RANCANG BANGUN MEDIA INFORMASI PADA EVOLUTION
FITNESS CENTER PALANGKA RAYA
BERBASIS WEB FRAMEWORK

PROPOSAL TUGAS AKHIR
Disusun Untuk Memenuhi Syarat Penulisan Tugas Akhir pada Sekolah Tinggi
Managemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangkaraya

OLEH
FERNANDO JHONIANTO
NIM C1657201067
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) PALANGKARAYA
2020

RANCANG BANGUN MEDIA INFORMASI PADA EVOLUTION
FITNESS CENTER PALANGKA RAYA
BERBASIS WEB FRAMEWORK

PROPOSAL TUGAS AKHIR
Disusun Untuk Memenuhi Syarat Penulisan Tugas Akhir pada Sekolah Tinggi
Managemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangkaraya

OLEH
FERNANDO JHONIANTO
NIM C1657201067
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) PALANGKARAYA
2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyusun skripsi yang
berjudul “Rancang Bangun Media Informasi Pada Evolution Fitness Center
Palangka Raya Berbasis Web Framework” tepat pada waktunya.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada
pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini terutama
kepada :
1. Bapak Agung Prabowo selaku Pembimbing I
2. Ibu Susi Hendartie selaku Pembimbing II
Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini masih
banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang dimiliki penulis, oleh sebab
itu penulis mengharapkan saran dan kritik, demi kesempurnaan proposal ini.
Akhirnya semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang
memerlukan, akhir kata dan bimbingannya penulis ucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 12 Agustus 2020

Penulis

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... ii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ............................................................................................ v
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ vi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... vii
BAB I

BAB II

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .....................................................................
B. Perumusan Masalah ..............................................................
C. Batasan Masalah ..................................................................
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ...........................................
E. Jenis Penelitian ....................................................................
F. Sistematika Penulisan ..........................................................
G. Penjelasan Istilah Kunci ......................................................

1
3
3
4
5
5
6

TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar Teori ........................................................................
1. Teori Yang Berkaitan Dengan Topik Penelitian .............
a. Rancang Bangun .........................................................
b. Media Informasi ..........................................................
c. Sistem ..........................................................................
d. Informasi .....................................................................
e. Sistem Informasi .........................................................
f. Fitness Center ..............................................................
g. Website........................................................................
h. Framework ..................................................................
2. Pemodelan yang Digunakan ............................................
a. Model Prototype ..........................................................
b. Research and Development .........................................
c. UML (Unified Modeling Language) ...........................
d. Metode Pengumpulan Data .........................................
e. Konsep Basis Data ......................................................
f. Analisis PIECES .........................................................
g. Pengujian .....................................................................
3. Perangkat Lunak yang Digunakan ...................................
a. Mozilla Firefox............................................................
b. Adobe Dreamweaver CS4 ...........................................
c. Balsamiq Mockups 3 ...................................................
d. Bootstrap .....................................................................
e. PHP Hypertext Prepocessor ........................................

8
8
8
9
9
10
10
11
11
12
14
15
17
19
25
27
28
31
32
33
33
34
34
35

iv

BAB III

f. My Structured Query Language (MySQL) .................
4. Penelitian yang Relevan ..................................................
METODE PENELITIAN
A. Metode Pengumpulan Data ................................................
1. Metode Observasi ............................................................
2. Metode Wawancara .........................................................
3. Metode Kepustakaan .......................................................
4. Metode Kuesioner............................................................
B. Jenis Penelitian ...................................................................
1. Menganalisa Potensi dan Masalah ...................................
2. Mengumpulkan Informasi ...............................................
3. Desain Produk..................................................................
4. Validasi Desain ................................................................
5. Perbaikan Desai ...............................................................
6. Uji Coba Produk ..............................................................
7. Revisi Produk ..................................................................
8. Ujicoba Pemakaian ..........................................................
9. Revisi Produk Lanjut .......................................................
10. Penggunaan Produk ........................................................
C. Metode Pengembangan Sistem ............................................
D. Tinjauan Umum ...................................................................
E. Analisis.................................................................................
1. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan ............................
2. Analisis Kelemahan Sistem yang Berjalan ......................
3. Analisis Kebutuhan Sistem ..............................................
4. Analisis Kelayakan Sistem ..............................................
F. Desain Sistem Analisis.........................................................
1. Desain Antarmuka ...........................................................
2. Desain Proses ...................................................................
3. Desain Perangkat Lunak ..................................................
4. Desain Basis Data ............................................................
5. Desain Keamanan ............................................................
6. Desain Keuangan dan Biaya ............................................
7. Perawatan Sistem .............................................................
8. Jadwal Penelitian .............................................................

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

35
35
38
38
38
38
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
41
41
41
42
42
42
44
46
47
47
61
81
81
86
86
87
87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.
Tabel 2.
Tabel 3.
Tabel 4.
Tabel 5.
Tabel 6.
Tabel 7.
Tabel 8.
Tabel 9.
Tabel 10.
Tabel 11.
Tabel 12.
Tabel 13.
Tabel 14.
Tabel 15.
Tabel 16.
Tabel 17.
Tabel 18.
Tabel 19.
Tabel 20.
Tabel 21.

Simbol pada Use Case Diagram .....................................................
Simbol pada Class Diagram ...........................................................
Simbol pada Activity Diagram ........................................................
Simbol pada Sequence Diagram .....................................................
Bobot Skala Likert ..........................................................................
Penelitian yang Relevan .................................................................
Penjelasan Analisis dari Metode PIECES .......................................
Tabel Tbl_admin ............................................................................
Tabel Kelas ....................................................................................
Tabel Instruktur ..............................................................................
Tabel Tb_memberg ........................................................................
Tabel Tb_members .........................................................................
Tabel Tb_paket...............................................................................
Tabel Tb_sesi .................................................................................
Tabel Tb_transaksig .......................................................................
Tabel Tb_transaksis ... ....................................................................
Tabel Tb_web ................................................................................
Tabel Type .....................................................................................
Tabel User .....................................................................................
Keuangan dan Biaya .......................................................................
Jadwal Penelitian ............................................................................

v

20
21
23
25
32
36
42
82
82
83
83
84
84
84
85
85
85
86
86
87
88

DAFTAR GAMBAR

Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar

1. Model Prototype .........................................................................
2. Black Box ...................................................................................
3. Masukan antarmuka ...................................................................
4. Keluaran Antarmuka ..................................................................
5. Rancangan Halaman Beranda ....................................................
6. Rancangan Halaman Info Instruktur ..........................................
7. Rancangan Halaman Data Jadwal Senam ..................................
8. Halaman Daftar .........................................................................
9. Halaman Paket Fitness ...............................................................
10. Halaman Contact .......................................................................
11. Halaman Login ..........................................................................
12. Rancangan Halaman Menu Admin .............................................
13. Rancangan Halaman Menu Paket Fitness ..................................
14. Rancangan Halaman Menu Member Fitness ..............................
15. Rancangan Halaman Kelola Instruktur ......................................
16. Rancangan Halaman Layanan Senam ........................................
17. Rancangan Halaman Pengaturan Sesi ........................................
18. Rancangan Halaman Kelas Senam .............................................
19. Rancangan Halaman Member Senam .........................................
20. Rancangan Halaman Kelola Riwayat Transaksi Fitness .............
21. Rancangan Halaman Kelola Riwayat Transaksi Senam ..............
22. Rancangan Halaman Kelola Data Admin ...................................
23. Rancangan Halaman Pengaturan Website ..................................
24. Rancangan Halaman Laporan Transaksi Fitness .......................
25. Rancangan Halaman Laporan Transaksi Senam ........................
26. Use case Rancangan Bangun Media Informasi pada Evolution
Fitnes Center Palangka Raya Berbasis Web Framework ............
27. Activity Diagram Halaman Kelola Fitness..................................
28. Activity Diagram Halaman Kelola Senam ..................................
29. Activity Diagram Halaman Kelola Riwayat Transaksi ................
30. Activity Diagram Halaman Kelola Admin User ..........................
31. Activity Diagram Pengaturan Website ........................................
32. Activity Diagram Laporan ..........................................................
33. Sequence Diagram Lihat Instruktur ............................................
34. Sequence Diagram Lihat Jadwal Senam .....................................
35. Sequence Diagram Daftar Senam ...............................................
36. Sequence Diagram Lihat Paket Fitness ......................................
37. Sequence Diagram Kelola Data Fitness .....................................
38. Sequence Diagram Kelola Senam ...............................................
39. Sequence Diagram Data Riwayat Transaksi ...............................
40. Sequence Diagram Data Admin..................................................
41. Sequence Diagram Data Pengaturan Web ..................................
42. Sequence Diagram Kelola Laporan ............................................

vi

16
31
47
48
49
49
50
50
51
52
53
53
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
60
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Gambar 43. Class Diagram Rancang Bangun Media Informasi Pada
Evolution Fitness Center Palangka Raya Berbasis Web
Framework ................................................................................. 80
Gambar 42. Flowchart Sistem ....................................................................... 81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.
Lampiran 2.
Lampiran 3.

Jadwal Penelitian
Surat Ijin Penelitian
Kartu Kegiatan Seminar

vii

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan informasi teknologi sangat pesat bahkan di pelosok yang
dulunya belum merasakan teknologi sekarang bisa menikmati layanan
informasi teknologi secara online. Teknologi informasi muncul sebagai akibat
semakin merebaknya globalisasi dalam kehidupan organisasi, dan semakin
kerasnya persaingan dalam berbisnis, semakin singkatnya siklus hidup barang
dan jasa yang ditawarkan, serta meningkatkan tuntutan selera konsumen
terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Untuk mengatasi semua ini,
perusahaan atau pengusaha mencari terobosan baru dengan memanfaatkan
teknologi. Teknologi diharapkan dapat menjadi fasilitator dan interpreter.
Semula teknologi informasi digunakan hanya terbatas pada pemrosesan data,
dengan semakin berkembangnya teknologi informasi tersebut, hampir semua
aktivitas organisasi saat ini telah dimasuki oleh aplikasi dan otomatisasi
teknologi informasi.
Dengan adanya perkembangan Teknologi Informasi saat ini, individu
maupun organisasi dapat bekerja secara lebih cepat dan akurat dalam
mengolah data. Karena itulah banyak perusahaan maupun pengusaha kecil
menengah yang mulai beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi
dengan berbagai alasan dan tujuan yang hendak dicapai. Seorang pimpinan
dituntut untuk berfikir secara cepat dan tepat.
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Evolution Fitness Center yang beralamat di Jl. Bukit Raya IVb No.4c
Palangka Raya merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang olahraga
yang di dalamnya melayani setiap pelanggan yang datang untuk melakukan
olahraga fitness dengan menyediakan peralatan fitness serta melayani
pelayanan fitness dan menyediakan studio senam Zumba, Erobik serta
melayani senam dengan instruktur yang sudah disediakan.
Dalam kegiatan pada Evolution Fitness Center selama ini informasi
paket, jadwal, harga paket senam dan fitnes pelangan harus menanyakan dulu
ke Evolution Fitness Center sehingga promosi kurang maksimal. Proses
pendaftaran member dan pelanggan yang ingin mendaftar senam atau fitnes,
masih dilakukan secara manual yaitu dengan cara tulis tangan dalam
pendataan, yang akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam informasi
fasilitas dan penulisan data atau salahnya perhitungan pembayaran.
Pembuatan laporan transaksi juga masih dilakukan secara manual yaitu
dengan cara tulis tangan yang terkadang kesalahan dalam penulisan data dan
proses yang memakan waktu cukup lama dan sering kali terjadi kesalahan
perhitungan pendapatan bulanan yang mengakibatkan kerugian pihak
manajemen.
Dalam pertimbangan hal-hal pada paragraph sebelumnya maka penulis
merasa dibutuhkan adanya sebuah pengelolaan sistem informasi pada
Evolution Fitness Center. Dimana penelitian ini diharapkan dapat
memberikan solusi terhadap sistem yang ada di Evolution Fitness Center
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sehingga dapat mempermudahkan dalam proses promosi dan pengolahan data
transaksi.
Maka dari itu penulis bermaksud membangun sebuah aplikasi berbasis
web yang akan memudahkan pihak Evolution Fitness Center untuk
menjalankan proses promosi dan pelayanan, secara online serta lebih akurat
dan cepat. Sehingga penulis mengambil judul untuk penyusunan tugas akhir
adalah “Rancang Bangun Media Informasi Pada Evolution Fitness Center
Palangka Raya Berbasis Web Framework”.
B. Perumusan Masalah
Adapun perumusan masalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah
“Bagaimana membuat Rancang Bangun Media Informasi Pada Evolution
Fitness Center Palangka Raya Berbasis Web Framework?”
C. Batasan Masalah
Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak melebar luas, maka
diberikan batasan - batasan untuk pendekatan permasalahan agar lebih terinci
dalam pelaksanaannya, yaitu:
1. Pembuatan aplikasi ini berfokus pada pengelolaan paket layanan senam
dan fitnes.
2. Pengelolaan jadwal, paket, instruktur senam, fitness, pendaftaran serta
transaksi pembayaran serta laporan transaksi perperiode yang semuanya
dikelola oleh administrator yang nantinya diakses oleh pelanggan berupa
info instruktur, jadwal senam, info paket fitnes dan melakukan
pendaftaran senam serta fitness.

