Login

Validasi 

login

Foto yang 

akan dicetak

Laporan_lab

Udate 

status nota

Hasil foto

Hasil fotoHasil foto

selesai

Proses 

update 

status foto

A

Nota

Nota

Cetak foto

Nota

Print nota

Gagal

Y

T

 

                    

Berdasarkan gambar 5.7 diatas, penjelasan 

Flowchart yang diusulkan untuk foto di studio 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk melihat informasi harga customer tidak 

perlu datang langsung ke Studio Foto Raja, 

customer bisa milihat informasi tersebut 

melalui website. 

2. Selanjutnya jika sudah melihat dan ingin 

mencetak foto customer menemui kasir. 

Gambar  5.7. Flowchart Yang Diusulkan Untuk Foto  

                       Di Studio 

 



54 

 

 

3. Kasir login terlebih dahulu ke aplikasi dengan 

memasukan username dan password, aplikasi 

akan mengecek apakah user dan password 

yang dimasukan sudah benar atau salah, yang 

tersimpan di database User, jika salah kasir 

akan kembali memasukan ulang username dan 

password, jika benar maka kasir seacara 

otomatis masuk ke sistem kemudian akan ada 

tampilan input nota. 

4. Kasir akan membuatkan nota, proses input 

nota disimpan di database Nota dan Notadetail  

5. Kemudian nota tersebut yang berikan form 

order customer diberikan kepada bagian foto. 

6. Setelah foto selesai, nota tersebut diberikan 

lagi kepada admin, dan hasil foto dapat dilihat. 

7. Kasir meemperlihatkan hasil foto ke customer 

untuk memilih foto mana yang akan di edit 

dan dicetak. 

8. Selanjutnya kasir akan kembali mengupdate 

nota tersebut dan memberikannya kepada 

customer. 

9. Kemudian bagian lab yang akan melihat 

informasi pencetakan harus login terlebih 
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dahulu dengan cara memasukan username dan 

password yang benar. 

10.Selanjutnya akan tampil pada di benu bar pada 

aplikasi foto yang akan dicetak, proses foto 

yang akan dicetak tersimpan didalam database 

laporan_lab yang terhubung dari database 

Nota dan Detailnota. 

11.Kemudian bagian lab mengupdate status nota 

dengan pilihan foto selesai dicetak atau foto 

masih dalam proses. Setelah diupdate data 

tersebut tersimpan di database Laporan_lab. 

12.Kemudian hasil foto yang telah selesai dicetak 

bagian lab akan memberikannya kepada kasir, 

dan kasir akan memberikannya kepada 

customer. 

13.Selesai. 

 

5.1.2.1.4. Flowchart Yang Diusulkan Untuk Stock 

Barang, Barang Masuk dan Barang Keluar       

       Flowchart yang diusulkan untuk stock 

barang, barang masuk dan barang keluar  dapat 

dilihat pada gambar 5.8 : 
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Admin Pimpinan

Mulai

Gudang Aplikasi Database

Login 

Validasi 

login

Stock 

barang

User
Proses 

login

Membuat 

form order

Stokbarang

Melihat 

data 

barang

Menerima 

orderan

Membeli 

barang sesuai 

form order

Menerima nota 

pembelian

Membeli 

barang sesuai 

form order

Simpan barang 

ke gudang

Tambah 

stock

Input jumlah 

barang 

pembelian

Barangmasuk

Proses 

barang 

masuk

Ambil barang
Ambil  

stock

Input jumlah 

barang 

keluar

Barangkeluar

Proses 

barang 

keluar

Logout 

Selesi 

Gagal

Berhasil

 

 

Berdasarkan gambar 5.8 diatas, penjelasan 

Flowchart yang diusulkan untuk stock barang,             

barang masuk dan barang keluar adalah sebagai 

berikut : 

1) Admin yang ingin melihat stock barang, 

barang masuk dan barang keluar harus login 

terlebih dahulu keaplikasi dengan 

Gambar  5.8. Flowchart Yang Diusulkan Untuk Stock  

                       Barang,  Barang Masuk dan Barang Keluar       



57 

 

 

memasukan user dan password jika 

username dan password yang dimasukan 

salah maka admin diminta untuk memasukan 

username dan password yang benar yang 

disimpan di database User. 

2) Setelah berhasil akan tampil menu bar stock 

barang, proses data stock barang disimpan di 

database Stokbarang. 

3) Kemudian jika dilihat ternyata ada barang 

yang tinggal sedikit maka admin akan 

membuatkan form order barang yang akan 

diberikan kepada pimpinan dan pimpinan 

akan membeli barang tersebut yang sudah 

hampir habis. 

4) Barang yang masuk akan diterima dan ditung 

oleh admin. 

5) Admin akan menyimpan barang tersebut ke 

gudang. 

6) Kemudian admin akan menambahkan stock 

barang masuk dengan cara menginput jumlah 

barang pembelian pada aplikasi disimpan 

pada database Barangmasuk dan Stokbarang. 
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7) Jika ingin mengambil  barang tersebut admin 

akan menginput berapa banyak jumlah 

barang yang keluar yang disimpan pada 

database Barangkeluar dan Stokbarang. 

8) Selesai. 

 

5.1.2.1.5. Flowchart Yang Diusulkan Untuk Pesan 

Liputan 

       Flowchart yang diusulkan untuk pesan 

liputan dapat dilihat pada gambar 5.9 : 

ut

Customer Admin 

Mulai

kasir Aplikasi Database 

Daftar 

harga 

liputan

Pesan 

data 

liputan
Pesan_liputan

Proses 

pesan liputan

Login 

Validasi 

login

Data 

pemesan 

liputan

User

Konfirmasi 

pesanan

Dana 

dikembalikan 

Pesan 

liputan 

disetujui

Buat nota

Nota 

Nota

Notadetail

Mulai

Proses 

penyimpanan 

nota

Data pesan 

liputan

Pesanan di 

Acc

Pesanan di 

batalkan

Pengembalian 

dana

Nota

A

Gagal

Berhasil

 
Gambar  5.9. Flowchart Yang Diusulkan Untuk   

                        Pesan  Liputan 
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Berdasarkan gambar 5.9 diatas, penjelasan 

Flowchart yang diusulkan untuk pesan liputan 

adalah sebagai berikut : 

1) Customer yang ingin memesan liputan secara 

online mereka harus masuk dulu ke website 

untuk memilih jenis paket liputan yang akan 

dipesan. 

2) Selanjutnya customer mengisi biodata, data 

customer akan disimpan di dalam database 

Pesan_liputan. 

3) Data tersebut akan masuk dibagian admin, 

admin yang ingin melihat data pesanan harus 

login terlebih dahulu dengan memasukan 

username dan password yang benar, admin 

yang berhasil masuk ke aplikasi tersimpan 

didatabase User. 

4) Kemudian admin akan mengecek, jika 

pesanan disetujui maka admin akan 

membuatkan nota, kemudian diproses dan 

disimpan didatabase Nota dan Notadetail, 

kemudian nota tersebut akan diberikan 

kekasir. 
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5) Jika pesan liputan tidak di acc maka bagian 

kasir akan menghubungi customer dan 

mengembalikan uang Dp liputan 

6) Selesai. 

 

5.1.2.1.6. Diagram Konteks 

Berdasarkan hak akses sistem yang 

diusulkan, maka penulis memberikan gambaran 

arus data terhadap sistem yang bisa dilihat pada 

gambar 5.10: 

Sistem Informasi Pelayanan Jasa 

Pada Studio Foto Raja Cabang 

Dempo Berbasis Web 

Menggunakan Metode Prototype

Sistem Informasi Pelayanan Jasa 

Pada Studio Foto Raja Cabang 

Dempo Berbasis Web 

Menggunakan Metode Prototype

AdminAdmin LabLab

Pimpinan Pimpinan 

Informasi stock barang

Informasi barang masuk

Informasi barang keluar

Informasi pesan liputan Informasi Cetak foto

Update data cetak foto

Informasi data user

Informasi barang masuk

Informasi barang keluar

Informasi pendapatan

KasirKasir

Data cetak foto

Update data cetak foto

Data pendapatan

Informasi data cetak foto

Informasi Pendapatan

Data User

Customer Customer 
Informasi profile perusahaan

Informasi harga

pesan liputan

Informasi cetak foto

Data pesan liputan

Cek hasil foto

Data kritik dan saran

Data stock barang

Data barang masuk

Data barang keluar

Update pesan liputan

               Gambar  5.10 Diagram Konteks 

       Berdasarkan gambar 5.10 diatas, diagram 

konteks dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Sistem informasi pelayanan jasa pada Studio 

Foto Raja Cabang Dempo Berbasis web 

menggunakan metode prototype  ini mempunyai 
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5 kesatuan luar yaitu customer, admin, kasir, 

lab, dan pinpinan. 

1. Admin 

Admin dapat menginput data user, data stock 

barang, data barang masuk, data barang 

keluar dan update pesan liputan. Informasi 

yang diperoleh admin adalah informasi stock 

barang, informasi barang masuk, informasi 

barang keluar dan informasi pesan liputan. 

2. Kasir 

Kasir dapat menginput data user, data cetak 

foto, update data cetak foto, dan data 

pendapatan. Informasi yang diperoleh adalah 

informasi data cetak foto dan informasi 

pendapatan. 

3. Customer 

Customer dapat menginput data pesan 

liputan, cek hasil foto, data kritik dan saran. 

Informasi yang diperoleh customer adalah 

informasi harga, pesan liputan dan informasi 

cetak foto. 
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4. Lab 

Bagian lab dapat menginput data user, update 

data cetak foto. Informasi yang diperoleh lab 

adalah informasi cetak foto. 

5. Pimpinan 

Pimpinan dapat menambahkan data user. 

