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ABSTRACT : The Decoration Campus is one of the business units providing wedding party
services located in the Bojonggede area of Bogor. The service system at the decor campus is
still very simple, this is because the information needs for prospective brides or consumers
regarding packages available only through brochures available at the decorating campus. With
the construction of a web-based information system that is intended as a medium of information
and publication of services at the Campus Decoration it is hoped that it will make it easier for
brides to use Campus Decoration services to carry out their wedding parties. In addition, data
storage becomes more secure because all data will be stored in one database. In designing this
information system the researcher used the waterfall method and the Unified Modeling
Language as its system tools. To implement the results of the design using sublime text 3
software for coding and to speed up development time using several open source frameworks.
The Cascading Style Sheet (CSS) framework used for front-end or back-end display is
mdbootstrap ,. Then the framework codeigniter version 3.1.9 for making programs with the PHP
programming language with the View Model Controller (MVC) method. For testing information
systems using the whitebox and blackbox methods.
Keywords: Services, weddings, websites, information systems

I.

Pendahuluan
Kampus Dekorasi merupakan salah
satu unit usaha yang menyediakan
pelayanan jasa pesta pernikahan yang ada
di daerah Bojonggede Bogor. Sistem
pelayanan yang saat ini tersedia adalah
memberikan informasi mengenai paket
yang tersedia di Kampus Dekorasi,
melayani transaksi pemesanan, dan
melayani proses pembayaran. Selain itu
juga harus membuat laporan dengan cara
merekap seluruh data transaksi selama
satu bulan untuk diserahkan kepada pemilik
agar pemilik Kampus Dekorasi mengetahui
pendapatan dari usaha pelayanan jasa
tersebut.
Sistem pelayanan jasa masih dilakukan
dengan cara yang sangat sederhana
seperti saat calon pengantin membutuhkan
informasi mengenai paket pesta pernikahan
yang tersedia pada Kampus Dekorasi,
calon pengantin hanya bisa mendapatkan
informasi tersebut melalui brosur yang telah
disediakan oleh pemilik di
kampus
Dekorasi. Kemudian saat calon pengantin
akan menggunakan jasa Kampus Dekorasi
untuk
penyelenggaraan
pesta
pernikahannya, calon pengantin diharuskan
datang ke Kampus Dekorasi untuk mengisi
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formulir
transaksi
dan
melakukan
pembayaran.
Di zaman milenial ini dimana seluruh
informasi seharusnya bisa didapat dengan
sangat mudah maka akan jadi satu
kelemahan bagi Kampus Dekorasi jika
penyebaran informasi tentang pelayanan
jasa yang disediakan hanya bisa diperoleh
melalui brosur saja. Karena dengan
tersedianya website, Kampus Dekorasi bisa
memberikan informasi tentang pelayanan
jasa yang disediakan kepada seluruh
pengguna internet tanpa batas. Hal ini bisa
memperluas pasar Kampus Dekorasi dan
calon pengantin tidak perlu datang ke
Kampus Dekorasi hanya untuk mencari
informasi.
Selain
itu
juga
bisa
mempermudah pelayanan transaksi ketika
calon pengantin ingin menggunakan jasa
Kampus Dekorasi untuk melaksanakan
pesta pernikahannya. Hal ini dikarenakan
transaksi pemesanan pelayanan jasa juga
dapat dilakukan melalui website. Semua hal
tersebut ditujukan untuk meningkatkan
pelayanan agar Kampus Dekorasi tidak
kalah dalam persaingan usahanya.
Menurut Muhammad dan Kusnadi
(2018:22) yang melakukan penelitian
dengan judul “Aplikasi Sistem Informasi
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Pemesanan Paket Pernikahan Berbasis
Web (Studi Kasus : Sanggar Laras
Wedding Bogor)”. Dalam menjalankan
suatu usaha di bidang pemesanan paket
pernikahan yang masih menggunakan
sistem manual disetiap kegiatannya.
Adanya
beberapa
kendala
seperti
pengisian
data,
proses
transaksi
penyewaan, pencarian dan pembuatan
laporan yang membutuhkan waktu yang
cukup lama dan tidak efisien.
Sedangkan penelitian Sistem Informasi
Administrasi Wedding Organizer Sanggar
Widya Jakarta, yang dilakukan oleh normah
menyimpulkan bahwa dengan sistem
informasi dapat memperbaiki pengelolaan
manajemen yang selama ini hanya
dilakukan secara manual tanpa adanya
bantuan
teknologi.
Design
Sistem
menggambarkan secara jelas perbaikan
alur prosedur sistem sampai dengan
langkah penggunaan aplikasi.
Maksud dan Tujuan Penelitian
1. Merancang sistem informasi berbasis
website yang mampu memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai
pelayanan
yang
disediakan
oleh
Kampus Dekorasi.
2. Mempermudah
masyarakat
untuk
menggunakan jasa pelayanan yang
disediakan oleh Kampus Dekorasi.