4

3. Software Adobe Dreamweaver CS4, Balsamiq Mockups 3, Microsoft
Visio dan tools pedukung yang digunakan dalam membangun aplikasi ini
adalah XAMPP Win 64 Versi 7.3.11, PHP, dan MySQL.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan media informasi
pada Evolution Fitness Center Palangka Raya berbasis Web Framework.
2. Manfaat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain
sebagai berikut :
a. Bagi Evolution Fitness Center Palangka Raya
memberikan kemudahan bagi Pemilik usaha Evolution Fitness
Center Palangkaraya untuk mencapai hasil yang maksimal dalam
informasi fasilitas dan pendataan pelayanan serta transaksi.
b. Bagi Penulis
Sebagai pengalaman serta meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan mengenai sistem informasi berbasis web.
c. Bagi STMIK Palangkaraya
Sebagai penambah literatur pustaka pada perpustakaan STMIK
Palangkaraya serta dapat digunakan sebagai referensi dan dokumen
akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akedemik di
STMIK Palangkaraya.
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d. Bagi Masyarakat
Memberikan kemudahan mendapatkan informasi paket dan
jadwal senam dan fitnes serta proses pendaftaran senam tanpa harus
datang ke Evolution Fitness Center Palangka Raya.
E. Jenis Penelitian
Dalam melakukan penelitian untuk menyusun penelitian ini, penulis
menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau dalam istilah bahasa
Inggris adalah Research and Development.
F. Sistematika Penulisan
Pada penulisan penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan
agar memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini
secara garis besarnya dengan membagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode
penelitian, sistematika penulisan dan definisi istilah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini berisi tentang dasar teoritis yang menjadi landasan
dan mendukung pelaksanaan penulisan proposal penelitian.
Pembahasan ini diuraikan tentang konsep dari website, media
promosi, konsep bahasa pemrograman dan konsep pemodelan
sistemm, dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam
pembuatan website.
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BAB III

METODE PENELITIAN
Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang analisis dari
kelemahan sistem, kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak,
kebutuhan informasi, dan kebutuhan pengguna. Analisis kelayakan
system, baik kelayakan teknologi, kelayakan operasional, dan
kelayakan ekonomi. Selain itu, desain sistem yang digunakan juga
dibahas bab ini yaitu: desain proses, desain antarmuka, dan desain
basis data.

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil yang telah
didapat setelah Sistem Informasi selesai dibuat, apakah hasil
penelitian ini telah berhasil memecahkan masalah yang ada atau
tidak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terhadap hasil
penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran yang sesuai
dengan permasalahan yang diteliti.

G. Penjelasan Istilah Kunci
Dalam penyusunan penelitian ini terdapat beberapa penjelasan istilah
kunci yang harus di pahami antara lain adalah:
1. Rancang bangun adalah kegiatan menterjemahkan hasil analisa ke
dalam bentuk paker perangkat lunak kemudian menciptakan sistem
tersebut atau memperbaiki sistem yang telah ada.
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2. Media adalah sarana atau prasarana yang dgunakan dalam menunjang
suatu proses.
3. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermafaat
bagi penerimanya.
4. Fitness center adalah pusat kebugaran atau tempat yang menyimpan
alat latihan fisik untuk keperluan latihan fisik untuk kebugaran.
5. Web adalah sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman
yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa teks,
gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui
jalur koneksi internet
6. Framework adalah sekumpulan perintah / fungsi dasar yang dapat
membantu dalam proses-proses yang lebih kompleks.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar Teori
Menguraikan tentang dasar-dasar teori yang berkaitan dengan topik
penelitian, pemodelan yang digunakan, dan perangkat lunak yang digunakan,
seperti pada penjelasan sebagai berikut:
1.

Teori Yang Berkaitan Dengan Topik Penelitian
a. Rancang Bangun
Menurut Pressman dalam Syahroni dan Ubaidi (2018:18),
perancangan atau rancang merupakan serangkaian prosedur untuk
menterjemahkan hasil analisa dan sebuah sistem ke dalam bahasa
pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana
komponen-komponen sistem di implementasikan.
Menurut Pressman dalam Syahroni dan Ubaidi (2018:18),
pengertian pembangunan atau bangun sistem adalah kegiatan
menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem
yang telah ada secara keseluruhan.
Perancangan merupakan salah satu hal yang penting dalam
membuat program. Adapun tujuan dari perancangan ialah untuk
memberi gambaran yang jelas lengkap kepada pemrogram dan ahli
teknik yang terlibat. Perancangan harus berguna dan mudah dipahami
sehingga mudah digunakan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Rancang Bangun adalah
penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan
dari beberapa elemen yang terpisah kedalam suatu kesatuan yang utuh
dan berfungsi. Dengan demikian pengertian rancang bangun
merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk
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paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut atau
memperbaiki sistem yang sudah ada.
b. Media Informasi
Menurut Davis dalam Yoyo (2010:32), media merupakan salah
satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari
komunikator menuju komunikan. Sedangkan pengertian dari
informasi secara umum informasi adalah data yang sudah diolah
menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau
keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan
keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang.
Menurut Sobur (2016:21), media informasi adalah “alat-alat
grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan
menyusun kembali informasi visual untuk menyajikan berita atau
informasi dalam upaya untuk memberitahukan atau menawarkan
produk atau jasa dengan tujuan menarik minat konsumen dengan
harapan dapat meningkatkan pendapatan atau angka penjualan”.
Jadi berdasarkan pendapat beberapa ahli maka media informasi
dapat disimpulkan sebagai alat untuk mengumpulkan dan menyusun
kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat
bagi penerima informasi.
c. Sistem
Menurut Rudianto (2015:71), sistem adalah sekelompok unsur
yang erat hubungan satu dengan yang lain, yang berfungsi bersamasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Menurut Lucas dalam Wijaya (2017:101), sistem adalah suatu
himpunan komponen atau variable yang terorganisasi, saling
berinteraksi, saling bergantung satu sama lain dan terpadu..
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Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa sistem
merupakan suatu kumpulan variable yang terorganisir dan mempunyai
tujuan yang sama.
d. Informasi
Menurut Mulyani (2017:17), informasi adalah data yang sudah
diolah yang ditunjukkan ke seseorang, organisasi atau siapa saja yang
membutuhkan.
Menurut Tyoso (2016:27), informasi merupakan suatu yang
menambah pengetahuan atau pengertian beberapa topik, masalah atau
kejadian-kejadian.
Dari definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa informasi
adalah sebuah data yang sudah diambil sebagai pendukung keputusan.
e. Sistem Informasi
Menurut Krismaji (2015:15), sistem informasi adalah cara-cara
yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah
serta menyimpan data dan cara-cara yang diorganisasi untuk untuk
menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi
sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
Menurut Jogiyanto dalam Yamasari (2017:11), sistem informasi
adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan pengolah transaksi harian, mendukung operasi, bersifat
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan
menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang
diperlukan.
Dari definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa Sistem
informasi merupakan suatu sistem dengan cara-cara yang diorganisasi
untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah serta menyimpan
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data dan serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan,
diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke pengguna.
f. Fitness Center
Dalam Bahasa Inggris fitness center berasal dari kata fitness dan
center, yang dalam Bahasa Indonesia fitness artinya kebugaran dan
center artinya pusat, jadi fitness center adalah pusat kebugaran.
Menurut Giriwijoyo (2004:36): “pusat kebugaran adalah suatu
kegiatan dalam ruangan dengan menawarkan kegiatan olahraga dari
yang tanpa menggunakan alat, sampai yang menggunakan alat-alat
yang mahal dan canggih, yang diantaranya bertujuan prestasi.”.
Jadi dapat disimpulkan pusat kebugaran merupakan kawasan
olahraga dalam ruangan yang mengatakan aneka macam agenda tes
kebugaran dengan kemudahan dan peralatan yang mutakhir.
g. Website
Menurut Abdulloh (2015:1), website dan internet adalah hal
yang berbeda. Website atau disingkat web, dapat diartikan
sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi
informasi dalam bentuk data digital baik berupa teks, gambar, video,
audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi
internet.
Menurut Erfan (2018:2), web adalah HTML (HyperText Markup
Language) dengan menggunakan protocol HTTP (HyperText Transfer
Protocol).
Website merupakan halaman-halaman yang berisi informasi
yang ditampilkan oleh browser seperti Mozilla Firefox, Google
Chrome atau yang lainnya, sedangkan internet adalah jaringan yang
digunakan untuk mengirim informasi pada web.
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h. Framework
Dalam Visikom (2009:12), Framework adalah sekumpulan
perintah/fungsi dasar yang dapat membantu dalam menyelesaikan
proses-proses yang lebih kompleks.
Menurut Johnson (2009:23), Framework adalah suatu aplikasi
yang dapat digunakan ulang untuk membuat bermacam-macam
aplikasi.
framework disebut sebagai kerangka kerja. Para developer
menggunakan framework untuk memudahkan mereka dalam membuat
dan mengembangkan aplikasi atau software. Pada framework itu
sendiri berisi kumpulan fungsi-fungsi dasar atau perintah yang biasa
digunakan dalam mengembangkan suatu software, dengan harapan
agar software yang dibangun menjadi lebih cepat dan terstruktur
Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa framework adalah
komponen-komponen yang sudah siap dipakai oleh developer untuk
menangani berbagai permasalahan dalam pemrograman, seperti
pemanggilan variabel, file, koneksi ke database dan sebagainya.
Dengan begitu, developer akan lebih fokus dan mampu menyelesaikan
software menjadi lebih cepat dan efektif.
Berdasarkan pengertian framework diatas, sudah tampak bahwa
framework memiliki fungsi utama untuk membantu dan memudahkan
para developer dalam menyelesaikan suatu proyek pengembangan
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software atau aplikasi. Selain itu, ada beberapa fungsi framework
yaitu:
1) Menghemat Waktu Pengembangan
Penggunaan framework dalam pengembangan suatu software
akan mengurangi beban kerja developer, sehingga tidak ada waktu
yang terbuang untuk memikirkan fungsi-fungsi umum yang akan
digunakan.
Selain itu, developer akan lebih fokus pada alur cerita pada
aplikasi seperti yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan begitu,
waktu pengembangan software akan berjalan lebih cepat dan dapat
diserahkan kepada pengguna sesuai dengan waktu yang telah
disepakati bersama.
2) Pemrograman menjadi Lebih Terstruktur
Ketika developer menghadapi suatu proyek pengembangan
software yang besar, maka akan terdapat banyak program yang
ditulis didalamnya. Terkadang, semakin banyaknya program akan
menjadikan proses debugging semakin lambat. Selain itu, untuk
mengecek

kode

program

terjadinya error akan

semakin

yang
sulit

menjadi
karena

penyebab

program

tidak

terstruktur dengan baik.
Oleh karena itu, penggunaan framework dapat menjadikan
pemrograman menjadi lebih terstruktur sehingga dapat dengan
mudah menemukan bagian-bagian dari kode yang perlu diperbaiki.
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Apalagi, ada framework yang menerapkan konsep MVC (Model
View Control) yang memudahkan developer untuk memisahkan
dan menyusun program berdasarkan bagiannya, yaitu Model, View
ataupun Control.
3) Pengulangan Kode
Seperti yang sudah disinggung pada poin pertama bahwa
pembuatan software membutuhkan waktu yang lama, apalagi
berperan sebagai programmer tunggal. Maka dapat menggunakan
framework untuk mengurangi beban tersebut.
Sebab, framework sudah menanamkan berbagai fungsi-fungsi
umum yang bisa digunakan tanpa harus mengulangi pembuatan
kode

dari

awal.