Informasi yang diperoleh pimpinan adalah 

informasi data user, informasi data barang 

masuk, informasi data barang keluar dan 

informasi pendapatan. 

5.1.2.1.7. Data Flow Diagram level 0 

       Data Flow Diagram merupakan alat 

bantu yang dapat menggambarkan arus data 

di dalam sistem dengan terstruktur dan jelas. 

Berdasarkan analisa penulis, penulis 

memberikan gambaran arus data terhadap 

sistem yang akan direncanakan dapat dilihat 

pada gambar 5.11. 
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Informasi pesan liputanInformasi pesan liputan

Kasir Input data cetak foto Nota Data cetak foto
Informasi data cetak fotoInformasi data cetak foto

Nota_detail Update data cetak foto Data cetak foto
Informasi data cetak fotoInformasi data cetak foto

Data pendapatan Data pendapatan

Informasi data pendapatan

Informasi data pendapatan

Customer  
9.0P

Data pesan 

liputan

Input pesan liputan Data pesan liputan

Data kritik dan saran 

Cek hasil foto

10.P

Data kritik 

dan saran

Kritik_saran Data kritik dan saran

Informasi harga

Informasi pesan liputan

Lab Update data cetak foto

Informasi cetak foto

Pimpian Data user
Informasi data user

Informasi barang masuk

Informasi barang keluar

Informasi pendapatan

Laporan_lab

 Gambar  5.11 Data Flow Diagram Level 0 

5.1.2.1.8. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Berikut ini adalah gambar Entity 

Relationship Diagram (ERD) yang berisi 

komponen-komponen himpunan entitas dan 

himpunan relasi yang masing-masing 

dilengkapi atribut-atribut. Diagram Entity 

Relationship Diagram (ERD) dapat dilihat 

pada gambar 5.12: 
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iduser
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username

password
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idnotadetailpk
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tgl_selesai
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pesan

judul
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1
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M
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M
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5.1.2.2. Desain Sistem 

5.1.2.2.1. Desain Database 

Berikut adalah tabel untuk desain sistem 

informasi Studio Foto Raja Cabang Dempo 

Palembang: 

1. Tabel User 

       Tabel user digunakan untuk 

menampung data user yang dapat 

mengakses website sistem informasi Studio 

Foto Raja Cabang Dempo Palembang. 

Struktur tabel user dapat dilihat pada tabel 

5.4 : 

 

Gambar  5.12 Diagram Entity Relationship (ERD) 
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Nama Tabel : User 

Primary Key : iduser 

                  Tabel 5.4 Tabel User 

No Field Name Type Width Keterangan 

1. iduser int 5 Primary Key 

2. username varchar 50 - 

3. password varchar 35 - 

4. Nama varchar 50 - 

5. 
Jabatan 

 

enum  

 

- Manager, 

admin, kasir, 

lab 

6. jeniskelami

n enum 

- Pria, wanita 

7. alamat text - - 

8 Nohp text - - 

9 status cc - - 

 

2. Pesan Liputan 

       Tabel pesan liputan digunakan untuk 

menampung data customer yang memesan luputan 

melalui website sistem informasi Studio Foto Raja 

Cabang Dempo Palembang. Struktur tabel liputan 

dapat dilihat pada tabel 5.5 : 
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Nama Tabel : pesan_liputan 

Primary Key : iduser 

                Tabel 5.5 Tabel Pesan Liputan 

No Field Name Type Width Keterangan 

1. idliputan int 5 Primary Key 

2.  iduser int 5 Poreign key 

3. nama_paket enum - emerald, 

sapphire 

4. tgl_liputan date - - 

5. buktibayar varchar 50 - 

6. Status enum - baru, acc, 

batalkan 

7. total_bayar int 11 - 

8. nama_pelan

ggan 

varchar 50 - 

9. Nohp varchar 15 - 

10 Email varchar 50 - 

11 Tgl_pesanm

asuk 

ddate - - 

12 Keterangan  text - - 

 

3. Tabel Nota 

Tabel nota digunakan untuk menampung data 

hasil transaksi penjualan pada sistem informasi 

Studio Foto Raja Cabang Dempo Palembang. 

Struktur tabel nota dapat dilihat pada tabel 5.6 : 
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Nama Tabel : Nota 

Primary Key : idnota 

Foreign key : iduser 

              Tabel 5.6 Tabel Nota 

No Field Name Type Width Keterangan 

1. Idnota varchar 15 Primary Key 

2. Iduser int 15 Foreign key 

3. tgl_pesan date - - 

4. Nohp varchar 15 - 

5. jenis_pesanan enum - Cuci foto, 

foto studio, 

liputan 

6. Total int 11 - 

7. Bayar int 10 - 

8. Status enum - proses, 

selesai, 

diambil 

9. keterangan text - - 

10. tgl_ambil date - - 

 

4. Tabel Kritik dan Saran 

Tabel kritik dan saran digunakan untuk 

menampung kritikan dan saran yang diberikan oleh 

customer yang di isi melalui website tentang 

pelayanan yang kami berikan. Struktur tabel kritik 

saran dapat dilihat pada tabel 5.7 : 
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Nama Tabel : Kritik_sarn 

Primary Key : idkritik 

                      Tabel 5.7 Tabel Kritik dan Saran 

No Field Name Type Width Keterangan 

1. Idkritik int 5 Primary key 

2. Nama varchar 50 - 

3. Email varchar 50 - 

4. Judul varchar 50 - 

5. Pesan text - - 

6. Tanggal date - - 

 

5. Tabel Stock Barang 

Tabel stock barang digunakan untuk 

menampung atau mencatat data-data nama barang 

yang dijual di Studio Raja. Struktur tabel stock 

barang dapat dilihat pada tabel 5.8 : 

Nama Tabel : stockbarang 

Primary Key : idbarang 

               Tabel 5.8 Tabel Stock Barang 

No Field Name Type Width Keterangan 

1. idbarang int 5 Primary Key 

2. namabarang varchar 50 - 

3. kategori enum - bingkai, 

album, cd 
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No Field Name Type Width Keterangan 

4. Stock int 5 - 

 

6. Tabel Barang Masuk 

Tabel barang masuk digunakan untuk 

menampung atau mencatat data-data nama barang 

masuk di Studio Raja. Struktur tabel barang masuk 

dapat dilihat pada tabel 5.9 : 

Nama Tabel : Barangmasuk 

Primary Key : idbarang_msk 

Foreign key : idbarang 

     Iduser 

              Tabel 5.9 Tabel Barang Masuk 

No Field Name Type Width Keterangan 

1. idbarang_msk int   5 Primary Key 

2. Idbarang int   5 Foreign key 

3. Iduser int   5 Foreign key 

4. stok_msk int   5 - 

5. tgl_msk date - - 

6. keterangan text - - 

 

7. Tabel Barang Keluar 

Tabel barang keluar digunakan untuk 

menampung atau mencatat data-data nama barang 
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keluar di Studio Raja. Struktur tabel barang keluar 

dapat dilihat pada tabel 5.10 : 

Nama Tabel : Brangkeluar 

Primary Key : idbarang_klr 

Foreign key : idbarang 

    iduser 

           Tabel 5.10 Tabel Barang Keluar 

No Field Name Type Width Keterangan 

1. idbarang_klr int 5 Primary 

Key 

2. Idbarang int 5 Foreign key 

3. Iduser int 5 Foreign key 

4. stok_klr int 5 - 

5. tgl_klr date - - 

6. keterangan text - - 

 

8. Tabel Nota Detail 

       Tabel nota detail digunakan untuk menampung 

data customer dan melihat laporan penjualan di 

Studio Raja. Struktur tabel nota detail dapat dilihat 

pada tabel 5.11: 

Nama Tabel : Notadetail 

Primary Key : idnotadetail 

Foreign key :idnota 
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            Tabel 5.11 Tabel Nota Detail 

No Field Name Type Width Ketera

ngan 

1. idnotadetail int 5 Primary 

Key 

2. Idnota varchar 10 Foreign 

key 

3. namaproduk varchar 20 - 

4. Banyak int 10 - 

5. Harga int 10 - 

 

9. Tabel Laporan Lab 

       Tabel laporan lab digunakan untuk bagian lab 

melihat informasi foto yang akan dicetak di Studio 

Raja. Struktur tabel laporan lab dapat dilihat pada 

tabel 5.12 : 

Nama Tabel : Laporan_lab 

Primary Key : idlaporanlab 

Foreign key : idnota 

Tabel 5.12 Tabel Laporan Lab 

No Field Name Type Width Keteran

gan 

1. idlaporanlab int 5 Primary 

Key 

2. Idnota varchar 10 Foreign 

key 
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No Field Name Type Width Keteran

gan 

3. Iduser int 5 - 

4. tgl_selesai date - - 

 

5.1.3. Bentuk Prototype 

5.1.3.1.   Desain Interface 

       Berikut adalah interface untuk desain sistem 

informasi Studio Foto Raja Cabang Dempo Palembang : 

5.1.3.1.1. Desain Tampilan website 

       Desain tampilan website merupakan 

rancangan form untuk dapat melihat informasi 

yang ada pada halaman website sperti profile, 

daftar harga, dll. Dapat dilihat pada gambar 

5.13: 

HomeHome ProfileProfile Daftar 
Harga

Daftar 
Harga

Pesan 
Liputan

Pesan 
Liputan

Kritik & Saran

LogoLogo

So
ci

al
 M

ed
ia

LoginLogin Cek FotoCek Foto

Slide Show

GambarGambar GambarGambar GambarGambar GambarGambar GambarGambar GambarGambar GambarGambar GambarGambar GambarGambar

 

  

5.1.3.1.2. Desain Tampilan Profile 

 

Desain tampilan profile merupakan 

rancangan form untuk dapat melihat informasi 

Gambar  5.13. Desain Tampilan Website 
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tentang Studio Foto Raja. Dapat dilihat pada 

gambar 5.14 : 

