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Abstrak :
Jasa percetakan merupakan salah satu bidang jasa yang sangat penting bagi para pelaku bisnis percetakan. Jasa
percetakan sangat memudah kan manusia dalam hal mencetak seperti brosur, buku, dan lain – lain.Permintaan
pada jasa percetakan akhir – akhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk keperluan
tertentu.Dengan demikian berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan sistem pemesanan pada
CV.Taruna Melati Raya saat ini. Sistem pemesanan masih dilakukan manual yang dinilai masih kurang efektif.
Untuk itu dibutuhkan sebuah aplikasi pemesanan berbasis web untuk mempermudah konsumen dalam
pemesanan.Alat pengembangan yang digunakan peneliti, yaitu PHP sebagai interface dan Mysql sebagai basis
datanya. Dengan dikembangkannya perancangan aplikasi pemesanan diharapkan dapat mempermudah konsumen
dalam proses pemesanan.
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PENDAHULUAN
Saat ini perkembangan aplikasi semakin cepat dan semakin cepat, dan setiap individu / kelompok didorong
untuk mengaplikasikannya dalam berbagai aktivitas. Saat ini, di era Internet, batasan waktu dan jarak menjadi
tidak berarti. Perkembangan jaringan komunikasi data antar komputer telah membawa berbagai aplikasi ke dalam
Internet. Di era ini banyak perusahaan yang menggunakan aplikasi untuk menunjang aktivitasnya. Kemajuan
Industri 4.0 di dunia usaha merupakan bidang yang paling terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi.
Bisnis yang menghasilkan uang melalui internet bisa menjangkau seluruh dunia. Bisnis ini memiliki peluang yang
sama untuk bersaing di dunia maya. Usaha ini merupakan modal niaga jenis baru yang memiliki berbagai
keunggulan dibandingkan dengan usaha tradisional. Cetak resume Anda. Taruna Melati Raya, salah satu industri
jasa, perlu berubah dalam menghadapi persaingan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merancang website
untuk digunakan sebagai media jasa pemesanan.
Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya. Keberhasilan ini telah dipelajari dan diterapkan pada mesin cetak
Taruna Melati Raya[1]. Penelitian lain juga telah dilakukan. Disini CV Taruna Melati Raya akan melakukan
update UD sebelum membuat aplikasi. AZKA GEMILANG yang masih menggunakan aplikasi berbasis desktop
menjadi aplikasi berbasis web[2]. Dalam hal ini, percetakan membutuhkan sistem aplikasi untuk mempermudah
proses pemesanan CV. Taruna Melati Raya juga kesulitan dalam mengelola data pesanan, karena semuanya masih
perlu dilakukan secara manual dan dicatat serta diringkas menggunakan kertas dan buku. Oleh karena itu,
pencetakan resume. Taruna Melati Raya perlu melakukan perubahan tata tertib agar dapat mengontrol segala hal
yang berkaitan dengan desain aplikasi pemesanan yang akan dilakukan nantinya, dengan harapan dapat
mempermudah dan mempercepat kinerja yang diberikan oleh perusahaan percetakan untuk memberikan pelayanan
kepada pelanggan. pelayanan terbaik.
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka berisi tentang pemaparan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian
yang akan dilakukan.
Data flow Diagram
Data flow diagram merupakan suatu model yang dapat memberikan suatu tampilan secara visual, yang mana pada
model tersebut dapat menggambarkan suatu aliran data maupun informasi pada sebuah sistem.
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Berdasarkan pendapat data flow diagram (DFD) adalah suatu digram yang menggunakan notasi – notasi untuk
menggambarkan arus data untuk menggambarkan secara logika [15]. Maka dapat disimpul data flow diagram
(DFD) merupakan diagram yang menggunakan simbol – simbol untuk menggambarkan sistem jaringan kerja
antara fungsi – fungsi yang berhubungan satu sama lain
Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode waterfall Metode
air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle),
dimana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga beruntun pada pengembangan perangkat
lunak .
Berdasarkan pendapat Model Waterfall atau sering disebut model klasik yang bersifat sistematis,berurutan dalam
membangun softwere,model ini seringkali disebut dengan sekuensial linier atau alur hidup klasik. [16]
Berdasarkan pengertian di atas penelitian memberikan kesimpulan bahwa waterfall adalah suatu proses perangkat
lunak yang berurutan ,dipandang sebagai terus mengalir ke bawah ( seperti air terjun ) melewati fase-fase
perancanaan,hingga pengujian.