Pastinya,

akan

memudahkan

untuk

menggunakannya kembali di proyek-proyek berikutnya.
4) Meningkatkan Keamanan
Keamanan menjadi suatu hal yang sangat vital dalam
pengembangan software atau aplikasi. Apalagi yang memuat data
pengguna yang privasinya harus dilindungi. Disini, framework
terus memperbarui versinya yaitu menawarkan fitur yang handal
dalam menangani berbagai jenis ancaman yang menyerang sistem
keamanan
2. Pemodelan yang Digunakan
Menurut Utomo (2016:17), Pemodelan adalah rencana, representasi
atau tugas akhir yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau kosep yang
sering kali berupa penyerdehanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa
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model fisik (market, bentuk purwarupa prototype), model citra (gambar,
komputerisasi, grafis dan lain-lain), atau rumusan matematis.
Jadi pemodelan sistem merupakan suatu konsep penyederhanaan dari
sebuah bentuk elemen yang sangat komplek untuk memudahkan
pemahaman dari informasi yang akan disampaikan dengan tujuan sebagai
sarana visualisasi dan komunikasi antara anggota tim pengembang dangan
pengguna nantinya atau juga bisa diartikan sebagai sarana komunikasi
untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan.
Dari penjelasan pemodelan sistem maka konsep permodelan sistem
yang digunakan oleh penulis untuk membangun “Rancang Bangun Media
Informasi Pada Evolution Fitness Center Palangka Raya Berbasis Web
Framework” adalah :
a. Model Prototype
Menurut Utomo (2016:17), model prototype adalah model kerja
dasar dari pengembangan sebuah program (software) atau perangkat
lunak yang digunakan sebagai bagian dari proses pengembangan atau
pembuatan sebuah perangkat lunak.
Seringkali pelanggan mendifinisikan sasaran umum untuk
perangkat lunak, tetapi tidak mengidentifikasi persyaratan rinci untuk
fungsi dan fitur. Di lain kasus, pengembang mungkin tidak yakin dari
efisiensi dari sebuah algoritma, adaptasi dari sistem operasi, atau bentuk
yang interaksi manusia dengan mesin harus ambil. Dalam hal ini, dan
situasi lain, paradigma prototype mungkin menawarkan pendekatan
yang terbaik. Adapun model dari prototype dapat dilihat pada Gambar
1.
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Gambar 1. Model Prototype
Sumber: Utomo (2016:17)
Pendekatan prototyping melewati tiga proses, yaitu pengumpulan
kebutuhan, perancangangan dan evaluasi prototyping. Proses-proses itu
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Pengumpulan Kebutuhan : developer dan Klien bertemu dan
menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui dan gambaran
bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Detail kebutuhan
mungkin tidak dibicarakan disini, pada awal pengumpulan
kebutuhan.
2) Perancangan : Perancangan dilakukan cepat dan rancangan mewakili
aspek software yang diketahui serta rancangan ini menjadi dasar
pembuatan prototype.
3) Evaluasi Prototype : Klien mengevaluasi prototype yang dibuat dan
dipergunakan untuk memperjelas kebutuhan software.
Perulangan ketiga proses ini terus berlangsung hingga semua
kebutuhan terpenuhi. Prototype-prototype dibuat untuk memuaskan
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kebutuhan klien lebih baik. Prototype yang dibuat dapat dimanfaatkan
kembali untuk membangun software lebih cepat, namun tidak semua
prototype bisa dimanfaatkan. Sekalipun protoype memudahkan
komunikasi antara developer dan klien, membuat klien mendapat
gambaran awal dari prototype.
b. Research and Development
Menurut Sugiyono (2014:67), penelitian pengembangan atau
research and development (R&D) adalah metode penelitian yang
dipakai untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan
produk itu sehingga bisa menghasilkan suatu produk tertentu yang
dipakai untuk penelitian yang bersifat analisis kebutuhan (digunakan
metode survey atau kualitatif) dan untuk menguji keefektifan produk
tersebut supaya bisa berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan
penelitian guna menguji kefeektifan produk tersebut dengan
eksperimen.
Penelitian Pengembangan juga diartikan sebagai suatu proses atau
langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau
menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggung
jawabkan.

Adapun

langkah-langkah

yang

digunakan adalah

:

(Sugiyono, 2014:68).
1) Menganalisa Potensi dan Masalah
Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisa
permasalahan yang terjadi objek penelitian.
2) Mengumpulkan Informasi
Tahap ini penulis mengumpulkan informasi yang diperlukan
untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

18

3) Desain Produk
Setelah informasi dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah
membuat rancangan sistem yang akan dibuat sehingga nantinya
dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.
4) Validasi Desain
Desain yang dibuat dipastikan dapat diimplementasikan dan
sesuai dengan latar belakang pembuatan sistem, kesepakatan dengan
pihak dimana sistem dikembangkan.
5) Perbaikan Desain
Jika ada perubahan atau penambahan fasilitas pada tahap
pengembangan sistem dapat dilakukan pada tahap ini sehingga
sistem benar-benar sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan
rancangan yang telah dibuat.
6) Uji Coba Produk
Sistem yang telah selesai, diuji coba untuk memastikan sistem
telah benar-benar layak untuk digunakan.
7) Revisi Produk
Jika ada kesalahan atau fasilitas yang kurang diperbaiki pada tahap
ini.
8) Ujicoba Pemakaian
Langkah selanjutnya adalah uji coba pada untuk menganalisa
sistem pada keadaan sebenarnya untuk memastikan kembali sistem
telah layak untuk digunakan atau perlu perbaikan lebih lanjut.
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9) Revisi Produk Lanjut
Langkah ini diperlukan jika ada perbaikan atau perubahan
sistem yang dianggap perlu pada tahap uji coba pemakaian, jika
tidak ada langsung dapat digunakan atau langsung pada tahap
penggunaan produk.
10) Penggunaan Produk
Semua langkah sudah dilaksanakan dan produk sudah dapat
digunakan.
c. UML (Unified Modeling Language)
Menurut Mulyani (2017:35), UML adalah sebuah teknik
pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat
untuk pendokumentasian dan melakukan spesifikasi pada sistem.
UML yang terdiri dari serangkaian diagram memungkinkan bagi
sistem analis untuk membuat cetak biru sistem yang komperhensif
kepada klien, programmer dan tiap orang yang terlibat dalam proses
pengembangan. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang
model sebuah sistem. UML mendefinisikan diagram-diagram sebagai
berikut:
1) Use Case Diagram
Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang
diharapkan dari sebuah sistem. Sebuah use case merepresentasikan
sebuah interaksi antara aktor dengan sistem.
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Contoh simbol-simbol dari Use case diagram dapat dilihat
seperti pada Tabel 1.

No
1

2

3

4

5

6

Tabel 1. Simbol pada Use case Diagram
Nama
Keterangan
Komponen
Use case
Use case digambarkan sebagai
lingkaran elips dengan nama use
case dituliskan didalam elips
tersebut.
Actor
Actor adalah pengguna sistem.
Actor tidak terbatas hanya
manusia saja, jika sebuah sistem
berkomunikasi dengan aplikasi
lain dan membutuhkan input
atau memberikan output, maka
aplikasi tersebut juga bisa
dianggap sebagai actor.
Association Asosiasi
digunakan
untuk
menghubungkan actor dengan
use case. Asosiasi digambarkan
dengan sebuah garis yang
menghubungkan antara Actor
dengan Use Case.
Include
Include memungkinkan 1 use
case
menggunakan
fungsionalitas yang disediakan
oleh usecase lain.
Extend

System

Extend memungkinkan 1 use
case
secara
optional
menggunakan
fungsionalitas
yang disediakan oleh use case
lain.
Sistem yang digunakan yang
digambarkan Kotak

Simbol

Use
case
name

Include

Extend
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2) Class Diagram
Class
menghasilkan

adalah
sebuah

spesifikasi
objek

yang

yang

jika

dipergunakan

merupakan

inti

dari

pengembangan dan desain berorientasi objek. Class diagram
menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek
beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan,
asosiasi, dan lain-lain. Contoh simbol-simbol dari Class Diagram
dapat dilihat seperti pada Tabel 2.
Tabel 2. Simbol pada Class Diagram
No
1
1

Nama
Komponen
2

Class

2
Association

3

4

Agregasi

Composition

Keterangan

Simbol

3
Class adalah blok - blok
pembangun pada pemrograman
berorientasi obyek. Sebuah class
digambarkan sebagai sebuah kotak
yang terbagi atas 3 bagian. Bagian
atas adalah bagian nama dari class.
Bagian tengah mendefinisikan
property/atribut class. Bagian akhir
mendefinisikan method-method dari
sebuah class

4

Asosiasi digambarkan dengan
sebuah garis digunakan sebagai
penghubung antara
blok-blok class.
hubungan yang menyatakan bagian
(“terdiri atas..”) atau biasa disebut
relasi mempunyai sebuah.
sebuah kelas tidak bisa berdiri
sendiri dan harus merupakan bagian
dari class yang lain, maka class
tersebut
memiliki
relasi
composition.

Class
name
+ atribut
+ atribut
+ atribut
+ method
+ method
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1

5

6

2

Dependency

3

4

hubungan
yang
menunjukan
operasi pada suatu kelas yang
menggunakan class yang lain.

hubungan hirarkis antar class.
Class dapat diturunkan dari class
Generalisasi / lain dan mewarisi semua atribut
Pewarisan
dan metode class asalnya dan
menambahkan fungsionalitas baru,
sehingga ia disebut anak dari class
yang diwarisinya.

3) Activity Diagram
Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas
dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing
alir berawal decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana pula
masing-masing alir berakhir. Activity diagram juga dapat
menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada
beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram
khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian
besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya (internal
processing) yang menggambarkan proses dan jalur-jalur aktivitas
dari internal pada sistem.
Oleh karena itu activity diagram tidak menggambarkan
behaviour internal sebuah sistem dan interaksi antar subsistem
secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalurjalur aktivitas dari level atas secara umum. Sebuah aktivitas dapat
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direalisasikan

oleh

satu

use

case

atau

lebih.