HomeHome ProfileProfile Daftar 
Harga

Daftar 
Harga

Pesan 
Liputan

Pesan 
Liputan

LogoLogo

So
cia

l M
ed

ia

LoginLogin Cek FotoCek Foto

GambarGambar GambarGambar GambarGambar GambarGambar GambarGambar GambarGambar

GambarGambar

Studio Foto Raja

xxxxxx

Studio Foto Raja

xxxxxx

Wedding 
Photography

xxxxxx

Wedding 
Photography

xxxxxx

Studio 
Photography

xxxxxx

Studio 
Photography

xxxxxx

Portraits 
Photography

xxxxxx

Portraits 
Photography

xxxxxx

AlamatAlamat TeleponTelepon EmailEmail

 

  

5.1.3.1.3.   Desain Tampilan Daftar Harga 

 

Desain tampilan daftar harga merupakan 

rancangan form untuk dapat melihat daftar 

harga foto yang ada di Studio Foto Raja. Dapat 

dilihat pada gambar 5.15 : 

HomeHome ProfileProfile Daftar 
Harga

Daftar 
Harga

Pesan 
Liputan

Pesan 
Liputan

LogoLogo

So
ci

al
 M

ed
ia

LoginLogin Cek FotoCek Foto

Gambar
Harga

Gambar
Harga

Kategori Harga FotoKategori Harga Foto

AlamatAlamat TeleponTelepon EmailEmail

Gambar
Harga

Gambar
Harga

Gambar
Harga

Gambar
Harga

Gambar
Harga

Gambar
Harga

Gambar
Harga

Gambar
Harga

Gambar
Harga

Gambar
Harga

 

 

5.1.3.1.4. Desain Tampilan Pesan Liputan 

 

Desain tampilan pesan liputan merupakan 

rancangan form untuk memesan liputan secara 

Gambar  5.15. Desain Tampilan Daftar Harga 

Gambar  5.14. Desain Tampilan Profile 
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online yang ada di Studio Foto Raja. Dapat 

dilihat pada gambar 5.16: 

Data pemesan

Nama lengkap

Paket xxxxxxxxx

Nomor hp

Email 

Mm/dd/yyyy

Tanggal booking

Choose file

Bukti bayar

No file chose

Pesan paket
Batal

   

 

5.1.3.1.5. Desain Tampilan Status Foto 

Desain tampilan status foto merupakan 

rancangan form untuk melihat apakah foto sudah 

bisa diambil atau belum. Dapat dilihat pada 

gambar 5.17 : 

HomeHome ProfileProfile Daftar 
Harga

Daftar 
Harga

Pesan 
Liputan

Pesan 
Liputan

LogoLogo

S
o

ci
a

l 
M

e
d

ia

LoginLogin Status FotoStatus Foto

AlamatAlamat TeleponTelepon EmailEmail

Cek Status Foto Anda

Masukan nomor Invoice

xxxxxxxx

CariCari

KembaliKembali

 Gambar  5.17. Desain Tampilan Status Foto 

 

 

Gambar  5.16. Desain Tampilan Pesan Liputan 
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5.1.3.1.6.  Desain Tampilan Kritik dan saran 

Desain tampilan kritik dan saran merupakan 

rancangan form untuk menginput kritikan dan 

saran yang diberikan oleh customer mengenai 

studio raja, yang nantinya bisa menjadi bahan 

pertimbangan atau teknik pengambilan keputusan 

bagi pimpinan agar menjadi lebih baik lagi 5.18 : 

HomeHome ProfileProfile Daftar 
Harga

Daftar 
Harga

Pesan 
Liputan

Pesan 
Liputan

LogoLogo

So
ci

al
 M

ed
ia

LoginLogin Cek FotoCek Foto

Slide fotoSlide foto Slide fotoSlide foto Slide fotoSlide foto

Kritik & Saran

Your name

Kritik dan 

saran

Your email subject

message

send

 

5.1.3.1.7.  Desain Tampilan Login 

Desain tampilan login merupakan rancangan 

form untuk masuk kedalam menu utama sistem. 

Adapun file-file dari desain input data login 

berupa Username dan Password, desain login 

dapat digunakan oleh admin, kasir, lab, dan 

pimpinan dapat dilihat pada gambar 5.19 : 

Gambar  5.18. Desain Tampilan Kritik dan Saran 
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HomeHome ProfileProfile Daftar 
Harga

Daftar 
Harga

Pesan 
Liputan

Pesan 
Liputan

LogoLogo

S
o

ci
a

l 
M

e
d

ia

LoginLogin Cek FotoCek Foto

AlamatAlamat TeleponTelepon EmailEmail

Login Admin

Username :

Password :

xxxxxxxx

xxxxxxxx

LoginLogin Lupa PasswordLupa Password

 

                                                     

5.1.3.1.8. Desain Tampilan Untuk Ganti Password  

Desain tampilan untuk ganti password 

merupakan rancangan form untuk pemilik akses 

jika ingin mengganti password agar yang lain 

tidak saling mengetahui fungsi dan hak ases 

masing-masing user. Dapat dilihat pada gambar 

5.20: 

Ganti 

xxxxx

Ganti Password

xxxx

xxxx

reset batal

Password lama

Password baru

Konfirmasi paswword baru

 

 

Gambar  5.20. Desain Tampilan Ganti  Password 

Gambar  5.19. Desain Tampilan Login 



77 

 

 

5.1.3.1.9. Desain Tampilan Pesan Liputan Untuk 

Admin 

 

Desain tampilan pesan liputan merupakan 

rancangan form untuk melihat jadwal pesan 

liputan yang sudah dipesan oleh customer. 

Dapat dilihat pada gambar 5.21: 

Cari nota Cari 

Dari tanggal Mm/dd/yyyy Sampai tanggal Mm/dd/yyyy Lihat 

Lihat semua pesanan

No Nama pelanggan Tanggal pesan Nama paket Tanggal liputan Status Bukti bayar Detail 

1 xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx

2 xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx

Halaman xx

Total 

Pesan Liputan Studio Foto Raja

 

 

 

5.1.3.1.10.  Desain Tampilan Stock Barang Untuk 

Admin 

Desain tampilan stock barang merupakan 

rancangan form untuk melihat nama barang dan 

stock barang yang ada, selain itu juga desain 

form barang ini dapat mengedit dan 

menambahkan nama barang baru. Dapat dilihat 

pada gambar 5.22: 

Gambar  5.21. Desain Tampilan Pesan Liputan  

                          Untuk Admin 
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Cari nota Cari 

No Nama barang Jenis barang Stock Act

1 xxxx xxxxx xxxx Tambah stock | Ambil stoc

2 xxxx xxxxx xxxx xxxx

Halaman xx

Total 

Data Barang

Lihat semua stockCDAlbumBingkai

Edit barang Tambah barang baru

 

 

 

5.1.3.1.11. Desain Histori Stock Masuk Untuk Admin 

Desain histori stock masuk merupakan 

rancangan form untuk melihat data nama barang 

yang baru masuk. Dapat dilihat pada gambar 

5.23: 

Periode Bulan Cari 

No Nama barang Jenis barang Stock masuk

1 xxxx xxxxx xxxx

2 xxxx xxxxx xxxx

Halaman xx

Total 

Histori Stock Masuk

Tahun

Tanggal masuk

xxxx

xxxx

Keterangan 

xxxx

xxxx

           Gambar  5.23. Desain Histori Stock Masuk  

 

5.1.3.1.12. Desain Histori Stock Keluar Untuk Admin 

Desain histori stock keluar merupakan 

rancangan form untuk melihat data nama barang 

Gambar  5.22. Desain Tampilan Stock Barang          

Untuk Admin 

Untuk  Admin     
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yang diambil atau barang yang telah laku 

diperjualbelikan. Dapat dilihat pada gambar 

5.24: 

Periode Bulan Cari 

No Nama barang Jenis barang Stock keluar

1 xxxx xxxxx xxxx

2 xxxx xxxxx xxxx

Halaman xx

Total 

Histori Stock Keluar

Tahun

Tanggal keluar

xxxx

xxxx

Keterangan 

xxxx

xxxx

  

 

 

5.1.3.1.13. Desain Input Nota / form order Untuk Kasir 

Desain intput nota / form order merupakan 

rancangan form untuk dapat menyimpan data 

customer pada halaman website seperti nama, 

nomor hp, jenis pesanan, dll. Dapat dilihat pada 

gambar 5.25 : 

Gambar  5.24. Desain Histori Stock Keluar  

                          Untuk  Admin  
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Input Nota

Id nota 

Nama pesanan

No hp

Jenis pesanan

Produk Nama produk Jumlah Harga Act 

Tambah 

Total Rp. 

Bayar 

Sisa Rp. 