Manfaat Penelitian
1. Mempermudah
masyarakat
dalam
penyelenggaraan pesta pernikaham
melalui jasa yang disediakan oleh
Kampus Dekorasi.
2. Sebagai
media
promosi
agar
masyarakat lebih mengenal Kampus
Dekorasi.
II. Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan
dalam
pembuatan
sistem
informasi
pelayanan jasa pesta pernikahan ini
adalah:
A. Tahap Pengumpulan Data atau
Informasi
Langkah awal penelitian ini dilakukan
dengan pengumpulan data terlebih dahulu.
Dalam
pembuatan
sistem
informasi
pelayanan jasa pada Kampus Dekorasi
peneliti mengumpulkan data dengan cara :
1. Observasi
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Peneliti melakukan pengamatan secra
langsung seluruh kegiatan yang
dilaksanakan para karyawan Kampus
Dekorasi mulai dari memberikan
penjelasan
paket-paket
pesta
pernikahan yang tersedia sampai
dengan proses pembuatan laporan
setiap bulannya untuk diberikan ke
pemilik Kampus Dekoras.
2. Wawancara
Pada tahap ini peneliti melakukan tanya
jawab dengan Bapak Muhammad
Rifaldy, Bapak Raka Eka, dan Bapak
Khois Syafary Kurniawan selaku
karyawan Kampus Dekorasi serta
Bapak Iwan Kurniawan selaku owner
dari Kampus Dekorasi.
3. Studi Pustaka
Pada tahap ini peneliti mencari
referensi yang sesuai dengan tema dari
penelitian ini baik melalui buku, jurnal
ataupun artikel yang tersedia di
website.
B. Tahap Pengembangan Sistem
Model
yang
digunakan
dalam
pembuatan sistem informasi pelayanan
jasa pada Kampus Dekorasi ini adalah
model waterfall atau biasa disebut model
sekuensial linier atau hidup klasik. Menurut
Rosa dan Shalahuddin (2015:28) “Metode
ini mempunyai pendekatan alur hidup
secara sekuensial linier atau terurut dari
analisis, desain, pengkodean, pengujian
kemudian tahap pendukung support”.
Berikut ini adalah gambaran alur
hidup sistem waterfall

Sumber : Rosa dan Shalahuddin (2015:28)
Gambar 1 Alur Hidup Waterfall

A. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Pada tahap ini peneliti mempelajari
proses yang saat ini berjalan dan
dokumen-dokumen yang digunakan di
Kampus Dekorasi. Selain itu peneliti
juga mengumpulkan kebutuhan seluruh
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C. Pembuatan Kode Program
Tahap ini adalah implementasi dari
tahap sebelumnya. Pembuatan kode
program meliputi pembuatan database
hingga program bisa diluncurkan.
Peneliti menggunakan software sublime
text 3 untuk pengkodingannya lalu
menggunakan beberapa framework
open source dalam pengembanganya,
hal ini dilakukan untuk mempercepat
waktu pengembangan sistem informasi.
Framework yang digunakan adalah
mdbootstrap, untuk tampilan atau frontend. Lalu codeigniter 3.1.9 untuk
security
dan
mempermudah
pemeliharaan kode yang dibuat atau
back-end.”
D. Pengujian
Untuk
tahap
pengujian
peneliti
menggunakan pengujian Black box, dan
pengujian dilakukan pada form untuk
pendaftaran (registrasi), form login, form
pemesanan, form pembayaran.