Aktivitas

menggambarkan proses yang berjalan, sementara use case
menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk
melakukan

aktivitas.

menggunakan

segi

menggambarkan

Sama
empat

seperti
dengan

aktivitas.

state,
sudut

Decision

standart

UML

membulat

untuk

digunakan

untuk

menggambarkan behaviour pada kondisi tertentu, digambarkan
dengan simbol belah ketupat.
Untuk mengilustrasikan proses-proses paralel (fork and
join) digunakan titik sinkronisasi yang dapat berupa titik, garis
horizontal atau vertikal. Activity diagram dapat dibagi menjadi
beberapa objectswimlane untuk menggambarkan objek mana yang
bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. Contoh simbol-simbol
dari Activity Diagram dapat dilihat seperti pada Tabel 3.

No
1
1

Tabel 3. Simbol pada Activity Diagram
Simbol
Keterangan
2
3
Titik awal

2

Titik akhir

3

Activity

4

Pilihan untuk mengambil keputusan
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1
5

2

7

3
Fork; Digunakan untuk menunjukkan
kegiatan yang dilakukan secara parallel
atau untuk menggabungkan dua
kegiatan paralel menjadi satu.
Rake; Menunjukkan adanya
dekomposisi
Tanda waktu

8
9

Tanda pengiriman
Tanda penerimaan

10

Aliran akhir (Flow Final)

6

4) Sequence Diagram
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di
dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan
sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap waktu.
Sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal (waktu) dan
dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram
biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian
langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event
untuk menghasilkan output tertentu.
Pada fase desain berikutnya, message dipetakan menjadi
operasi/metoda dari class. Activation bar menunjukkan lamanya
eksekusi sebuah proses, biasanya diawali dengan diterimanya
sebuah message. Untuk objek-objek yang memiliki sifat khusus,
standar UML mendefinisikan icon khusus untuk objek boundary,
controller dan persistent entity. Contoh simbol-simbol dari
Sequence Diagram dapat dilihat seperti pada Tabel 4.
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No

Nama
Komponen

1
Object

Tabel 4. Simbol pada Sequence Diagram
Keterangan
Object merupakan instance dari
sebuah class dan dituliskan tersusun
secara
horizontal.
Digambarkan
sebagai sebuah class (kotak) dengan
nama object didalamnya yang diawali
dengan sebuah titik koma.

2

Actor

Actor juga dapat berkomunikasi
dengan object , maka actor juga dapat
diurutkan sebagai kolom. Simbol Actor
sama dengan simbol pada Actor Use
Case Diagram.

3

Lifeline

4

Activation

Lifeline mengindikasikan keberadaan
sebuah object dalam basis waktu.
Notasi untuk Lifeline adalah garis
putus-putus vertikal yang ditarik dari
sebuah object .
Activation dinotasikan sebagai sebuah
kotak segi empat yang digambar pada
sebuah
lifeline.
mengindikasikan
sebuah obyek yang akan melakukan
sebuah aksi.

5

Message

d.

Simbol

Message, digambarkan dengan anak
panah horizontal antara Activation
Message mengindikasikan komunikasi
antara object -object

Metode Pengumpulan Data
Menurut Tyoso (2015:23), metode pengumpulan data adalah
teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan
data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang
digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka
instrumen pengumpulan data dapat berupa check list, kuesioner,
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pedoman wawancara, hingga kamera untuk foto atau untuk merekam
gambar.
Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan
dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat
digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan
menggabungkan

dua

metode

atau

lebih.

Beberapa

metode

pengumpulan data antara lain:
1.

Metode Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks
karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode
pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari
responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai
fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok
digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari
perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini
juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak
terlalu besar.

2. Metode Wawancara
Wawancara

adalah

teknik

pengumpulan

data

yang

dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara
peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi,
metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media
tertentu, misalnya telepon, email, atau skype. Wawancara terbagi
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atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak
terstruktur.
3.

Metode Kepustakaan
Metode ini merupakan proses dimana pengumpulan data
melalui buku, tutorial dan segala materi yang berhubungan
dengan proses pengembangan sistem informasi.

4.

Metode Kuesioner
Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner
merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila
peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yag akan diukur
dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner
juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan
tersebar di wilayah yang luas.

e.

Konsep Basis Data
Menurut Mardiani, dkk (2016:25), MySQL atau My Struktured
Query Language merupakan suatu bahasa permintaan terstruktur yang
dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional.
MySQL juga dapat diartikan sebagai antarmuka standar untuk sistem
manajemen basis data relasional, termasuk sistem yang beroperasi
pada komputer.
Untuk mendapatkan informasi yang berguna dari kumpulan data
maka

diperlukan

suatu

perangkat

lunak

(software)

untuk

memanipulasi data sehingga mendapatkan informasi yang berguna.
Database Menajemen System (DBMS) merupakan software yang
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digunakan untuk membangun sebuah sistem basis data yang berbasis
komputerisasi.
DBMS merupakan perantara bagi pemakai dengan basis data.
Untuk berinteraksi dengan DBMS (basis data) menggunakan bahasa
basis data yang telah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Bahasa basis
data biasanya terdiri atas perintah-perintah yang diformulasikan
sehingga biasanya ditentukan oleh user. Ada 2 (dua) bahasa basis data
antara lain yaitu Data Definition Language (DDL) dan Data
Manipulation Language (DML).
Penulis menggunakan Data Manipulation Language (DML),
yang berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data
pada

suatu

database.

Manipulasi

data

dapat

berupa

penyisipan/penambahan data baru ke suatu basis data, penghapusan
data dan pengubahan data di suatu database. Perintah yang umum
dilakukan DML yaitu:
1) SELECT untuk menampilkan data.
2) INSERT untuk menambahkan data baru.
3) UPDATE untuk mengubah data yang sudah ada.
4) DELETE untuk menghapus data.
f. Analisis PIECES
Menurut Jogiyanto di dalam Titus (2017:23), langkah-langkah
dalam tahap analisis sistem hampir sama dengan langkah-langkah
yang dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem yang
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akan dikembangkan ditahap perencanaan sistem. Perbedaanya terletak
pada ruang lingkup tugasnya.
Dalam menganalisis sebuah sistem, biasanya akan dilakukan
terhadap beberapa aspek antara lain adalah kinerja, informasi,
ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi dan pelayanan pelanggan.
Analisis ini disebut dengan PIECES Analysis (Performance,
Information, Economy, Control, Eficiency dan Service).
1) Analisis Kinerja (Performance)
Analisis ini menilai apakah proses atau prosedur yang ada
masih mungkin ditingkatkan kinerjanya. Dalam hal ini kinerja
diukur dari throughput, yaitu jumlah pekerjaan/output yang dapat
dilakukan/dihasilkan pada saat tertentu dan response time, yaitu
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian
kegiatan untuk menghasilkan output tertentu.
2) Analisis Informasi (Information)
Analisis informasi adalah evaluasi kemampuan sistem
informasi dalam menghasilkan nilai atau produk yang bermanfaat
untuk menyikapi peluang dalam menangani masalah yang
muncul. Situasi dalam analisis informasi ini meliputi akurasi
informasi dan relevansi.
Akurasi informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias
atau menyesatkan, sedangkan relevan berarti dimana informasi
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tersebut memiliki manfaat bagi pihak pemakai maupun pihak
pengelola.
3) Analisis Ekonomi (Economy)
Analisis ekonomi adalah Penilaian sistem atas biaya dan
keuntungan yang akan didapatkan dari sistem yang diterapkan.
Sistem

ini akan memberikan penghematan operasional dan

keuntungan bagi instansi atau perusahaan. Hal yang diperlukan
dalam analisis ini meliputi biaya dan keuntungan.
4) Analisis Pengendalian (Controling)
Analisis ini menilai apakah prosedur yang ada saat ini
masih dapat ditingkatkan sehingga kualitas pengendalian menjadi
semakin baik, dan kemampuannya untuk mendeteksi kesalahan
atau kecurangan menjadi semakin baik pula. Selain itu sistem
juga harus dapat mengamankan data dari akses yang tidak
diizinkan. Analisis ini meliputi pengawasan dan pengendalian.
5) Analisis Efisiensi (Eficiency)
Analisis ini menyangkut sumber daya yang ada guna
meminimalkan

pemborosan.

Efisiensi

dari

sistem

yang

dikembangkan adalah pemakaian secara maksimal terhadap
sumber daya infrastuktur, dan sumber daya manusia. Efisiensi
juga menganalisis keterlambatan pengolahan data yang terjadi.
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6) Layanan (Service)
Analisis

layanan

mengkoordinasikan

aktifitas

dalam

pelayanan yang ingin dicapai sehingga tujuan dan sasaran
pelayanan dapat capai.
g. Pengujian
Teknik pengujian yang digunakan dalam penulisan ini adalah
pengujian dengan metode Black Box. Terdapat dua metode pengujian
perangkat lunak yang umum digunakan, yaitu metode black-box dan
white-box. Pengujian dengan metode black-box merupakan pengujian
perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain
dan kode program. Sebuah perangkat lunak yang diuji menggunakan
metode black-box dikatakan berhasil jika fungsi-fungsi yang ada telah
memenuhi spesifikasi kebutuhan yang telah dibuat sebelumnya.
Menurut Tyoso (2015:23), pengujian black box memfokuskan
pada keperluan fungsional dari software. Karena itu pengujian black
box memungkinkan pengembang software untuk membuat himpunan
kondisi input yang melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu
program.
Black box dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Black Box
Disini terdapat adanya suatu “relasi transformasi” antara input
dan output, yang seakan-akan dialihkan melalui elemen-elemen sistem
yang tidak dikenal dan relasi-relasi mereka yang tidak dikenal. Jadi
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orang hanya memperhatikan input dan output sistem tersebut. Oleh
sebab itu, orang menggunakan istilah “Black Box”. Pengujian black
box nantinya dilakukan dengan membuat kuisioner yang diberikan
kepada responden yang nantinya menggunakan aplikasi ini mengenai
kondisi atau tampilan program.
Bobot skala likert yang penulis gunakan adalah dimulai dari
angka 1 sampai dengan 5, dimana untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada Tabel 5.
Tabel 5. Bobot Skala Likert
No.
Keterangan
Bobot Nilai
1.
Sangat Bagus
5
2.
Bagus
4
3.
Cukup Bagus
3
4.
Kurang Bagus
2
5.
Sangat Tidak Bagus
1
Sumber: Tyoso (2015:23)
Pengujian lain yang dilakukan terhadap aplikasi nantinya adalah
skala likert dimana aplikasi diujian kepada responden dalam hal ini
mahasiswa serta masyarakat yang nantinya diberikan sejumlah
pertanyaan untuk menyimpulkan apakah aplikasi nantinya layak
diterapkan atau tidak.
3. Perangkat Lunak yang Digunakan
Pembuatan sistem ini menggunakan software Mozilla Firefox,
Adobe Dreamweaver CS4, Bootstrap, PHP dan MySQL serta Balsamiq
Mockups 3 untuk merancang interface.
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a. Mozilla Firefox
Menurut Rizkia (2019:8), Mozilla Firefox (aslinya bernama
Phoenix dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebird)
adalah penjelajah web antar-platform gratis yang dikembangkan oleh
Yayasan Mozilla dan ratusan suka relawan.
Artinya mozilla firefox adalah mesin penjelajah internet tanpa
menyimpan informasi apapun pada komputer berdasarkan situs dan
laman yang dikunjungi. Sebagai web browser yang dikembangkan oleh
Mozilla Corporation yang dibentuk pada tahun 1998 merupakan
competitor (pesaing) internet explore mesin pencari unggulan oleh
micosoft kepada pengguna internet, akan tetapi kekurangan cara kerja
yang relatif lama menjadikan mozilla firefox menjadi unggulan mesin
pencarian hingga saat ini.
b. Adobe Dreamweaver CS4
Menurut MADCOMS (2016:2), Adobe Dreamweaver CS4 adalah
software terkemuka untuk membangun dan mengedit web dengan
menyediakan kemampuan visual dan tingkat kode, yang dapat
digunakan untuk membuat website berbasis standar dan desain untuk
dekstop, mobile, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya.
Dengan ledakan di dunia browsing yang terus bergerak,
perubahan pada versi Dreamweaver CS3 sekarang lebih besar dari
sebelumnya. Dreamweaver CS3 telah menambahkan tool baru untuk
bekerja dengan situs dengan skala dari desktop, tablet, smartphone,
menggunakan beberapa fitur CSS. Sementara desain dan kode, dan
dukungan untuk hampir semua teknologi web authoring.
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c. Balsamiq Mockups 3
Menurut Rusdiana & Setiawan (2018:7), Balsamiq Mockups 3
merupakan perangkat lunak yang membantu menggambarkan interface
dalam bentuk sketsa digital dengan menggunakan simbol, ikon, gambar
dalam satu file. Simbol dapat digunakan untuk membuat template atau
komponen lainnya sehingga dapat menghemat waktu.
Aplikasi Balsamiq Mockups 3 dapat digunakan pada desktop
dengan sistem operasi windows ataupun MacOS. Berikut ini adalah
beberapa fitur yang membuat Balsamiq Mockups layak untuk
digunakan :
1) Low-Fi Sketch Wireframes: Samar, rendah-fidelity wireframes
membiarkan berfokus percakapan desain pada fungsi.
2) Komponen UI & Icon: 75 komponen built-in antarmuka pengguna
dan 187 ikon, ditambah seluruh banyak komponen yang dihasilkan.
3) Click-Through