Keterangan 

Submit reset

 

5.1.3.1.14. Desain Tampilan Lihat Nota Untuk Kasir 

Desain tampilan lihat nota merupakan 

rancangan form untuk dapat melihat riwayat 

data pemesanan customer. Dapat dilihat pada 

gambar 5.26 : 

Nota Studio Foto Raja

Cari nota Cari 

Dari tanggal Mm/dd/yyyy Sampai tanggal Mm/dd/yyyy Lihat 

Transaksi hari ini

No Nomor nota Tanggal pesan Nama pemesan Jenis pemesanan Status Tanggal ambil Detail 

1 xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx

2 xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx

Halaman xx

Total 

 

 

                  

Gambar  5.25. Desain Input Nota Untuk Kasir 

Gambar  5.26. Desain Tampilan Lihat Nota  

                         Untuk Kasir 
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5.1.3.1.15. Desain Tampilan Laporan Untuk Kasir  

Desain tampilan laporan merupakan 

rancangan form untuk dapat melihat laporan 

transaksi yang berjalan pada setiap harinya di 

studio foto raja. Dapat dilihat pada gambar 5.27: 

Laporan Transaksi Studio Foto Raja

Bulan Tahun CariPeriode 

No Nomor nota Tanggal pesan Nama pemesan Jenis pesanan Total 

1 xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx

2 xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx

xxxxxHalaman 

Total: 

     Gambar  5.27. Desain Tampilan Laporan 

      Untuk Kasir                  

5.1.3.1.16. Desain Tampilan Nota Belum Dicetak Untuk 

Lab 

Desain tampilan nota belum dicetak 

merupakan rancangan form untuk mengetahui 

antrian form order mana saja yang belum 

dicetak Dapat dilihat pada gambar 5.28: 
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Cari nota Cari 

Dari tanggal Mm/dd/yyyy Sampai tanggal Mm/dd/yyyy Lihat 

Transaksi hari ini

No Nomor nota Tanggal pesan Nama pemesan Jenis pemesanan Status Tanggal ambil Detail 

1 xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx

2 xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx

Halaman xx

Total 

Nota Belum di Cetak

        Gambar  5.28. Desain Tampilan Nota Belum  

          Dicetak Untuk Lab            

     

5.1.3.1.17. Desain Tampilan Nota Sudah Dicetak Untuk 

Lab 

Desain tampilan nota sudah dicetak 

merupakan rancangan form untuk mengetahui 

informasi mengenai form order nota yang sudah 

dicetak, foto sudah bisa diambil oleh customer. 

Dapat dilihat pada gambar 5.29: 

Cari nota Cari 

Dari tanggal Mm/dd/yyyy Sampai tanggal Mm/dd/yyyy Lihat 

Transaksi hari ini

No Nomor nota Tanggal cetak Nama pemesan Jenis pemesanan Status Keterangan Detail 

1 xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx

2 xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx

Nota Sudah di Cetak

      Gambar  5.29. Desain Tampilan Nota Sudah 

Dicetak 

 

 

   Dicetak Untuk 

Lab 
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5.1.3.1.18.  Desain Tampilan Laporan Untuk Pimpinan 

Desain tampilan laporan merupakan 

rancangan form untuk pimpinan agar dapat 

melihat laporan penjualan dengan mudah 

berdasarkan periode. Dapat dilihat pada gambar 

5.30: 

Laporan Transaksi Studio Foto Raja

Bulan Tahun CariPeriode 

No Nomor nota Tanggal pesan Nama pemesan Jenis pesanan Total 

1 xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx

2 xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx

xxxxxHalaman 

Total: 

 

 

 

5.1.3.1.19.  Desain Histori Stock Masuk Untuk Pimpinan 

Desain histori stock masuk merupakan 

rancangan form untuk melihat data nama barang 

yang baru masuk. Dapat dilihat pada gambar 

5.31: 

                   Gambar  5.30. Desain Tampilan Laporan   

                                          Untuk Pimpinan 
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Periode Bulan Cari 

No Nama barang Jenis barang Stock masuk

1 xxxx xxxxx xxxx

2 xxxx xxxxx xxxx

Halaman xx

Total 

Histori Stock Masuk

Tahun

Tanggal masuk

xxxx

xxxx

Keterangan 

xxxx

xxxx

     Gambar  5.31. Histori Stock Masuk Untuk   

                           Pimpinan 

5.1.3.1.20. Desain Histori Stock Keluar Untuk Pimpinan 

Desain histori stock keluar merupakan 

rancangan form untuk melihat data nama barang 

yang diambil atau barang yang telah laku 

diperjualbelikan. Dapat dilihat pada gambar 

5.32: 

Periode Bulan Cari 

No Nama barang Jenis barang Stock keluar

1 xxxx xxxxx xxxx

2 xxxx xxxxx xxxx

Halaman xx

Total 

Histori Stock Keluar

Tahun

Tanggal keluar

xxxx

xxxx

Keterangan 

xxxx

xxxx

  

 

 

Gambar  5.32. Histori Stock Keluar  

                          Untuk  Pimpinan  
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5.1.3.1.21. Desain Data User Untuk Pimpinan 

Desain data user merupakan rancangan 

form untuk melihat data nama-nama pegawai 

beserta jabatan yang ada di Studio Foto Raja. 

Dapat dilihat pada gambar 5.33 

Cari data Cari 

No Nama username Jenis kelamin

1 xxxx xxxxx xxxx

2 xxxx xxxxx xxxx

Halaman xx

Total 

Data User

Alamat 

xxxx

xxxx

No telephone

xxxx

xxxx

Lihat semua usera

jabatan

xxxx

xxxx

status

xxxx

xxxx

aksi

Edit | delete

Edit | delete

Tambah user

 

 

 

5.1.4 Evaluasi Prototyping 

 Pada tahapan ini, penulis melakukan evaluasi prototype dengan 

cara melakukan diskusi langsung kepada karyawan Studio Foto Raja. 

Diskusi yang dilakukan antara penulis dan karyawan Studio Foto 

Raja yaitu membahas tentang kelayakan dan kesesuaian prototype, 

dimana evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan dan 

kelengkapan fungsi-fungsi yang terdapat pada prototype yang telah 

dibuat sebelumnya oleh pihak penulis. Setelah dilakukan evaluasi 

Gambar  5.33. Desain Data User Untuk 

                         Pimpinan 
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prototype dan fungsi prototype sudah sesuai dengan yang diinginkan, 

maka pengembangan selanjutnya adalah pengodingan sistem. 

5.1.5 Perbaikan Prototype  

Pada tahapan ini, sistem dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan database MySQL sebagai media 

penyimpanan. 

5.1.5.1  Tampilan  

Berikut ini merupakan tampilan sistem untuk Studio 

Foto Raja. 

5.1.5.1.1. Tampilan Halaman Website 

           Berikut ini merupakan gambar tampilan 

halaman home pada website Studio Foto Raja. 

Tampilan halaman home menampilkan informasi 

profile, daftar harga, pesan liputan, cek foto, 

sosial media serta dapat memberikan kritik dan 

saran. Gambar tampilan website dapat dilihat 

pada gambar 5.34 dibawah ini: 
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                Gambar  5.34. Tampilan Halaman Website 

5.1.5.1.2. Tampilan Halaman Profile 

Halaman profile menampilkan informasi 

mengenai Studio Foto Raja. Halaman profile 

dapat dilihat pada gambar 5.35 : 

 

                  Gambar  5.35. Tampilan Halaman Profile 

 

 



88 

 

 

5.1.5.1.3. Tampilan Halaman Daftar Harga 

Halaman daftar harga menampilkan 

informasi mengenai harga-harga yang ada di 

Studio Foto Raja, seperti harga pesan liputan, 

harga cuci foto, dll. Halaman daftar harga dapat 

dilihat pada gambar 5.36 : 

Gambar 5.36. Tampilan Halaman Daftar Harga 

5.1.5.1.4. Tampilan Halaman Pesan Liputan 

Tampilan halaman pesan liputan 

menampilkan dua pilihan yang bisa dipesan 

secara online. Dapat dilihat pada gambar dilihat 

pada gambar 5.37 : 

  Gambar  5.37. Tampilan Halaman Pesan Liputan 
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5.1.5.1.5. Tampilan Halaman Status Foto 

Halaman sttus foto dapat digunakan oleh 

customer untuk melihat apakah hasil foto yang 

telah dicetak sudah selesai atau belum. Halaman 

cek foto dapat dilihat pada gambar 5.38: 

 

                Gambar  5.38. Tampilan Halaman Status Foto 

5.1.5.1.6  Tampilan Halaman Kritik dan Saran 

       Halaman kritik dan saran dapat digunakan 

oleh customer untuk memberikan informasi 

berupa masukan ataupun kritikan tentang Studio 

Foto Raja. Halaman kritik dan saran dapat dilihat 

pada gambar 5.39: 

             Gambar  5.39. Tampilan Halaman Kritik 

dan Saran 
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5.1.5.1.7. Tampilan Halaman Login 

Halaman login website digunakan user 

yang memiliki hak akses untuk masuk ke 

aplikasi. User yang bisa login ialah admin, kasir, 

lab, dan pimpinan. User diharuskan untuk 

memasukkan username dan password. Jika 

username dan password yang dimasukkan benar 

maka akan masuk ke halaman dashboard, jika 

username dan password yang dimasukkan salah 

maka akan gagal masuk ke halaman dashboard 

dan diminta untuk memasukkan kembali 

username dan password yang benar dan sudah 

terdaftar. Adapun tampilan halaman login dapat 

dilihat pada gambar 5.40 dibawah ini :  

                                                       Gambar  5.40. Tampilan Halaman Login 
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5.1.5.1.8. Tampilan Halaman Ganti Password 

Halaman ganti password digunakan user 

yang memiliki hak akses untuk mengganti 

password pada aplikasi. User yang bisa 

menggantii password ialah admin, kasir, lab, dan 

pimpinan. Adapun tampilan halaman ganti 

password dapat dilihat pada gambar 5.41 

dibawah ini :  

 

 

5.1.5.1.9. Tampilan Halaman Pesan Liputan Untuk 

Admin 

Halaman pesan liputan dapat dilihat oleh 

admin informasi tentang customer yang memesan 

jadwal liputan di Studio Foto Raja. Halaman 

pesan liputan dapat dilihat pada gambar 5.42: 

Gambar  5.41. Tampilan Halaman Ganti Password 
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 Gambar  5.42. Tampilan Halaman Pesan       

 

5.1.5.1.10. Tampilan Halaman Stock Untuk Admin 

Halaman stock yang dapat dilihat oleh 

admin informasi tentang stock barang, 

kemudian admin bisa menambahkan stock dan 

mengambil stock yang barang yang ada. 