Halaman User :
1) User harus melakukan pendaftaran
untuk menjadi member
2) User harus melakukan Login
3) User dapat melihat beranda dan
hasil karya Kampus Dekorasi
4) User dapat melihat daftar package
dekorasi
5) User dapat melihat daftar add on
package dekorasi
6) User
dapat
melihat
prosedur
pemesanan
7) User dapat melihat pemesanan
secara online
8) User dapat melakukan konfirmasi
pembayaran
B. Desain
Berikut ini adalah desain dari
analisa kebutuhan software tersebut diatas.
1. Use Case Diagram
a. Use case diagram Admin
Melihat Beranda

>>

B. Desain
Di tahap ini peneliti menggunakan Entity
Relationship Diagram (ERD) dan Logical
Record Stucture (LRS) untuk merancang
database yang akan digunakan dan
untuk
software
architecture
menggunakan UML yang terdiri dari
Activity diagram, Usecase diagram,
sequence diagram, class diagram,
Component diagram serta development
diagram.

1) Admin harus melakukan login
2) Admin dapat melihat data beranda
3) Admin dapat mengelola data
package
4) Admin dapat mengelola data Add on
package
5) Admin dapat mengelola data user
6) Admin dapat mengelola data
pemesanan dan pembayaran
7) Admin dapat mengelola laporan
pemesanan dan pemesanan

ex
te
ns

user terhadap sistem yang akan
dibangun
agar
sistem
informasi
pelayanan jasa di Kampus Dekorasi
dapat berfungsi dengan baik.

Mengelola data
Package

<<
inc
lud

<<
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Mengakses Master
Kampus Dekorasi

<<extens>>
<<
ext
en
s >>

Mengelola Data
Add on Package

<<incl
ude>
ud
<<incl

Mengelola Data
User

lud
inc
<<
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Login

>>

de
clu
in

Mengelola Data
Pemesanan

<<

Admin

A. Analisis dan Kebutuhan Perangkat
Lunak
Dengan tersedianya Sistem informasi
pelayanan jasa berbasis website pelayanan
dilakukan dengan cara tidak bertatap muka
secara
langsung.
Calon
pengantin
melakukan pendaftaran secara langsung
sebagai member melalui website begitu
juga jika ingin mendapatkan informasi
mengenai paket pesta pernikahan yang
tersedia di Kampus Dekorasi. Berikut
dipaparkan spesifikasi kebutuhan dari
masing-masing user :
Halaman Admin :

>

e>>

>>

III. Hasil dan Pembahasan

e

e>

>

Mengelola Data
Laporan

Gambar 2 usecase Admin
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b. Use Case diagram User
b. Activity Diagram User

Melakukan Pendaftran
Member

Melihat Beranda

Activity Diagram User
<<ex

Memilih Package

tens>>

<<
ext
en
s>

<<incl
ud

Pilih Gedung/aula

>

Pilih Rumahan

Melihat data Add
on Package

User

lud
inc
<<
<<

Sistem

Login

<<include>>

ude>
<<incl

User

e>>

>

e>

Melakukan
pendaftaran

>

lu
inc

>>
de

Melihat Prosedur
Pemesanan

Menginput data
pendaftaran

Tidak valid

Verifikasi
email

Melihat data
Pemesanan

valid

Berhasil melakukan
pendaftaran login

Login

Gambar 3 usecase User
Input username dan password

2. Activity Diagram
Berikut ini adalah activity diagram
sistem informasi pelayanan jasa pesta
pernkahan pada Kampus Dekorasi :

valid
Menu utama

Memilih Package
dan melakukan
booking
Melihat data Add
On Package
Mengelola Data
User

a. Activity Diagram halaman Admin

Melihat data
pemesanan
Melihat prosedur
pemesanan

Activity Diagram Admin
Admin

Sistem
logout

Login
Tidak valid

Phase

Input username dan password

valid
Menu utama

Gambar 5 Activity Diagram User

Mengelola Data
Package

3. Database
Rancangan
Entity
Relationship
Diagram (ERD) dapat dilihat pada gambar
berikut :

Mengelola data Add
On Package
Mengelola Data
User
Mengelola data
pemesanan
Mengelola Laporan