Prototipe:

Menghubungkan

memungkinkan

menghasilkan klik melalui prototipe untuk demo & pengujian
kegunaan.
4) Ekspor ke PNG atau PDF: Saham atau hadir maket dengan
menggunakan link tertanam ekspor PDF, atau menggunakan alat
pihak ke-3 untuk ekspor ke kode..
d. Bootstrap
Menurut Utomo (2016:11), Bootstrap merupakan salah satu
framework HTML, CSS dan JS cukup populer, serta banyak digunakan
oleh para pengembangan web ini. Framework ini banyak digunakan
untuk membuat website yang bersifat responsif.
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Artinya bisa menyesuaikan tampilan layout nya berdasarkan
ukuran viewport dari device pengaksesnya, mulai dari smartphone,
tablet atau layar PC.
e. PHP Hypertext Prepocessor
Menurut MADCOMS (2016:2), PHP (Hypertext Preprocessor)
adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam
HTML. PHP banyak dipakai untuk membuat program situs web
dinamis.
f. My Structured Query Language (MySQL)
Menurut MADCOMS (2016:2), MySQL adalah sistem
manajemen database SQL ysng bersifat Open Source dan paling
populer saat ini. Sistem Database MySQL mendukung fitur seperti
multithreaded, multi-user dan SQL database managemen system
(DBMS). Database ini dibuat untuk keperluan sistem database yang
cepat, handal dan mudah digunakan.

4. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan merupakan kajian yang berisi tentang
uraian sistematis tentang hasil penelitian orang lain yang disajikan
dalam bentuk pustaka yang dikaitkan dengan masalah penelitian yang
relevan yang mendukung judul, dengan fakta-fakta yang dikemukakan
sejarah mungkin yang tetap mengacu pada sumber aslinya.
Penulis akan mencoba untuk menguraikan dan menjelaskan dari
beberapa contoh kajian penelitian yang relevan yang telah berhasil
dihimpun oleh penulis yang dipaparkan dalam bentuk kajian penelitian
yang relevan yang dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 6. Penelitian yang Relevan
No

Penulis /
Tahun

Metode
Topik Penelitian Pengembang
an PL

Hasil

Perbedaan

1
2
3
4
1 Herry Erwanto, Rancang Bangun Waterfall
Siti Monalisa/ Sistem Informasi
2016
Fitness
Berbasis
Web dan SMS
Gateway
pada
Rajawali Fitness
Pekanbaru

5
Membantu dalam mengelola
data pelanggan dan data
fasilitas fitness.

6
Sistem yang dikembangkan adalah proses
administrasi yang dapat menjangkau seluruh
keanggotaan pelanggan sedangkan penulis
mengelola jenis paket senam dan fitness,
pendaftaran, pengelolaan instruktur, jadwal dan
transaksi pembayaran serta berbasis web
framework.

2

Hasby Ibrahim Aplikasi
SDLC
Rachman / 2019 pengolahan Data
Member Fitness
Berbasis Web Pada
New Star Fitness

3

Rido Sepka
Wandela dan
Erlin Elisa /
2019

Mengelola data member
dengan mudah cepat akurat
dan dapat memberikan
laporan yang diinginkan
secara tepat, cepat dan akurat
setiap saat bila dibutuhkan
Merancang serta membangun
sebuah sistem informasi
administrasi pelanggan untuk
mengelola segala data guna
untuk keperluan jalannya
usaha penyewaan peralatan
fitness

Sistem yang dikembangkan Hasby Ibrahim
Rachman adalah pengelolaan data member saja
sedangkan penulis mengelola jenis paket senam
dan fitness, pendaftaran, pengelolaan instruktur,
jadwal dan transaksi pembayaran serta berbasis
web framework.
Sistem yang dikembangkan adalah pengelolaan
penyewaan peralatan fitness sedangkan penulis
mengelola jenis paket senam dan fitness,
pendaftaran, pengelolaan instruktur, jadwal dan
transaksi pembayaran serta berbasis web
framework.

Rancang Bangun
Sistem Informasi
Administrasi
Pelanggan Fitness
Berbasis Web

Waterfall
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1
2
4 Oktafian

Rinaldi /2020

3

Perancangan
Sistem Informasi
Membership
Berbasis Web Di
Arm Fitness
Center Boyolali

4
SDLC

5
6
Mengelola data member dan Sistem yang dikembangkan OKTAFIAN RINALDI
pendataan kunjungan member adalah pengelolaan data member saja sedangkan
penulis mengelola jenis paket senam dan fitness,
pendaftaran, pengelolaan instruktur, jadwal dan
transaksi pembayaran serta berbasis web
framework.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan
bahan penelitian adalah sebagai berikut:
1.

Metode Observasi
Dalam tahap ini penulis terjun langsung ke lapangan guna
mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, data yang didapat nanti
akan berupa data jenis layanan senam dan fitness, harga, jadwal, instruktur,
proses transaksi, paket pendaftaran, laporan bulanan guna mempermudah
penelitian ini.

2. Metode Wawancara
Di metode ini penulis akan mengumpulkan data dengan melakukan
tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan
penelitian ini yaitu, kendala yang dihadapi dengan selama ini, keinginan
pihak Evolution Fitness Center dengan adanya sistem baru, serta tanya
jawab perihal kebutuhan lainnya yang diharapkan dapat diterapkan
nantinya. Dan dengan menggunakan data yang telah diberikan nantinya
dapat menunjang pembuatan penelitian ini.
3.

Metode Kepustakaan
Metode ini merupakan proses dimana penulis mengumpulkan data
melalui buku, tutorial dan segala materi yang berhubungan dengan proses
pengembangan sistem informasi.
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4.

Metode Kuesioner
Metode ini merupakan proses dimana responden diminta untuk
memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya yang
berhubungan dengan proses pengembangan Sistem Informasi.

B. Jenis Penelitian
Proses atau langkah-langkah yang digunakan adalah
1. Menganalisa Potensi dan Masalah
Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisa
permasalahan yang terjadi pada Evolution Fitness Center Palangka Raya.
2. Mengumpulkan Informasi
Tahap ini penulis mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi pihak Evolution Fitness Center
Palangka Raya dalam proses menyajikan dan menginformasikan kepada
pelanggan mengenai paket fitness, jenis senam, biaya, proses pendaftaran
dan pembayaran, serta laporan keuangan.
3. Desain Produk
Setelah informasi dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah
membuat rancangan sistem yang akan dibuat sehingga nantinya dapat
digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada menggunakan
Balsamiq Mockups 3 dan Microsoft Visio.
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4. Validasi Desain
Desain yang dibuat dipastikan dapat diimplementasikan dan sesuai
dengan latar belakang pembuatan sistem, kesepakatan dengan pihak
Evolution

Fitness

Center

Palangka

Raya

tentang

sistem

yang

dikembangkan.
5. Perbaikan Desain
Jika ada perubahan atau penambahan fasilitas pada tahap
pengembangan sistem dapat dilakukan pada tahap ini sehingga sistem
benar-benar sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan rancangan yang
telah dibuat.
6. Uji Coba Produk
Sistem yang telah selesai, diuji coba untuk memastikan sistem telah
benar-benar layak untuk digunakan.
7. Revisi Produk
Jika ada kesalahan atau fasilitas yang kurang diperbaiki pada tahap ini.
8. Ujicoba Pemakaian
Langkah selanjutnya adalah uji coba pada Evolution Fitness Center
Palangka Raya untuk menganalisa sistem telah layak untuk digunakan atau
perlu perbaikan lebih lanjut.
9. Revisi Produk Lanjut
Langkah ini diperlukan jika ada perbaikan atau perubahan sistem
yang dianggap perlu pada tahap uji coba pemakaian, jika tidak ada
langsung dapat digunakan atau langsung pada tahap penggunaan produk.
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10. Penggunaan Produk
Semua langkah sudah dilaksanakan dan produk sudah dapat
digunakan.
C. Metode Pengembangan Sistem
Penulis mengguakan model prototyping dengan pendekatan melewati
tiga proses, yaitu pengumpulan kebutuhan, perancangangan dan evaluasi
prototyping. Proses-proses itu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.

Pengumpulan Kebutuhan: Penulis dan pihak Evolution Fitness Center
menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui dan gambaran
bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Detail kebutuhan
mungkin tidak dibicarakan disini, pada awal pengumpulan kebutuhan.

2.

Perancangan: Perancangan dilakukan cepat dan rancangan mewakili aspek
software yang diketahui serta rancangan ini menjadi dasar pembuatan
prototype.

3.

Evaluasi Prototype: Evolution Fitness Center mengevaluasi prototype
yang dibuat dan dipergunakan untuk memperjelas kebutuhan software.

D. Tinjauan Umum
Objek yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dan
implementasi adalah Evolution Fitness Center yang berlokasi di jalan Bukit
Raya IVb No.4c Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
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E. Analisis
1. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan
Proses pendaftaran, pembayaran, dan pengelolaan member masih
menggunakan buku besar untuk semua jenis transaksi, dari pendaftaran,
pembayaran dan laporan keuangan.
2. Analisis Kelemahan Sistem yang Berjalan
Metode yang digunakan penulis pada tahap analisis kelemahan sistem
ini adalah metode PIECES. Dimana dengan menggunakan metode ini akan
dilakukan analisis secara detail pada kinerja (performance), informasi
(information), ekonomi (economy), kontrol (control), analisis efisiensi
(efficiency) dan pelayanan (service) dari sistem.
Tabel 7. Penjelasan Analisis dari Metode PIECES
No.
1
1.

Nama Analisis
Sistem lama
2
3
penyajian
dan
Analisis kinerja Proses
pengolahan
informasi
(Performance)
masih tergolong lambat
karena untuk mengelola
data trasnsaksi dilakukan
dengan cara konvensional
menggunakan buku besar
dalam proses transaksi,
pendaftaran fitness dan
senam yang harus datang
ketempat
fitness
atau
menelpon
untuk
menanyakan
atau
mendaftarkan ketersediaan
paket fitness atau senam
serta pelaporan pendapatan
yang harus dihitung setiap
hari yang tentu saja sangat
merepotkan
dan
membutuhkan waktu yang
tidak sedikit.