Halaman stock dapat dilihat pada gambar 5.43: 

                                                                             

Gambar  5.43. Tampilan Halaman Stock  

    Untuk Admin        

 

5.1.5.1.11. Tampilan Halaman Histori Stock Masuk     

Untuk   Admin 

Halaman Histori stock  masuk yang dapat 

dilihat oleh admin informasi tentang stock 

Liputan  Untuk Admin 
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barang masuk, bisa dicek sesuai periode. 

Halaman histori stock dapat dilihat pada gambar 

5.44: 

   

     

5.1.5.1.12. Tampilan Halaman Histori Stock Keluar 

Untuk  Admin 

Halaman Histori stock  keluar yang dapat 

dilihat oleh admin informasi tentang stock 

barang keluar, bisa dicek sesuai periode. 

Halaman histori stock barang keluar dapat 

dilihat pada gambar 5.45:                

        Gambar  5.44. Tampilan Halaman Histori Stock  

Masuk Untuk Admin 
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5.1.5.1.13. Tampilan Halaman Input Nota Untuk Kasir 

Halaman input nota yang dapat gunakan 

oleh kasir untuk mengisi biodata pelanggan 

yang akan mencetak foto di Studio Foto Raja. 

Halaman input nota dapat dilihat pada gambar 

5.46: 

                                                        Gambar  5.46. Tampilan Halaman Input  

 

      Gambar  5.45. Tampilan Halaman Histori Stock  

Nota Untuk Kasir 

      Keluar Untuk Admin 
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5.1.5.1.14. Tampilan Halaman Lihat Nota Untuk Kasir 

Halaman lihat nota yang dapat dilihat oleh 

kasir untuk melihat riwayat nota baik sudah 

dicetak ataupun nota yang belum cetak. 

Halaman lihat nota dapat dilihat pada gambar 

5.47: 

 

 

 

5.1.5.1.15. Tampilan Halaman Laporan Untuk Kasir 

Halaman laporan yang dapat dilihat oleh 

kasir yaitu untuk melihat laporan penjualan 

pada setiap harinya di Studio Foto Raja, 

laporan bisa dilihat sesuai dengan periode. 

Halaman lihat nota dapat dilihat pada gambar 

5.48: 

Gambar  5.47. Tampilan Halaman Lihat Nota  

                          Untuk Kasir                            
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5.1.5.1.16. Tampilan Halaman Nota Belum Dicetak 

Untuk Lab 

Halaman nota belum dicetak dapat dilihat 

oleh bagian lab, nota yang belum dicetak 

sebagai laporan bahwa nota tersebut harus 

dicetak sesuai batas waktu yang ditentukan. 

Halaman nota belum dicetak dapat dilihat pada 

gambar 5.49: 

 

 

Gambar  5.48. Tampilan Halaman Laporan  

                           Untuk Kasir 

Gambar  5.49. Tampilan Halaman Nota Belum   

                          Dicetak Untuk Lab 
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5.1.5.1.17. Tampilan Halaman Nota Sudah Dicetak 

Oleh Lab 

Halaman nota sudah dicetak dapat dilihat 

oleh bagian lab, nota yang sudah dicetak akan 

diupdate sebagai laporan bahwa nota tersebut 

sudah bisa diaambil oleh customer. Halaman 

nota sudah dicetak dapat dilihat pada gambar 

5.50: 

 

 

 

5.1.5.1.18. Tampilan Halaman Laporan Untuk      

Halaman laporan yang dapat dilihat oleh 

pimpinan yaitu untuk melihat laporan penjualan 

pada setiap harinya di Studio Foto Raja, laporan bisa 

dilihat sesuai dengan periode serta dapat melihat 

hasil total penjualan perperiode. Halaman laporan 

dapat dilihat pada gambar 5.51: 

Gambar  5.50. Tampilan Halaman Nota Sudah  

                          Dicetak Oleh Lab 

Pimpinan 
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Gambar 5.51. Tampilan Halaman Laporan Untuk   

        

5.1.5.1.19. Tampilan Halaman Histori Stock Masuk Untuk  

Pimpinan 

Halaman Histori stock  masuk yang dapat dilihat 

oleh pimpinan mengenai informasi tentang stock 

barang masuk, bisa dicek sesuai periode. Halaman 

histori stock dapat dilihat pada gambar 5.52: 

       

Pimpinan 

Untuk Pimpinan 

Gambar  5.52. Tampilan Halaman Histori Stock  

                          Masuk Untuk Pimpinan 
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5.1.5.1.20. Tampilan Halaman Histori Stock Keluar Untuk 

Pimpinan 

Halaman Histori stock  keluar yang dapat dilihat 

oleh pimpinan mengenai informasi tentang stock 

barang keluar, bisa dicek sesuai periode. Halaman 

histori stock barang keluar dapat dilihat pada gambar 

5.53:                

 

 

 

5.1.5.1.21. Tampilan Halaman Data User Untuk Pimpinan 

Halaman data user yang dapat dilihat oleh 

pimpinan mengenai informasi biodata nama-nama 

karyawan beserta jabatan. Halaman data user dapat 

dilihat pada gambar 5.54:                

Gambar  5.53. Tampilan Halaman Histori Stock  

                          Keluar Untuk Pimpinan 
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5.1.6. Alat dan Teknik Pengujian 

       Pengujian merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan 

perangkat lunak. Dalam pengujian perangkat lunak ini penulis 

menggunakan suatu metode yaitu metode pengujian Black Box dan 

pengujian White Box. 

5.1.6.1 Black Box Testing 

Menurut Mustaqbal, dkk (2015:34),  Black Box Testing 

berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. 

Tester dapat mendefinisikan kumpulan konfisi input dan 

melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. 

Black Box Testing bukanlah solusi alternatif dari White Box 

Testing tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-

hal yang tidak dicakup oleh White Box Testing. Black Box 

Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut : 

 

Gambar  5.54. Tampilan Halaman Data User                    

Untuk Pimpinan 
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1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 

2. Kesalahan antar muka (interface errors). 

3. Kesalahan pada struktur data dan akses bisnis data. 

4. Kesalahan performasi (performance errors). 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminal. 

Adapun pengujian dengan Black Box Testing adalah sebagai 

berikut : 

1). Pengujian Black Box Testing Admin 

  Tabel 5.13 Black Box Testing Admin 

No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

1. Mengoson

gkan 

username 

dan 

password 

kemudian 

klik 

tombol 

login 

Username : 

- 

 

Password : - 

Proses login 

akan 

meminta 

untuk 

memasukkan 

username 

Valid Berhasil 

2. Memasuk

kan 

username 

yang benar 

dan 

password 

dikosongk

an 

Username : 

admin 

 

Password : - 

Proses login 

akan 

meminta 

untuk 

memasukkan 

password 

Valid Berhasil 

3. Memasuk

kan 

username 

yang salah 

dan 

password 

yang benar 

Username : 

admin1 

Password : 

admin 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam sistem 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

4. Memasuk

kan 

username 

yang benar 

dan 

password 

yang salah 

Username : 

admin 

 

Password : 

Admin1 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam sistem 

Valid 

 

 

 

Berhasil 

5. Memasuk

kan 

username 

dan 

password 

yang benar 

Username : 

admin  

 

Password : 

admin 

Proses login 

akan berhasil 

dan masuk ke 

dalam sistem 

Valid Berhasil 

6. Lihat 

pesan 

liputan 

Pada menu 

bar pilih 

pesan 

liputan 

Sistem akan 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

 

valid Berhasil  

7. Update 

nota 

liputan 

Pada menu 

bar pilih 

pesan 

liputan 

Kemudian 

pada kolom 

deatail pilih 

lihat nota 

Total bayar : 

150.000,- 

Keterangan: 

Proses: 

Terima 

pesanan 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

Sistem akan 

menolak 

menyimpan 

data jika ada 

field yang 

masih 

kosong, 

sistem akan 

menyimpan 

data jika 

semua field 

sudah terisi 

Valid Berhasil 

8. Cari nota Pada menu 

bar pilih 

pesan 

liputan 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

Sistem akan 

menolak 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

Cari nota: 

(nama 

pelanggan) 

mencari  jika 

ada field 

yang masih 

kosong, 

sistem akan 

mencari data 

jika nama 

yang 

dimasukan 

sudah terisi 

9. Menginput 

data 

barang 

baru  

Pada menu 

bar pilih 

stock barang 

Scroll paling 

bawah, pilih 

tambah 

barang baaru 

Nama 

barang: 

bingkai 

jenis barang: 

stock: 

7 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

Sistem akan 

menolak 

menyimpan 

data jika ada 

field yang 

masih 

kosong. 

sistem akan 

menyimpan 

data jika 

semua field 

sudah terisi 

Valid Berhasil 

10. Menginput 

jumlah 

stock 

masuk 

Pada menu 

bar pilih 

stock barang 

 

Pilih barang 

yang akan 

ditambah. 

Pada bagian 

act pilih 

+stock 

barang 

Stock 

masuk: 19 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

Sistem akan 

menolak 

menyimpan 

data jika ada 

field yang 

masih 

kosong, 

sistem akan 

menyimpan 

data jika 

semua field 

sudah terisi 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

Keteranngan

: 

11. Menginput 

jumlah 

stock 

keluar 

Pada menu 

bar pilih 

stock barang 

Pilih barang 

yang akan 

diambil. 