Phase

logout

Gambar 4 Activity Diagram Admin
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mempercepat waktu pengembangannya.
Framework
yang
digunakan
adalah
mdbootstrap, untuk tampilan atau front-end.
Lalu codeigniter 3.1.9 untuk security dan
mempermudah pemeliharaan kode yang
dibuat atau back-end.”

password
created

nama

Nama_akses

Last_login

username

Id_akses

grup

Id_akses

Id_admin

m

Admin

Mengelola

1

Akses

Tanggal_lahir
alamat

Tempat_lahir

hp

Nama_user

Foto_identitas

Id_user
User

1

Melakukan
Id_pemesanan
Id_user_pemesanan
Nama_package

Id_package_pemesanan
Id_package

Id_detail_include
_pemesanan

Jenis_package

m
1

Tanggal_pemesanan
Memiliki

Pemesanan

package

Tanggal_booking
1

Total_uang_masuk
Total_uang_bayar

Foto_package

Foto_bukti

D. Pengujian (Testing)
Untuk pengujian peneliti menggunakan
pengujian Black box dan yang dilakukan
pengujian adalah form untuk pendaftaran
(registrasi), form login, form pemesanan,
form login admin.
Berikut ini adalah rancangan transaksi
pemesanan :

Detail_package
Harga_package

status

Mempunyai
Id_detail_include_
pemesanan
Id_detail_include
_include

Id_detail_include
Id_include

m
1

Nama_include

Include

m
Memiliki

Detail include

Harga_include
Satuan_include
Foto_include

jumlah

Harga_total

Gambar 6 Entity Relationship Diagram

Untuk rancangan Logical Relationship
Structure (LRS) dapat dilihat pada gambar
berikut :
wo_akses

wo_admin
id_admin
username
nama
password
created
last_login
id_akses

Gambar 8 Interface Halaman pemesanan
Berikut sample pengujian user interface
pemesanan pada gambar 8 dapat terlihat
pada tabel 1 berikut :

1

id_akses
nama_akses
grup

Tabel 1 Pengujian user interface
pemesanan

m

wo_user
id_user
nama_user
tempat_lahir
tanggal_lahir
alamat
hp
foto_identitas

wo_pemesanan
id_pemesanan
id_user_pemesanan
id_package_pemesanan
m id_detail_include_pemesanan
tanggal_pemesanan
tanggal_booking
total_uang_masuk
total_uang_bayar
foto_bukti
status
m

wo_package
id_package
nama_package
jenis_package
detail_package
harga_package
foto_package

wo_detail_include

1

1

id_detail_include
id_detail_include_pemesanan
id_detail_include_include
m
jumlah
harga_total
m

1

wo_include
1

id_include
nama_include
harga_include
satuan_include
foto_include

Gambar 7 Logical Relationship Stucture

C. Pembuatan Kode Program
Tahap ini adalah implementasi dari
desain yang sudah dibuat. Pembuatan
kode
program
meliputi
pembuatan
database hingga program bisa diluncurkan.
Peneliti menggunakan software sublime
text 3 untuk pengkodingannya lalu
menggunakan beberapa framework open
source dalam pengembanganya untuk
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IV. KESIMPULAN
Setelah mempelajari permasalahan
yang ada dan telah diuraikan pada bab
sebelumnya, serta dengan melakukan
observasi pada Kampus Dekorasi, maka
dengan diterapkannya sistem informasi
berbasis website. Dengan adanya sistem
informasi pelayanan jasa pesta pernikahan
di Kampus Dekorasi berbasis website
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diharapkan mempermudah calon pengantin
dalam
melakukan
pemesanan
jasa.
Penyimpanan data menjadi lebih aman
karena semua data akan disimpan dalam
satu database. Selain itu admin juga dapat
mencari data costumer dengan lebih
mudah, dan dengan adanya sistem
informasi berbasis web ini, diharapkan
informasi mengenai pelayanan yang
disediakan oleh Kampus Dekorasi untuk
masyarakat menjadi lebih akurat.
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