Sistem Baru
4
Pada sistem yang baru akan
memiliki sebuah aplikasi
yang menyediakan proses
mendaftar, melihat paket
fitness dan senam secara
online sehingga menjadi
lebih praktis.
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1
2.

2
Analisis
Informasi
(Information)

3.

Analisis
Ekonomi
(Economy)

4.

3
Informasi dan pelaporan
keuangan paket fitness,
pendaftaran,
transaksi
belum dapat diakses secara
online.

Proses
pendaftaran
member, informasi jadwal
senam, paket fitness harus
datang atau menelpon ke
Evolution Fitness Center
tentu saja memerlukan
biaya atau waktu yang
cukup lama.
Analisis Kendali Proses
memilih
paket
(Control)
fitness atau jadwal senam
serta melihat jumlah kuota
kelas senam serta sesi atau
jadwal
senam
serta
melakukan
pendaftaran
harus datang atau menelpon
ke
Evolution
Fitness
Center.

5.

Analisis
Efisiensi
(Efficiency)

Kesulitan pelanggan dalam
mengakses informasi dan
pihak Evolution Fitness
Center monitoring transaksi
dan data member.

6.

Analisis
Pelayanan
(Service)

Belum adanya aplikasi
khusus yang digunakan
dalam proses memilih paket
fitness atau jadwal senam
serta melihat jumlah kuota
kelas senam serta sesi atau
jadwal
senam
serta
melakukan
pendaftaran
kepada pelanggan sehingga
pelayanan menjadi kurang
maksimal.

4
Pengguna lebih dimudahkan
karena
segala
macam
informasi tentang paket
fitness, pendaftaran, transaksi
dapat diakses secara online
dari
rumah,
pelaporan
keuangan
langsung
terakumulasi saat proses
transaksi pembayaran baik
fitness atau senam .
Sistem baru lebih ekonomis
karena pengguna hanya perlu
mengunduh atau mengakses
halaman web dalam proses
pendaftaran dan info paket
fitness atau senam.

Pengguna
hanya
membutuhkan
waktu
beberapa
menit
untuk
Pelanggan dapat memilih
paket fitness atau jadwal
senam serta melihat jumlah
kuota kelas senam serta sesi
atau jadwal senam serta
melakukan pendaftaran dari
rumah cukup mengakses
melalui
perangkat
smartphone.
Dengan sistem ini Pihak
Evolution Fitness Center
dengan
mudah
mempublikasikan informasi
dan
monitoring
hasil
transaksi.
Memudahkan
pelanggan
mendapatkan
informasi
mengenai paket fitness atau
jadwal senam serta melihat
jumlah kuota kelas senam
serta sesi atau jadwal senam
serta melakukan pendaftaran
sehingga pelayanan menjadi
lebih maksimal.
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Jadi dapat disimpulkan pemecahan masalah yang ada adalah perlu
dibuat sebuah sistem untuk membantu Evolution Fitness Center, dalam
proses promosi, memilih paket fitness atau jadwal senam serta melihat
jumlah kuota kelas senam serta sesi atau jadwal senam serta melakukan
pendaftaran dan mudah diakses melalui media internet.
3. Analisis Kebutuhan Sistem
a. Kebutuhan Informasi

Informasi yang dikumpulkan meliputi buku-buku yang relevan,
data dan jenis paket fitness atau jadwal senam serta pengelolaan kuota
kelas senam serta sesi atau jadwal senam serta melakukan
pendaftaran, serta data atau dokumen yang dibutuhkan untuk
penelitian.
b. Kebutuhan Perangkat Keras

Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan dalam membuat
program adalah sebagai berikut:
1) Client, memiliki spesifikasi minimal, yaitu:
a) Microprocessor Pentium 4 atau lebih tinggi
b) Memory 16 MB untuk windows 95 keatas
c) Harddisk (HDD) dengan sisa ruang 128 MB
d) Layar VGA dengan resolusi 32 bit
e) Keyboard
f)

Mouse

g) Printer
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2) Server, memiliki spesifikasi minimal, yaitu:
a) Microprocessor core 2 duo atau lebih tinggi
b) Memory 128 MB untuk Windows XP keatas
c) Harddisk (HDD) dengan 1 GB
d) Layar VGA dengan resolusi 32 bit
e) Keyboard
f)

Mouse

g) Printer
c. Kebutuhan Perangkat Lunak

Dalam pembuatan sistem, secara garis besar kebutuhan
perangkat lunak sistem adalah sebagai berikut:
1) Client
a) Android, Windows XP, atau MacOS
b) Browser Mozilla Firefoz atau Google Chrome
2) Server
a) Windows XP atau Lebih
b) Browser Mozilla Firefox atau Google Chrome
c) Adobe Dreamweaver CS4
d) XAMMP
d. Pengguna Sistem

Sumber daya manusia atau pengguna sistem setidaknya yang
memiliki dasar pengetahuan dalam mengoperasikan komputer, baik
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pengguna maupun operator yang nantinya berinteraksi langsung
dengan sistem yang diterapkan.
4. Analisis Kelayakan Sistem

a. Kelayakan Teknologi
Kelayakan teknologi berkaitan dengan kelayakan teknis, dalam
menentukan kelayakan teknis membangun sistem menggunakan PHP
dan MySQL dapat dilihat dari ketersediaan teknologi seperti
komputer atau sistem operasi yang digunakan.
b. Kelayakan Hukum
Membangun sistem menggunakan bahasa pemograman PHP dan
MySQL dimana perancangan, pembuatan dan perancangannya sebisa
mungkin menggunakan perangkat lunak original dan mengikuti
aturan yang berlaku di Indonesia
c. Kelayakan Operasional
Agar aplikasi pengolahan data yang dibuat ini mudah dimengerti
oleh pengunjung maupun adminya sendiri, maka dalam hal desain
tampilan aplikasi pengolahan data harus sesuai dengan kebutuhan dan
tujuan aplikasi yaitu kesesuaian proses menyajikan informasi paket
fitness, kelas senam serta proses pendaftaran senam juga proses
transaksi dan pelaporan transaksi.
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F. Desain Sistem
1. Desain Antarmuka
Berikut adalah desain antarmuka sistem yang dibuat menggunakan
Balsamiq Mockups 3.
a. Masukan Antarmuka
Desain masukan antarmuka dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Masukan antarmuka
Pada Gambar 3 dijelaskan bahwa masukan data terdiri dari data
yang digunakan untuk mengelola fitness, senam, riwayat transaksi,
kelola user, pengelolaan website. Laporan perperiode.
b. Keluaran Antarmuka
Desain keluaran antarmuka dapat dilihat pada Gambar 4.

48

Gambar 4. Keluaran Antarmuka
Keluaran sistem yang direncanakan adalah data instruktur, jadwal
senam daftar senam, paket fitness dan contact.
c. Rancangan Halaman Utama Pengunjung
Pada rancangan halaman utama pengunjung terdapat menu data
instruktur, jadwal senam daftar senam, paket fitness dan contact.
Rancangan dari setiap halaman pada halaman utama pengunjung dapat
dilihat sebagai berikut:
1) Rancangan Beranda
Halaman beranda merupakan halaman awal web yang muncul
saat pertama kali diakses, rancangan dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Rancangan Halaman Beranda
2) Rancangan Menu Info Instruktur
Halaman digunakan untuk menampilkan informasi bagaimana
info instruktur dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Rancangan Halaman Info Instruktur

50

3) Rancangan Menu Jadwal Senam
Halaman data jadwal senam menyajikan informasi tentang
jadwal senam, rancangan dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Rancangan Halaman Data Jadwal Senam
Pada halaman ini ditampilkan jadwa senam, jumlah pendaftar
dan kuota pendaftar minimal agar kegiatan dapat dilaksanakan.
4) Rancangan Halaman Daftar

Gambar 8. Halaman Daftar
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Rancangan halaman daftar digunakan untuk melakukan proses
pendaftaran dengan memasukkan nama, hp, dan jenis senam yang
akan diikuti. Setelah kuota terpenuhi nanti pelanggan akan
dihubungi.
5) Rancangan Halaman Paket Fitness

Gambar 9. Halaman Paket Fitness
Rancangan halaman paket fitness digunakan menyajikan
informasi paket fitness, dimana pelanggan dapat memilih paket
fitness dan dapat dimulai saat datang pertama kali ke Evolution
Fitness Center.
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6) Rancangan Halaman Contact

Gambar 10. Halaman Contact
Rancangan halaman Contact digunakan menyajikan informasi
profil dan alamat Evolution Fitness Center.
d. Rancangan Halaman Admin
1) Rancangan Halaman Login
Gambar 11 merupakan rancangan halaman login yang
digunakan untuk mengakses halaman admin dan dapat dilakukan
jika username dan password sudah benar.
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Gambar 11. Halaman Login
2) Rancangan Halaman Beranda
Gambar 12 merupakan rancangan halaman menu utama admin
yang digunakan untuk mengelola informasi yang ditampilkan pada
halaman utama admin untuk mengelola konten web.

Gambar 12. Rancangan Halaman Menu Admin
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Menu yang terdapat pada halaman utama admin adalah
mengelola fitness, senam, riwayat transaksi, kelola user, pengelolaan
website. Laporan perperiode.
3) Rancangan Menu Kelola Fitness
Gambar 13 memperlihatkan rancangan pengelolaan data fitness
yang terdiri menu paket fitness dan member fitness.

Gambar 13. Rancangan Halaman Menu Paket Fitness
Pada halaman paket fitness, admin dapat mengelola data paket
fitness yang ditawarkan kepada pelanggan, proses tersebut meliputi
tambah data, ubah data yang telah ada, dan hapus data.
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Gambar 14. Rancangan Halaman Menu Member Fitness
Pada halaman member fitness, admin dapat mengelola data
member fitness, proses tersebut meliputi tambah data, ubah data
yang telah ada (perpanjang paket atau paket baru), dan hapus data.
4) Rancangan Menu Kelola Instruktur
Gambar 15 merupakan rancangan halaman pengelolaan
instruktur.

Gambar 15. Rancangan Halaman Kelola Instuktur
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Admin dapat mengelola data instruktur yang meliputi tambah
data, ubah data, dan hapus data.

Gambar 16. Rancangan Halaman Layanan Senam
Admin dapat mengelola data layanan senam yang meliputi
tambah data, ubah data, dan hapus data.

Gambar 17. Rancangan Halaman Pengaturan Sesi
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Admin dapat mengelola data sesi senam yang meliputi tambah
data, ubah data, dan hapus data.

Gambar 18. Rancangan Halaman Kelas Senam
Admin dapat mengelola data kelas senam yang meliputi
tambah data, ubah data, dan hapus data.

Gambar 19. Rancangan Halaman Member Senam
Admin dapat mengelola data member senam yang meliputi
tambah data, ubah data, dan hapus data.
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5) Rancangan Menu Kelola Riwayat Transaksi
Gambar 20 merupakan halaman pengelolaan riwayat transaksi
fitness.

Gambar 20. Rancangan Halaman Kelola Riwayat Transaksi Fitness
Pada halaman ini, admin dapat mengelola riwayat transaksi
fitness dan mencetak nota bayar.
Gambar 21 merupakan halaman pengelolaan riwayat transaksi
senam.

Gambar 21. Rancangan Halaman Kelola Riwayat Transaksi Senam
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Pada halaman ini, admin dapat mengelola riwayat transaksi
senam dan mencetak nota bayar.
6) Rancangan Menu Kelola Admin user
Gambar 22 merupakan halaman pengelolaan data pengguna
yang berperan sebagai admin.