Pada bagian 

act pilih 

ambil stock 

 

Ambil 

Stock: 

Keteranngan

:barang 

terjual  

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

Sistem akan 

menolak 

menyimpan 

data jika ada 

field yang 

masih 

kosong, 

sistem akan 

menyimpan 

data jika 

semua field 

sudah terisi 

Valid Berhasil 

12. Histori 

stock 

barang 

masuk 

Pada menu 

bar pilih 

history stock 

masuk 

Masukan 

perode bulan 

dan tahun 

yang akan 

dicari 

 

Sistem akan 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

Sistem akan 

menolak 

mencari data 

jika ada field 

yang masih 

kosong, 

sistem akan 

menampilkan 

data yang 

dicari jika 

semua field 

sudah terisi 

Valid Berhasil 

13. Histori 

stock 

barang 

keluar 

Pada menu 

bar pilih 

history stock 

keluar 

Masukan 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

Sistem akan 

menolak 

Valid Berhasil 



105 

 

 

No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

perode bulan 

dan tahun 

yang akan 

dicari 

 

mencari data 

jika ada field 

yang masih 

kosong, 

sistem akan 

menampilkan 

data yang 

dicari jika 

semua field 

sudah terisi 

14. Mengganti 

password 

Pada menu 

bar pilih 

setting, klik 

ganti 

password 

Password 

lama: admin 

Password 

baru: 

123456 

Konfirmasi 

password 

baru: 

123456 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

sistem akan 

menyimpan 

data yang 

dimasukan 

jika semua 

field sudah 

terisi 

sistem akan 

menolak 

menyimpan 

data yang 

dimasukan 

jika semua 

field ada 

yang belum 

terisi 

Valid Berhasil 

 

2). Pengujian Black Box Testing Cek Foto 

     Tabel 5.14 Black Box Testing Cek Foto 

No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

1. Buka 

website 

studio raja 

http://rajaplg

.my.id/ 

Proses 

berhasil 

masuk 

kehalaman 

Valid Berhasil 

http://rajaplg.my.id/
http://rajaplg.my.id/
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

 website 

2. Cek hasil 

foto 

Pada meu 

bar pilih cek 

foto 

 

Masukan no 

nota: - 

Klik tombol 

cari 

Tampil 

halaman cek 

foto 

 

Jika nomor 

nota yang 

dimasukan 

tidak sesuai 

sistem akan 

menampilkan 

hasil 

pencarian 

tetapi isinya 

kosong 

Valid Berhasil 

3. Cek hasil 

foto 

Pada meu 

bar pilih cek 

foto 

 

Masukan no 

nota: 

srf0006 

Klik tombol 

cari  

 

Tampil 

halaman cek 

foto 

sistem akan 

mencari data 

jika nomor 

nota yang 

dimasukan 

sudah terisi 

dengan 

benar. Dan 

sistem akan 

menampilkan 

hasil 

pencarian 

sesuai dengan 

nomor nota 

yang 

dimasukan 

Valid Berhasil 
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3). Pengujian Black Box Testing Untuk Kasir 

       Tabel 5.15 Black Box Testing Kasir 

No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

1. Mengoson

gkan 

username 

dan 

password 

kemudian 

klik 

tombol 

login 

Username : 

- 

 

Password : - 

Proses login 

akan 

meminta 

untuk 

memasukkan 

username 

Valid Berhasil 

2. Memasuk

kan 

username 

yang benar 

dan 

password 

dikosongk

an 

Username : 

kasir 

 

Password : - 

Proses login 

akan 

meminta 

untuk 

memasukkan 

password 

Valid Berhasil 

3. Memasuk

kan 

username 

yang salah 

dan 

password 

yang benar 

Username : 

Kasir 

Password : 

kasir 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam sistem 

 

Valid 

 

Berhasil 

4. Memasuk

kan 

username 

yang benar 

dan 

password 

yang salah 

Username : 

kasir 

 

Password 

:123456 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam sistem 

Valid 

 

 

 

Berhasil 

5. Memasuk

kan 

username 

dan 

password 

Username : 

kasir 

 

Password : 

Proses login 

akan berhasil 

dan masuk ke 

dalam sistem 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

yang benar kasir 

6. Input nota Pada menu 

bar klik 

input nota 

Input nama 

pemesan: 

sari 

No.Hp: 

089786xxx 

Jenis 

pesanan: 

cuci foto 

Produk: 3x4 

Jumlah: 

Harga: 

Bayar: 

50.000 

Keterangan: 

cuci foto 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

Sistem akan 

menolak 

menyimpan 

data jika ada 

field yang 

masih 

kosong, 

sistem akan 

menyimpan 

data jika 

semua field 

sudah terisi 

Valid Berhasil 

7. 

 

Lihat nota Pada menu 

bar klik lihat 

nota 

Kemudian 

cari nota 

berdasarkan 

nomor nota 

atau tanggal 

pesan 

Kemudian 

klik tombol 

lihat 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan  

 

Proses lihat 

nota berhasil 

 

Valid Berhasil 

8. Update 

nota 

Pada menu 

bar klik lihat 

nota. 

Kemudian 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan   

 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

cari nota 

berdasarkan 

nomor nota 

atau tanggal 

pesan 

Pada kolom 

detail 

kemudian 

klik tombol 

lihat 

Utuk 

mengudate 

nota pada 

kolom detail 

klik lihat 

nota 

Pilih data 

yang akan 

dirubah, 

kemudian 

simpan 

dengan 

mengklik 

tombol 

update 

Proses update 

nota berhasil 

 

9. Lihat 

laporan 

perhari 

 

Pada menu 

bar klik 

laporan 

Klik laporan 

perhari 

Masukan 

periode 

tanggal yang 

akan dicari 

Tanggal: 20 

desember 

2019 sampai 

tanggal 20 

desember 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan   

 

 

 

 

 

 

 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

2019 

Klik tombol 

cari 

10. Lihat 

laporan 

perbulan 

 

Pada menu 

bar klik 

laporan 

Klik laporan 

perbulan 

Masukan 

periode 

bulan yang 

akan dicari 

Bulan: 

desember 

Tahun: 2019 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan  

 

 

 

 

Valid Berhasil 

11. Cetak nota Pada menu 

bar klik lihat 

nota 

Kemudian 

cari nota 

berdasarkan 

nomor nota 

atau tanggal 

pesan 

Kemudian 

klik tombol 

lihat 

Untuk 

mencetak 

nota, pada 

kolom detail 

klik lihat 

nota, 

kemudian 

klik tombol 

cetak 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan  

 

Proses lihat 

nota berhasil 

Sistem akan 

memperifi-

kasi apakah 

nota yakin 

untuk 

dicetak, jika 

ia pilih ok 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

12. Mengganti 

password 

Pada menu 

bar pilih 

setting, klik 

ganti 

password 

Password 

lama: kasir 

Password 

baru: 

123456 

Konfirmasi 

password 

baru: 

123456 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

sistem akan 

menyimpan 

data yang 

dimasukan 

jika semua 

field sudah 

terisi 

sistem akan 

menolak 

menyimpan 

data yang 

dimasukan 

jika semua 

field ada 

yang belum 

terisi 

Valid Berhasil 

 

5). Pengujian Black Box Testing Untuk Lab 

         Tabel 5.16 Black Box Testing Lab 

No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

1. Mengoson

gkan 

username 

dan 

password 

kemudian 

klik 

tombol 

login 

Username : 

- 

 

Password : - 

Proses login 

akan 

meminta 

untuk 

memasukkan 

username 

Valid Berhasil 

2. Memasuk

kan 

username 

yang benar 

Username : 

lab 

 

Proses login 

akan 

meminta 

untuk 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

dan 

password 

dikosongk

an 

Password : - memasukkan 

password 

3. Memasuk

kan 

username 

yang salah 

dan 

password 

yang benar 

Username : 

admin 

Password : 

lab 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam sistem 

 

Valid 

 

Berhasil 

4. Memasuk

kan 

username 

yang benar 

dan 

password 

yang salah 

Username : 

lab 

 

Password 

:123456 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam sistem 

Valid 

 

 

 

Berhasil 

5. Memasuk

kan 

username 

dan 

password 

yang benar 

Username : 

lab 

 

Password : 

lab 

Proses login 

akan berhasil 

dan masuk ke 

dalam sistem 

Valid Berhasil 

6. Nota 

belum 

dicetak 

Pada menu 

bar klik nota 

belum 

dicetak 

Kemudian 

cari nota 

berdasarkan 

nomor nota 

atau tanggal 

cetak 

 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan  

 

Valid Berhasil 

7. Nota 

sudah 

dicetak 

Pada menu 

bar klik nota 

sudah 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan  

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

dicetak 

Kemudian 

cari nota 

berdasarkan 

nomor nota 

atau tanggal 

cetak 

 

 

8 Update 

nota 

Pada menu 

bar klik nota 

sudah 

dicetak. 

Kemudian 

cari nota 

berdasarkan 

nomor nota 

atau tanggal 

pesan 

Kemudian 

pada kolom 

detail klik 

tombol lihat 

 

Untuk 

mengudate 

nota pada 

kolom detail 

klik lihat 

nota 

Pilih data 

yang akan 

dirubah, 

kemudian 

simpan 

dengan 

mengklik 

tombol 

update 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan   

 

Proses update 

nota berhasil 

 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

9. Mengganti 

password 

Pada menu 

bar pilih 

setting, klik 

ganti 

password 

Password 

lama: lab 

Password 

baru: 

123456 

Konfirmasi 

password 

baru: 

123456 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

sistem akan 

menyimpan 

data yang 

dimasukan 

jika semua 

field sudah 

terisi 

sistem akan 

menolak 

menyimpan 

data yang 

dimasukan 

jika semua 

field ada 

yang belum 

terisi 

Valid Berhasil 

 

3). Pengujian Black Box Testing Untuk Pimpinan 

         Tabel 5.17 Black Box Testing Pimpinan 

No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

1. Mengoson

gkan 

username 

dan 

password 

kemudian 

klik 

tombol 

login 

Username : 

- 

 

Password : - 

Proses login 

akan 

meminta 

untuk 

memasukkan 

username 

Valid Berhasil 

2. Memasuk

kan 

username 

yang benar 

Username : 

manager 

 

Proses login 

akan 

meminta 

untuk 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

dan 

password 

dikosongk

an 

Password : - memasukkan 

password 

3. Memasuk

kan 

username 

yang salah 

dan 

password 

yang benar 

Username : 

manager1 

Password : 

manager 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam sistem 

 

Valid 

 

Berhasil 

4. Memasuk

kan 

username 

yang benar 

dan 

password 

yang salah 

Username : 

pimpinan 

 

Password 

:123456 

Proses login 

akan gagal 

masuk ke 

dalam sistem 

Valid 

 

 

 

Berhasil 

5. Memasuk

kan 

username 

dan 

password 

yang benar 

Username : 

manager 

 

Password : 

manager 

Proses login 

akan berhasil 

dan masuk ke 

dalam sistem 

Valid Berhasil 

6. Kritik dan 

saran 

Pada menu 

bar pilih 

kritik dan 

saran 

Cari 

berdasarkan 

bulan dan 

tahun 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

kritik dan 

saran yang 

masuk 

 

Valid Berhasil 

7. Lihat 

laporan 

perhari 

 

Pada menu 

bar klik 

laporan. 