Analisis
Desain
Coding
Testing
Pemeliharaan

Gambar 2.2 Metode Waterfall
Adapun Tahapan-tahapan yang terdapat dalam metode penelitian dengan waterfall
a. Analisis sistem adalah tahap menganalisa hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek pembuatan atau
pengembangan sistem.Seperti perancangan aplikasi pemesanan jasa ,database dan tabel apa saja yang akan
dibuat ,bagaimana flowchart atau alur sistemnya, mengumpulkan bahan dan sebagainya.
b. Desain sistem adalah tahap penterjemah dari keperluan - keperluan yang dianalisis dalam bentuk yang lebih
mudah dimengerti oleh pemakai.
c. Coding adalah tahap penterjemah data/pemecah masalah sistem yang telah dirancang dalam bahasa
pemograman yang telah ditentukan dan digunakan dalam pembuatan sistem software.
d. Testing adalah tahap pengujian terhadap sistem yang telah dibuat.
e. Pemeliharaan adalah perangkat lunak yang telah dibuat dapat mengalami perubahan sesuai permintaan
pengguna.Pemeliharaan dapat dilakukan jika ada permintaan tambahan fungsi
METODE PENELITIAN
Gambaran Umum Perusahaan
Berdirinya perusahaan percetakan CV.Taruna Melati Raya tidak lepas dari sejarah bapak Zulfikri Bustami
selaku perintis dan pendiri percetakan tersebut. Berawal dari modal nol bapak Zulfikri Bustami berkeinginan untuk
mengangkat dirinya dan kehidupan keluarganya yang termasuk ekonomi lemah. Perjalan karir nya diawali dengan
menjadi usaha kede kopi di sebuah perusahaan percetakan .Dalam usahanya untuk menjual minuman kopi ia
mengalami hambatan dan tantangan, ia harus susah payah membangun usahanya itu tetapi berkat kegigihan dan
keinginan yang kuat maka ia mampu mengumpulkan modal sedikit demi sedikit untuk mendirikan sebuah
percetakan maka pada 1980 berdirilah CV.Taruna Melati Raya yang bergerak di bidang percetakan,
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penerbitan ,dan perdagangan umum. Perusahaan percetakan CV.Taruna Melati Raya masih termasuk perusahaan
menengah dan berproduksi masih di bawah kapasitas produksi yang dimilikinya. Berkat ketekunan dan keuletan
pemilik perusahaan dalam menigkatkan usahanya, maka perusahaan dapat berkembang dengan baik dan
permintaan konsumen terhadap buku dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Analisa Sistem yang sedang berjalan
Pada perusahaan CV.Taruna Melati Raya tersebut yang merupakan usaha yang masih aktif dan sedang
beroperasi saat ini, memiliki sistem pemesanan yang bersifat manual. Semua kegiatan yang berjalan masih
menggunakan sistem yang manual berhadapan langsung dengan konsumen. Penelitian memberikan solusi
terhadap pemecahan permasalahan di atas dengan menggunakan perancangan aplikasi pemesanan dengan
menggunakan PHP dan database MySQL dimana perusahaan dapat beroperasi lebih luas dan efisien serta
perusahaan dapat bersaing berdasarkan perkembangan era industri saat ini

Gambar 3.1. Bagan Data flow diagram.
HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
Perancangan sistem
Pada perancangan ini masing – masing pengguna dapat melakukan login yang sesuai dengan hak akses dan
kewajiban masing- masing. Admin dapat mengelola data pesanan .Adapun perancangan dari aplikasi ini adalah
sebagai berikut:

Gambar 4.1 Perancangan Halaman Login Pendaftaran
Pada menu login pendaftaran jika sudah melakukan pengisian pada menu nama pengguna username dan
password user atau pelanggan sudah bisa melakukan pemesanan. Untuk melakukan pemesanan user atau
pelanggan harus melakukan sing in kemudian user mesuk kan username dan password
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Perancangan Halaman Login Utama

Gambar 4.2 Perancangan Halaman Login Utama
Keterangan :
Pada menu login utama jika sudah melakukan proses sing up pada menu user atau pelanggan sudah bisa
melakukan pemesanan. Untuk melakukan pemesanan user atau pelanggan harus melakukan sing in kemudian user
mesukan username dan password
Perancangan Halaman Admin

Gambar 4.3 Perancangan Halaman Admin
Keterangan :
Pada halaman dashboard dapat melihat secara singkat tentang percetakan seperti melayani jenis
cetakan ,alamat percetakan,sosial media perusahaan, dan jam kerja percetakan.
Perancangan Halaman Data Pelanggan

Gambar 4.4 Perancangan Halaman Pelanggan
Keterangan :
Pada halaman data pelanggan. Pelanggan harus menambahkan data atau mengisi nama pelanggan agar
bisa memasan cetakan.
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Perancangan Halaman Data Pengguna

Gambar 4.5 Perancangan Halaman Pengguna
Keterangan :
Pada halaman data pengguna admin. Pengguna hanya ada dua yaitu admin dan kasir .
Perancangan Halaman Pemesanan

Gambar 4.6 Perancangan Halaman Pemesanan
Keterangan :
Pada halaman pemesanan. Pemesan dapat mengisi data yang apa saja yang ingin dipesan ketiaka ingin
menambah pesanan dapat melakukan nya di kolom tambah data ketika sudah selesai pemesan dapat meng klik
save changes atau mau melakukan pembatalan dapat mengklik cancel.
Perancangan Halaman Belum Lunas

Gambar 4.7 Perancangan Halaman Belum Lunas
Keterangan :
Pada halaman belum lunas admin. Terlihat pelanggan atau pemesan tertera pelanggan yang belum
melakukan pelunasan.
*penulis korespondensi
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

5

Jurnal Minfo Polgan
Volume 9, Nomor 1, Maret 2020
DOI : https://doi.org/10.33395/jmp.v9i1.10911

e-ISSN : xxxx-xxxx
p-ISSN : 2089-9424

Perancangan Halaman Data Pelunasan

Gambar 4.8 Perancangan Halaman Pelunasan
Keterangan :
Pada halaman data pelunasan admin. Terlihat pelanggan atau pemesan tertera pelanggan yang sudah
melakukan pelunasan.
Perancangan Halaman Jenis Cetakan

Gambar 4.9 Perancangan Halaman Jenis Cetakan
Keterangan :
Pada halaman jenis cetakan . Admin bisa menambahkan jenis – jenis cetakan seperti nama bahan dan
harga satuan.
Perancangan Halaman Jenis Satuan

Gambar 4.10 Perancangan Halaman Jenis Satuan
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Desain Global DFD

Context Diagram

DFD Level 1

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh. Peneliti juga dapat menggunakan
gambar, tabel, dan kurva untuk menjelaskan hasil penelitian. Pada bagian ini, peneliti juga /dapat memberikan
pembahasan sederhana terkait hasil uji coba penelitian. Bagian ini berisi pendapat penulis tentang hasil penelitian
yang diperoleh.
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KESIMPULAN
Kesimpulan
Setelah melakukan perancangan aplikasi pemesanan pada CV.Taruna Melati diperolehlah kesimpulan
sebagai berikut :
1. Membangun dan mengimplementasikan subuah sistem web yang dapat mempermudah dan dapat digunakan
dengan baik
2. Dengan adanya aplikasi berbasis web ini ,dapat memperluas pemasaran produk yang meningkatkan jumlah
ke untungan bagi percetakan.
Saran
Adapun beberapa saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan pengembangan karena masih memiliki
kelemahan – kelemahan dalam memenuhi kebutuhan sebenernya untuk pengembangan lebih lanjut, diharapkan
dapat ditambahkan fitur-fitur yang lain dan juga tampilan interface yang lebih menarik.
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