Gambar 22. Rancangan Halaman Kelola Data Admin
Pada halaman menu ini admin dapat mengelola data pengguna,
proses data yang dapat dilakukan adalah tambah, ubah dan hapus
data.
7) Rancangan Menu Pengaturan Website
Gambar 23 merupakan halaman pengelolaan data profil
website.
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Gambar 23. Rancangan Halaman Pengaturan Website
Halaman ini berfungsi untuk mengelola data website baik
alamat, logo, kontak dan lain-lain. Proses data yang dapat dilakukan
adalah ubah data.
8) Rancangan Menu Kelola Laporan Periode
Gambar 24 merupakan halaman pengelolaan laporan periode
trsansaksi fitness.

Gambar 24. Rancangan Halaman Laporan Transaksi Fitness
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Gambar 25 merupakan halaman pengelolaan laporan periode
trsansaksi senam.

Gambar 25. Rancangan Halaman Laporan Transaksi Senam
Halaman ini berfungsi untuk menampilkan laporan dan dapat
dicetak.
2. Desain Proses
Pada tahapan ini menguraikan dalam beberapa diagram yaitu use case
diagram, activity diagram, dan sequence.
a. Usecase Diagram
Sebuah diagram usecase mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam
kegiatan yang dapat dilakukan terhadap aplikasi. Adapun dalam aplikasi
ini terdapat 2 aktor yaitu masyarakat dan admin.
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System
Kelola data Gym
<<include>>
kelola data senam

Kelola riwayat
transaksi

<<include>>

<<include>>

transaksi

<<include>>

Admin

Login
Kelola data admin

<<include>>

<<include>>
Kelola data website

<<include>>

laporan

System

Instruktur

jadwal senam

<<extend>>

<<extend>>
Daftar senam atau
gym

<<extend>>
Masyarakat

paket gym

<<extend>>

<<extend>>
transaksi

Gambar 26. Use case Rancang Bangun Media Informasi pada Evolution
Fitness Center Palangka Raya Berbasis Web Framework
Use case diagram menggambarkan terdapat 2 actor admin, dan
masyarakat dimana use case ini merupakan suatu desain proses dari
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Rancang Bangun Media Informasi Pada Evolution Fitness Center
Palangka Raya Berbasis Web Framework.
Proses kerja sistem tergantung keinginan actor dalam arti bahwa
setiap menu yang ada didalam sistem dapat dikelola keseluruhan atau
dapat memilih menu yang akan dibuka atau digunakan, jika menu telah
dibuka maka terhubung terhadap pengelolaan data lain secara fungsional
dalam arti bahwa pengelolaan suatu data akan berpengaruh dengan data
lain (include).
Tugas dari masing-masing aktor tersebut adalah sebagai berikut:
1) Admin
Peran admin pada aplikasi bertugas mengelola seluruh data
yang ada pada database seperti data user, data senam, data fitness,
data transaksi, pengaturan website, dan laporan, dimana pengelolaan
data meliputi tambah data, ubah data dan hapus data.
2) Masyarakat
Peran masyarakat pada aplikasi dapat melihat informasi, data
instruktur, pendaftaran senam, paket fitness, jadwal senam, dan
profil.
b. Activity Diagram
Activity diagram menggambarkan aktifitas antara actor dengan
sistem, terdapat dua actor seperti pada use case diagram yaitu
masyarakat, dan admin sebagai pengelola sistem.
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1) Activity Diagram Kelola Fitness
Admin

Sistem

*

*

Menampilkan halaman data fitness

Memilih menu kelola fitness

Memilih aksi yang dilakukan

Ya

Tidak
hapus

Tidak

Klik tombol hapus

Tidak

Ubah?

klik tombol tambah

Tidak
Cari?

Ya

Klik tombol edit

Ya

klik tombol cari

kata pencarian

data yang dicari

ubah data
mengisi data

Menyimpan data ke database

Menampilkan data

Gambar 27. Activity Diagram Halaman Kelola Fitness
Pada Gambar 27 menunjukan activity diagram kelola fitness
dimana admin dapat mengelola data paket dan member fitness. Proses
yang dapat dilakukan adalah tambah, ubah dan hapus data.
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2) Activity Diagram Kelola Senam
Admin

Sistem

*

*

Menampilkan halaman data kelola
instruktur|layanan senam|sesi|kelas|member
senam

Memilih menu kelola instruktur|layanan senam|sesi|kelas|member senam

Memilih aksi yang dilakukan

Ya

Tidak
hapus

Tidak

Klik tombol hapus

Tidak

Ubah?

klik tombol tambah

Tidak
Cari?

Ya

Klik tombol edit

Ya

klik tombol cari

data yang dicari

kata pencarian

ubah data
mengisi data

Menyimpan data ke database

Menampilkan data

Gambar 28. Activity Diagram Halaman Kelola Senam
Pada Gambar 28 menunjukan activity diagram kelola senam
dimana admin dapat mengelola data instruktur, layanan senam, sesi
jadwal senam, kelas senam, member senam. Proses yang dapat
dilakukan adalah tambah, ubah dan hapus data.
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3) Activity Diagram Kelola Riwayat Transaksi
Admin

Sistem

*

*

Pilih menu kelola riwayat transaksi

Tampil halaman kelola riwayat transaksi

Memilih aksi yang dilakukan

Lihat data

Klik cetak

Cetak nota

Mencetak nota

Hasil cetak

Gambar 29. Activity Diagram Halaman Kelola Riwayat Transaksi
Pada Gambar 29 menunjukan activity diagram riwayat transaksi
fitness dan senam dimana admin dapat mencetak dan melihat nota atau
riwayat transaksi tanpa mencetak.
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4) Activity Diagram Admin User
Admin

Sistem

*

*

Menampilkan halaman data admin/user

Memilih menu admin/user

Memilih aksi yang dilakukan

Ya

Tidak
hapus

Tidak

Klik tombol hapus

Tidak

Ubah?

klik tombol tambah

Tidak
Cari?

Ya

Klik tombol edit

Ya

klik tombol cari

kata pencarian

data yang dicari

ubah data
mengisi data

Menyimpan data ke database

Menampilkan data

Gambar 30. Activity Diagram Kelola Admin User
Pada Gambar 30 menunjukan activity diagram admin user
dimana admin dapat mengelola data pengguna yang berperan sebagai
admin. Proses yang dapat dilakukan adalah tambah, ubah dan hapus
data.
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5) Activity Diagram Pengaturan Website
Admin

Sistem

*

*

Pilih menu pengaturan website

Tampil halaman pengaturan website

Memilih aksi yang dilakukan

klik File gambar

Klik tombol edit

Mengisi data

Menyimpan data ke database

Menampilkan data

Gambar 31. Activity Diagram Pengaturan Website
Pada Gambar 31 menunjukan activity diagram pengaturan
website dimana admin dapat mengelola data website yang nantinya
dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Proses yang dapat dilakukan
adalah tambah, ubah dan hapus data.
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6) Activity Diagram Laporan
Admin

Sistem

*

*

Pilih menu Laporan transaksigym|senam

Tampil halaman laporan transaksi gym|senam

Filter laporan

Jenis paket|kelas

Tanggal awal dan akhir

Klik cetak

Tampil halaman cetak

Cetak

Gambar 32. Activity Diagram Laporan
Pada Gambar 32 menunjukan activity diagram laporan dimana
admin dapat mengelola data laporan transaksi fitness dan senam
berdasarkan jenis atau kelas dengan periode waktu tertentu serta dapat
dicetak.
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c. Sequence Diagram
Sequence diagram merupakan salah satu diagram interaction yang
menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, pesan yang dikirim
dan kapan dilaksanakannya berikut adalah sequence diagram dari
aplikasi.
1) Sequence Diagram Lihat Info Instruktur

Lihat data instruktur

Menu

Pengguna

1. Lihat Menu instruktur

2. Pilih menu instruktur

3. Menampilkan data instruktur

4.. Tutup

5 . Kembali ke menu utama

Gambar 33. Sequence Diagram Lihat Instruktur
Pada Gambar 33 menunjukan sequence diagram proses
menampilkan data instuktur sesuai dengan menu yang dipilih pada
halaman pengguna.
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2) Sequence Diagram Lihat Jadwal Senam

Lihat Jadwal Senam

Menu

Pengguna

1. Lihat Menu jadwal senam

2. Pilih menu Jadwal senam

3. Menampilkan data Jadwal senam

4.. Tutup

5 . Kembali ke menu utama

Gambar 34. Sequence Diagram Lihat Jadwal Senam
Pada Gambar 34 menunjukan sequence diagram proses
menampilkan jadwal senam sesuai dengan menu yang dipilih pada
halaman pengguna.
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3) Sequence Diagram Daftar Senam

Daftar Senam

Menu

Pengguna

1. Lihat Menu dafta senam

2. Pilih menu daftar senam

3. Isi nama, HP dan pilih jadwal
4. Menampilkan validasi sukses

5.. Tutup

6 . Kembali ke menu utama

Gambar 35. Sequence Diagram Daftar Senam
Pada Gambar 35 menunjukan sequence diagram proses
pendaftaran senam sesuai dengan menu yang dipilih pada halaman
pengguna. Pengguna yang akan melakukan proses pendaftaran wajib
mengisi nama, hp dan jenis dan waktu senam yang nanti akan
dikonfirmasi oleh admin jika kuota memenuhi batas minimal.
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4) Sequence Diagram Lihat Paket Fitness

Lihat paket gym

Menu

Pengguna

1. Lihat Menu paket gym

2. Pilih menu Paket gym

3. Menampilkan data Paket gym

4.. Tutup

5 . Kembali ke menu utama

Gambar 36. Sequence Diagram Lihat Paket Fitness
Pada Gambar 36 menunjukan sequence diagram proses
menampilkan paket fitness sesuai dengan menu yang dipilih pada
halaman pengguna.
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5) Sequence Diagram Kelola Fitness

Kelola Gym

Menu

Admin

1. Buka halaman kelola data gym
(paket&member gym)
2. Menampilkan data
3. Memasukkan data
4. Menampilkan pesan data telah disimpan

5. Mengubah data
6. Menampilkan pesan data sudah diubah

7. Menghapus data
8. Menampilkan pesan data sudah dihapus
9. Tutup
10. Masuk ke Menu Utama

Gambar 37. Sequence Diagram Kelola Data Fitness
Pada Gambar 37 menunjukan bahwa admin masuk ke halaman
kelola data fitness yang terdiri dari kelola paket dan member masuk ke
tambah data fitness input data kemudian menyimpan data selanjutnya
jika data berhasil di simpan kembali ke pengolahan data. Demikian
pula pada proses ubah dan hapus data.
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6) Sequence Diagram Kelola Senam

Kelola senam

Menu

Admin

1. Buka Menu kelola senam
(instruktur, layanan senam, sesi, kelas, member)
2. Menampilkan data
3. Memasukkan data
4. Menampilkan pesan data telah disimpan

5. Mengubah data
6. Menampilkan pesan data sudah diubah

7. Menghapus data
8. Menampilkan pesan data sudah dihapus
9. Tutup
10. Masuk ke Menu Utama

Gambar 38. Sequence Diagram Kelola Senam
Pada Gambar 38 menunjukan bahwa admin masuk ke halaman
kelola senam masuk ke halaman input data instruktur, layanan senam,
sesi, kelas dan member kemudian menyimpan data ke tabel database.
Demikian pula pada proses ubah dan hapus data.
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7) Sequence Diagram Kelola Riwayat Transaksi

Riwayat Transaksi

Menu

Admin

1. Buka halaman riwayat transaksi gym|senam
2. Menampilkan data riwayat transaksi
gym|senam

3. Memasukkan data riwayat transaksi
gym|senam

4. Menampilkan pesan data telah disimpan

5. Mengubah data
6. Menampilkan pesan data sudah diubah

7. Menghapus data
8. Menampilkan pesan data sudah dihapus
9. Tutup
10. Masuk ke Menu Utama

Gambar 39. Sequence Diagram Data Riwayat Transaksi
Pada Gambar 39 menunjukan bahwa admin masuk ke halaman
menu riwayat transaksi yang terdiri dari riwayat transaksi fitness dan
senam. Pada halaman ini admin dapat melihat dan mencetak nota
transaksi fitness atau senam.
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8) Sequence Diagram Kelola Admin User