Klik laporan 

perhari 

Masukan 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

sistem akan 

menghitung 

hasil 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

periode 

tanggal yang 

akan dicari 

Tanggal: 20 

desember 

2019 sampai 

tanggal 20 

desember 

2019 

Klik tombol 

cari 

Untuk 

mengetahui 

jumlah biaya 

yang 

didapatkan, 

klik tombol 

hitung 

pendapatan 

8. Lihat 

laporan 

perbulan 

 

Pada menu 

bar klik 

laporan. 

Klik laporan 

perbulan 

Masukan 

periode 

bulan yang 

akan dicari 

Bulan: 

desember 

Tahun: 2019 

Untuk 

mengetahui 

jumlah biaya 

yang 

didapatkan, 

klik tombol 

hitung 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan  

sistem akan 

menghitung 

hasil 

pendapatan 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

9. Histori 

stock 

barang 

masuk 

Pada menu 

bar pilih 

history stock 

masuk 

Masukan 

perode bulan 

dan tahun 

yang akan 

dicari 

 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

Sistem akan 

menolak 

mencari data 

jika ada field 

yang masih 

kosong, 

sistem akan 

menampilkan 

data yang 

dicari jika 

semua field 

sudah terisi 

Histori 

stock 

barang 

masuk 

Pada 

menu bar 

pilih 

history 

stock 

masuk 

Masukan 

perode 

bulan 

dan 

tahun 

yang 

akan 

dicari 

 

10. Histori 

stock 

barang 

keluar 

Pada menu 

bar pilih 

history stock 

keluar 

Masukan 

perode bulan 

dan tahun 

yang akan 

dicari 

 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

Sistem akan 

menolak 

mencari data 

jika ada field 

yang masih 

kosong, 

sistem akan 

menampilkan 

data yang 

dicari jika 

semua field 

sudah terisi 

Histori 

stock 

barang 

keluar 

Pada 

menu bar 

pilih 

history 

stock 

keluar 

Masukan 

perode 

bulan 

dan 

tahun 

yang 

akan 

dicari 

 

11. Lihat data 

user 

Pada menu 

bar pilih 

setting, 

kemudian 

klik data 

user 

Cari data: 

hanny 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

12. Hapus 

user 

Pada menu 

bar pilih 

setting, 

kemudian 

pilih data 

user 

Cari data 

yang akan di 

dihapus: 

hanny 

setelah 

tampil pilih 

aksi delete 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan  

Proses hapus 

nerhasil, 

nama user 

hanny telah 

terhapus 

 

 

Valid Berhasil 

13. Edit user Pada menu 

bar pilih 

setting, 

kemudian 

pilih data 

user 

Cari data 

yang akan di 

di edit: 

hanny 

setelah 

tampil pilih 

aksi edit 

edit sesuai 

kebutuhan, 

kemudian 

jika telah 

selesai klik 

menu edit 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan  

Proses edit 

berhasil 

 

Valid Berhasil 

14. Tambah  

user 

Pada menu 

bar pilih 

setting, 

kemudian 

pilih data 

user 

Scroll 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan  

Sistem akan 

menolak 

menyimpan 

data jika ada 

Valid Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesim-

pulan 

kebagian 

paling 

bawah 

kemudian 

klik tambah 

user 

Isi semua 

biodata yang 

tertera pada 

tampilan 

 

field yang 

masih 

kosong, 

sistem akan 

menyimpan 

data jika 

semua field 

sudah terisi 

15. Mengganti 

password 

Pada menu 

bar pilih 

setting, klik 

ganti 

password 

Password 

lama: 

manager 

Password 

baru: 

123456 

Konfirmasi 

password 

baru: 

123456 

Sistem akan 

otomatis 

menampilkan 

sistem akan 

menyimpan 

data yang 

dimasukan 

jika semua 

field sudah 

terisi 

sistem akan 

menolak 

menyimpan 

data yang 

dimasukan 

jika semua 

field ada 

yang belum 

terisi 

Valid Berhasil 
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5.1.6.2  White Box Testing 

Menurut Nidhra dalam jurnal Mustaqbal, dkk 

(2015:33), White Box Testing adalah salah satu cara untuk 

menguji suatu aplikasi atau software dengan cara melihat 

modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari 

program yang dibuat ada yang salah atau tidak. Kalau modul 

yang telah dan sudah dihasilkan berupa output yang tidak 

sesuai dengan yang diharapkan maka akan dikompilasi ulang 

dan di cek kembali kode-kode tersebut hingga sesuai dengan 

yang diharapkan. 

Kasus yang sering menggunakan White Box Testing 

akan di uji dengan beberapa tahapan yaitu: 

1. Pengujian seluruh keputusan yang menggunakan logikal. 

2. Pengujian keseluruh loop yang ada sesuai batasan-

batasannya. 

3. Pengujian pada struktur data yang sifatnya internal dan 

yang terjamin validitasnya. 

Adapun kelebihan dari pengujian dengan menggunakan 

White Box Testing antara lain : 

1. Kesalahan Logika 

Menggunakan sintax ‘if’ dan sintax pengulangan. 

Langkah selanjutnya metode White Box Testing ini akan 

mencari dan mendeteksi segala kondisi yang di percaya 
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tidak sesuai dan mencari kapan suatu proses perulangan di 

akhiri. 

2. Ketidaksesuaian Asumsi 

Menampilkan dan memonitor beberapa asumsi 

yang diyakini tidak sesuai dengan yang diharapkan atau 

yang akan diwujudkan, untuk selanjutnya akan dianalisa 

kembali dan kemudian diperbaiki. 

3. Kesalahan Pengetikan 

Mendeteksi dan mencari bahasa-bahasa 

pemograman yang di anggap bersifat case sensitif. 

Kelemahan dari pengujian dengan menggunakan White 

Box Testing adalah pada perangkat lunak yang jenisnya besar, 

metode White Box Testing ini dianggap boros karena 

melibatkan banyak sumber daya untuk melakukannya. 

Adapun pengujian dengan White Box Testing adalah 

sebagai berikut : 
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a. Pengujian Halaman Login User 

1. Pemetaan Source Code halaman login user 

 

               Tabel 5.17 Struktur Tabel proseslogin.php 

1 <?php 

2 session_start(); 

include "koneksi.php"; 

$user= $_POST['username']; 

$pass= md5($_POST['password']); 

$error = "username/password salah"; 

3 $cek= mysqli_query($mysqli,"select * from akun 

where username='$user' and password='$pass'"); 

$hasil= mysqli_fetch_array($cek); 

4 if(mysqli_num_rows($cek) >0){ 

5 $_SESSION['username']="$user"; 

$_SESSION['tjabatan']=$hasil['jabatan']; 

$_SESSION['idakunz']=$hasil['iduser']; 

$_SESSION['namazz']=$hasil['nama']; 

echo " <script>window.location.href='index.php'; 

</script>";} 

6 else{ 

$_SESSION["error"] = $error; 

echo " 

<script>window.location.href='index.php?p=login'; 

</script>"; 

} 

7 ?> 
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2. Membuat flowgraph dari pemetaan source code 

 

 

                Gambar 5.55 Basic Path proseslogin.php 

           Pada gambar 5.55 terdapat 1 percabangan pada 

nomor 4, yaitu nomor 5 yang artinya verifikasi pada 

username dan password. Sedangkan pada nomor 6 

yang berarti sistem gagal memverifikasi username dan 

password, sistem akan menampilkan pesan gagal login, 

pada proses nomor 6 yaitu meminta user untuk login 

kembali, dan sistem kembali berulang ke awal. 
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3. Cyclomatic Complexity 

Pada gambar 5.55 terdapat beberapa nodes, edges 

dan predicated nodes untuk menghitung Cyclomatic 

Complexity berikut: 

a. V(G) = E – N+2    (1) 

 V(G) = 7-7+2 

= 2 

 

b. V(G) = P + 1                  (2) 

    V(G) = 1 + 1  

             = 2 

 

Keterangan : 

E = jumlah edges pada flowgraph 

N = jumlah nodes pada flowgraph 

P = jumlah predicates nodes padaflowgraph  

4. Independent Path 

       Dari hasil penghitungan Cyclomatic 

Complexityterpadat 2 path berikut: 

Path 1= 1-2-3-4-5-7 

Path 2= 1-2-3-4-6-1-2-3-4-5-7 

5. Graph Matriks. 

Berdasarkan 2 path yang telah ditentukan di dalam 

Independent Path dapat di uji dengan graph matrix pada 

tabel 5.18: 
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 Tabel 5.18 Graph Matriks 

 

 

6. Skenario Uji 

Pada tahap ini dilakukan ujicoba pada halaman 

login user dengan memasukkan username dan 

password sesuai dengan skenario uji yang telah di 

tetapkan pada bab sebelumnya sebagai berikut : 

a) Langkah pertama dengan memasukkan username 

yang benar = admin dan password yang salah = 

123456. Login Gagal dan diminta untuk login ulang. 

Seperti ditampilkan pada gambar 5.56: 

 

 
                       Gambar 5.56 Login gagal 

b) Langkah kedua dengan memasukkan username dan 

password yang benar “admin” password “admin” 

maka tampil halaman login, dan itu diartikan sebagai 

login sukses. Seperti pada gambar 5.57: 
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Gambar 5.57 Login Berhasil 

             Dari Skenario Uji di atas dapat disimpulkan 

bahwa saat melakukan beberapa tes dengan 

memasukkan username “admin”, password 

“123456”, muncul suatu pesan login Gagal dan 

diminta untuk login ulang. Sedangkan bila 

memasukkan username “admin”, password 

“admin”, maka proses kemunculan pesan Login 

Gagal akan dilewati dan masuk ke halaman pesan 

desain. Dari penjelasan ini dapat digambarkan ke 

dalam tabel berikut: 

 

                             Tabel 5.19 Hasil Skenario Uji 

 

No Username Password Hasil  
 1 admin 123456 Proses login gagal 
 2 admin admin Proses login berhasil 
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b. Pengujian Halaman Input Barang 

1. Pemetaan Source Code Halaman Input Barang 

 

         Tabel 5.20 Struktur Tabel inputbarang.php 

1 <?php 

2 session_start(); 

include "koneksi.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$jns= $_POST['jns']; 

$stock= $_POST['stock']; 

3 $insert = mysqli_query($mysqli,"insert into 

stokbarang set 

namabarang='$nama',kategori='$jns',stok='$stock'")

; 

4 $status="1"; $_SESSION['st']=$status; 

echo<script>window.location.href='index.php?p=ta

mbahbarang'; </script>"; 

5 ?> 

 

2. Membuat flowgraph dari pemetaan source code 

 

1

2

3

4

5

 

              Gambar 5.58 Basic Path inputbarang.php 
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           Gambar 5.58 tidak ada percabangan pada proses 

yang ada dihalaman input barang. 

3. Cyclomatic Complexity 

Pada gambar 5.55 terdapat beberapa nodes, edges 

dan predicated nodes untuk menghitung Cyclomatic 

Complexity berikut: 

c. V(G) = E – N+2    (1) 

 V(G) = 4-5+2 

     = 1 

 

d. V(G) = P + 1                  (2) 

    V(G) = 0 + 1  

             = 1 

 

Keterangan : 

E = jumlah edges pada flowgraph 

N = jumlah nodes pada flowgraph 

P = jumlah predicates nodes padaflowgraph  

4. Independent Path 

       Dari hasil penghitungan Cyclomatic 

Complexityterpadat 2 path berikut: 

Path 1= 1-2-3-4-5 

5. Graph Matriks 

Berdasarkan path yang telah ditentukan di dalam 

Independent Path dapat di uji dengan graph matrix 

pada tabel 5.21: 
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                           Tabel 5.21 Graph Matriks 

 

6. Skenario Uji 

       Pada pengujian halaman desain input barang dapat 

diketahui bahwa halaman tersebut tidak ada 

percabangan yang berarti tidak ada perulangan pada 

aplikasi tersebut. Pada tahap Cyclomatic Complexity 

dan Matrix graph, menghasilkan nilai yang sama. 

Maka pengujian pada halaman pesan desain berjalan 

dengan baik. 

c. Kesimpulan 

       Pada pengujian white box pada halaman login user 

dan input barang desain terdapat beberapa tahapan seperti 

Pemetaan Source Code, Membuat Flow graph, 

Penghitungan Cyclomatic Complexity, Menentukan 

Independent Path, Pembuatan Graph Matrix dan 

Melakukan Skenario Uji pada halaman login user. Maka 

dapat disimpulkan bahwa pengujian white box berjalan 

dengan baik karena pada setiap tahap pengujian 

menghasilkan nilai yang sama. 
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5.1.6.3  Umpan Balik 

       Dalam penelitian ini, penulis membagikan kuisioner 

kepada calon pengguna admin, kasir, lab, manager, dan 

customer pada Studio Foto Raja yang berisi 8 pernyataan. 

Calon pengguna mengisi kuisioner yang telah dibagikan 

sesuai dengan pengalaman dalam menggunakan sistem 

informasi yang telah dibangun. 

       Setelah  kuisioner berhasil dibagikan dan diisi oleh 5 

orang responden, maka selanjutnya dilakukan rekap terhadap 

hasil kuisioner. Berikut adalah grafik data responden, rekap 

nilai kuisioner, dan grafik nilai kuisioner : 

5.1.6.3.1 Grafik Data Responden 

1. Grafik Responden Pengguna 

                          Grafik responden pengguna dapat dilihat pada   

 

       Gambar 5.59 Grafik Responden Pengguna 

 

gambar5.59: 



131 

 

 

2. Grafik Jenis Kelamin Responden 

    Grafik jenis kelamin responden dapat dilihat pada   

 

            Gambar 5.60 Grafik Jenis Kelamin Responden 

5.1.6.3.2     Rekap Nilai Kuisioner 

Rekap nilai dari hasil pembagian kuisioner 

terhadap 5 orang responden dapat dilihat pada 

tabel 5.22: 

Tabel 5.22 Rekap Nilai Kuisioner 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

SS % S % TS % STS % 

1. Sistem informasi pelayanan 

jasa pada studio raja ini 

mempunyai tampilan yang 

menarik 

2 40 3 60 0 0 0 0 

2. Teks pada sistem informasi 

pelayanan jasa ini mudah 

dibaca. 

2 40 3 60 0 0 0 0 

3. Menu yang tersedia di 

halaman utama telah 

2 40 3 60 0 0 0 0 

gambar 5.60: 
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memenuhi kebutuhan. 

4. Tampilan interface website  

pada studio foto raja  telah 

sesuai dengan kebutuhan. 

3 60 2 40 0 0 0 0 

5. Sistem informasi pelayanan 

jasa pada studio raja ini 

mudah digunakan. 

2 40 3 60 0 0 0 0 

6. Informasi pengecekan status 

foto pada website sangat 

membantu customer 

1 20 4 80 0 0 0 0 

7. Tidak ada kesalahan ketika 

mengoperasikan sistem 

informasi pelayanan pada 

studio raja  ini. 

2 40 3 60 0 0 0 0 

8. Informasi harga dan paket 

yang ditampilkan pada 

website sangat membantu 

customer. 

3 60 2 40 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 5.15 diatas menunjukkan nilai yang 

diberikan terhadap setiap pernyataan yang diajukan, nilai 

jawaban setuju dengan persentase tertinggi mencapai 80% 

pada pernyataan 6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan responden sangat setuju dengan sistem informasi 

pengecekan status foto pada website dikarenakan sangat 

membantu customer  untuk melihat apakah foto sudah bisa 

diambil atau masih dalam proses pengerjaan. 
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5.1.6.3.3  Grafik Nilai Kuisioner 

       Grafik persentase nilai dari hasil perhitungan 

kuisioner yang dibagikan terhadap 5 orang 

responden dapat dilihat pada gambar 5.61: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.61 Grafik Nilai Kuisioner 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

        Setelah serangkaian penelitian dilakukan, maka pada bab ini penulis akan 

menguraikan kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian penelitian yang telah 

dilakukan tersebut. Selain kesimpulan, penulis disini juga memberikan saran yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan melakukan pengembangan terhadap 

penelitian ini. 

 

6.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan penelitian mengenai Sistem Informasi Pelayanan Jasa Pada 

Studio Raja Cabang Dempo Berbasis Web Menggunakan Metode Prototype. 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem informasi pelayanan jasa pada studio foto raja cabang dempo 

berbasis web menggunakan metode prototype dapat menghasilkan 

informasi data mengenai customer yang melakukan pemesanan foto pada 

studio raja, informasi liputan, informasi stock barang, serta informasi 

laporan. Sehingga menghasilkan informasi yang dapat membantu 

pimpinan dalam pengambilan keputusan untuk dimasa depan yang akan 

datang. 

2.  Informasi yang dapat dilihat oleh customer yaitu dapat mempermudah 

dalam melihat harga foto, memesan paket liputan yang ada di website, 

dapat mengecek foto apakah foto yang dicetak sudah dapat diambil atau 
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belum. Selain itu juga cusomer dapat memberikan masukan kritik dan 

saran yang kedapannya diharapkan dapat membangun studio raja untuk 

menjadi lebih baik lagi. 

3. Sistem informasi ini mampu mengurangi penggunaan kertas, serta 

mengurangi penumpukan arsip nota-nota yang tidak terpakai pada lemari 

penyimpanan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh selama melakukan penelitian 

ini, maka penulis disini memberikan saran kepada Studio Foto Raja Cabang 

Dempo Palembang antara lain : 

1. Pengembangan sistem informasi pelayanan jasa pada studio raja cabang 

dempo semoga kedepannya bisa berbasis mobile (android dan IOS) demi 

mengikuti perkembangan teknologi serta dapat dikembangkan ke aplikasi 

versi terbaru (update) dengan fitur maupun performanya yang lebih baik. 

Misalnya dengan menggunakan Framework Flask atau Framework 

Django yang berbasis bahasa pemrograman Pyhton. 

2. Penelitian yang dilakukan peneliti disini dapat dijadikan referensi untuk 

pengembangan sistem informasi kedepannya, dengan menggunakan 

metode pengembangan sistem terbaru agar dapat memberikan hasil yang 

berbeda dengan penelitian ini. 
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