Data Admin

Menu

Admin

1. Buka halaman kelola admin user
2. Menampilkan data Admin user

3. Memasukkan data admin user

4. Menampilkan pesan data telah disimpan

5. Mengubah data
6. Menampilkan pesan data sudah diubah

7. Menghapus data
8. Menampilkan pesan data sudah dihapus
9. Tutup
10. Masuk ke Menu Utama

Gambar 40. Sequence Diagram Data Admin
Pada Gambar 40 menunjukan bahwa admin masuk ke halaman
kelola pengguna yang berstatus sebagai admin dalam sistem. Input
data admin kemudian menyimpan data ke tabel admin selanjutnya jika
data berhasil di simpan kembali ke pengolahan data. Demikian pula
pada proses ubah dan hapus data.
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9) Sequence Diagram Kelola Pengaturan Website

Pengaturan Web

Menu

Admin

1. Buka halaman pengaturan web
2. Menampilkan data pengaturan web

3. Memasukkan data web

4. Menampilkan pesan data telah disimpan

5. Mengubah data
6. Menampilkan pesan data sudah diubah

7. Menghapus data
8. Menampilkan pesan data sudah dihapus
9. Tutup
10. Masuk ke Menu Utama

Gambar 41. Sequence Diagram Data Pengaturan Web
Pada Gambar 41 menunjukan bahwa admin masuk ke halaman
kelola pengaturan web kemudian dapat melakukan pengaturan
identitas web seperti nama, alamat, logo, peta dan lain-lain kemudian
menyimpan data ke tabel info selanjutnya jika data berhasil di simpan
kembali ke pengolahan data. Demikian pula pada proses ubah dan
hapus data.
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10) Sequence Diagram Laporan

Laporan

Menu

1. Buka halaman laporan transaksi
Gym dan senam

Admin

2. Menampilkan halaman laporan transaksi
3. pilih Jenis atau kelas gym atau senam
dan tanggal
4. Menampilkan laporan

5. cetal / tutup
6. Halaman Laporan

Gambar 42. Sequence Diagram Kelola Laporan
Pada Gambar 42 menunjukan bahwa admin masuk ke halaman
laporan untuk melihat laporan transaksi fitness atau senam dengan
menentukan jenis fitness atau kelas senam dan tanggal periode
laporan. Admin juga dapat melakukan proses cetak laporan transaksi.
d. Class Diagram
Class diagram merupakan gambaran struktur sistem dari segi
definisi kelas-kelas yang dibuat untuk membangun sistem. kelas
memiliki 3 bagian utama yaitu attribute, operation, dan name. Berikut
class diagram Rancang Bangun Media Informasi pada Evolution Fitness
Center Palangka Raya Berbasis Web Framework pada Gambar 43.
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Transaksi Senam

Type
-Id_type*
-nama_kegiatan
+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

-Idtss*
-Idmembers**
-Tgltss
-Jumtss
-kettss
-Idkelas**
+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Admin
User

Sesi

-Id_user*
-Username
-Email
-Password
-Level_user
+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

-Idsesi*
-Namasesi
-Jamsesi
+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Menu Admin
-kelola gym
-kelola senam
-riwayat transaksi
-kelola admin
-kelola website
-laporan
+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Web
-Idweb*
-Nmweb
-Nmsingkatweb
-Tlp
-Thnweb
-Alamatweb
-Lokasi
-Email
-Logo
+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Kelas
-Id_kelas*
-Id_type **
-Idins **
-Nama_kelas
-Tglkelas
-Idsesi**
-Bataskelas
-Statkelas
-Hargakelas
+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

-id_admin
-nama
-alamat
-Tmp_lahir
-Tgl_lahir
-Jenkel
-Tlp
-Email
-Gambar
+tambah()
+ubah()
+hapus()

Transaksi Gym
-Idtsg*
-Idmg**
-Tgltsg
-Jumtsg
-kettsg
-Idpaket**
+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Instruktur
-Idins *
-Nama
-Alamat
-Tmpl
-Tgll
-Jk
-Tlp
-Email
-Skill
-Gambar
+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Anggota Gym
-Idmg*
-Nikmg
-Nmmg
-Jkmg
-Tlpmg
-Almg
-Idpaket**
-Tglmg
-Tglberlakumg
+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Anggota Senam
-Idmembers*
-Nama
-Nohp
-tglantri
-Id_kelas**
-Statms
+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Paket
-Idpaket*
-Namapaket
-Hargapaket
-Haripaket
+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Gambar 43. Class Diagram Rancang Bangun Media Informasi pada
Evolution Fitness Center Palangka Raya Berbasis Web Framework
Untuk dapat mengakses halaman admin maka pengguna harus
login sebagai admin, class diagram yang ada pada halama admin adalah
mengelola fitness (paket dan member fitness), senam (instruktur, layanan,
sesi, kelas, member), riwayat transaksi (fitness dan senam), kelola user,
pengelolaan website. Laporan perperiode (transaksi senam dan fitness).
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3. Desain Perangkat Lunak
Alur sistem dapat dilihat pada Gambar 44.
Mulai

Akses Menu
instruktur|jadwal
senam|daftar
senam|paket gym
di halaman
pengunjung

Tidak
Admin ?

Ya

Akses Menu
Admin

Kelola
Riwayat
Transaksi

Kelola
Admin User

Kelola
Pengaturan
Website

Kelola
Laporan

Kelola
Fitness

Kelola
Senam

Data

Simpan data

Lihat Data

Selesai

Gambar 44. Flowchart Sistem
Dalam alur data sistem dijelaskan proses data diawali dengan mengisi
data kelola fitness, kelola senam, riwayat transaksi, kelola admin,
pengaturan web, dan laporan transaksi fitness dan senam yang dapat dicetak
perperiode.
4. Desain Basis Data
Dalam pembuatan sistem ini terdapat beberapa struktur tabel basis
data, yaitu sebagai berikut:
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a.

Tabel Admin
Tabel 8 digunakan untuk meyimpan data pengguna sistem yang
mengolah konten, juga sebagai akses untuk login ke halaman admin.
Tabel 8. Tabel Tbl_admin
Field
id_admin*
Nama
Alamat
Tmp_lahir
Tgl_lahir
Jenkel
Tlp
Email
Gambar

b.

Type Data
Varchar(10)
Varchar(25)
Text
Varchar(20)
Date
Varchar(10)
Varchar(20)
Varchar(50)
Varchar(150)

Extra
Auto_Increment

Keterangan
Primary Key
Nama
Alamat
Tempat lahir
Tanggal lahir
Jenis kelamin
Telepon
Email
Gambar

Tabel Kelas
Tabel 9 untuk meyimpan data kelas senam.
Tabel 9. Tabel Kelas
Field
Id_kelas *
Id_type **
Idins **
Nama_kelas
Tglkelas
Idsesi**
Bataskelas
Statkelas
Hargakelas

c.

Type data
Int(3)
Int(3)
Int(5)
Varchar(50)
Date
Int(5)
Int(10)
Varchar(100)
Int (20)

Extra
Auto_increment

Keterangan
Primary key
Kode senam
Kode instruktur
Nama kelas
Tanggal kelas
Kode sesi
Batas kelas
Status kelas
Harga kelas

Tabel Instruktur
Tabel 10 merupakan tabel database yang menyimpan data
instruktur.
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Tabel 10. Tabel Instruktur
Field
Idins *
Nama
Alamat
Tmpl
Tgll
Jk
Tlp
Email
Skill
Gambar

d.

Tipe data
Int(5)
Varchar(100)
Varchar(300)
Varchar(200)
Date
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(100)

Extra
Auto_increment

Keterangan
Primary key
Nama instruktur
Alamat
Tempat lahir
Tanggal lahir
Jenis kelamin
Telepon
Email
Kemampuan
Gambar

Tabel Anggota Fitness
Tabel 11 merupakan tabel database yang menyimpan data
anggota fitness.
Tabel 11. Tabel Tb_memberg
Field
Idmg*
Nikmg
Nmmg
Jkmg
Tlpmg
Almg
Idpaket**
Tglmg
Tglberlakumg
Statmg

Tipe data
Int(5)
Varchar(30)
Varchar(100)
Varchar(50)
Varchar(50)
Varchar(300)
Int(5)
Date
Date
Varchar(30)

Extra
Auto_increment

Keterangan
Primary key
NIK anggota
Nama
Jenis kelamin
Telepon
Alamat
Kode paket
Tanggal anggota
Tanggal berlaku
Status anggota

e. Tabel Anggota Senam
Tabel 12 merupakan tabel database yang menyimpan data
anggota senam.

84

Tabel 12. Tabel Tb_members
Field
Idmembers*
Nama
Nohp
tglantri
Id_kelas**
Statms

Tipe data
Int(5)
Varchar(100)
Varchar(100)
Date
Int(5)
Varchar(100)

Extra
Auto_increment

Keterangan
Primary key
Nama
Telepon
Tanggal senam
Kode kelas
Status anggota

f. Tabel Paket
Tabel 13 merupakan tabel database yang menyimpan data paket
fitness.
Tabel 13. Tabel Tb_paket
Field
Idpaket*
Nmpaket
Hargapaket
Haripaket

Tipe data
Extra
int(5)
Auto_increment
Varchar(300)
int(20)
int(10)

Keterangan
Primary key
Nama paket
Harga paket
Hari paket

g. Tabel Sesi
Tabel 14 merupakan tabel database yang menyimpan data sesi
senam.
Tabel 14. Tabel Tb_sesi
Field
Idsesi*
Namasesi
Jamsesi

Tipe data
Int(5)
Varchar(100)
Varchar(100)

Extra
Auto_increment

Keterangan
Primary key
Nama sesi
Jam sesi

h. Tabel Transaksi Fitness
Tabel 15 merupakan tabel database yang menyimpan data
transaksi fitness.
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Tabel 15. Tabel Tb_transaksig
Field
Idtsg*

Tipe data
Extra
int(5)
Auto_increment

Idmg**
Tgltsg
Jumtsg
kettsg
Idpaket**

int(5)
Date
int(20)
Text
int(5)

Keterangan
Primary key
Kode member
fitness
Tanggal transaksi
Nilai transaksi
keterangan
Kode paket

i. Tabel Transaksi Senam
Tabel 16 merupakan tabel database yang menyimpan data
transaksi senam.
Tabel 16. Tabel Tb_transaksis
Field
Idtss*
Idmembers**
Tgltss
Jumtss
kettss
Idkelas**
j.

Tipe data
int(5)
int(5)
Date
int(20)
Text
int(5)

Extra
Auto_increment

Keterangan
Primary key
Member senam
Tanggal transaksi
Nilai transaksi
keterangan
Kode kelas

Tabel Web

Tabel 17 merupakan tabel database yang menyimpan data profil
web.
Tabel 17. Tabel Tb_web
Field
Idweb*
Nmweb
Nmsingkatweb
Tlp
Thnweb
Alamatweb
Lokasi
Email
Logo

Tipe data
Int(5)
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(100)
Text
Varchar(100)
Varchar(100)

Extra
Auto_increment

Keterangan
Primary key
Nama web
Nama singkat web
Telepon
Tahun web
Alamat
Lokasi maps
Email
Logo gambar
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k. Tabel Type

Tabel 18 merupakan tabel database yang menyimpan data type
(jenis) senam.
Tabel 18. Tabel Type
Field
Id_type*
Nama_kegiatan
l.

Tipe data
Int(5)
Varchar(25)

Extra
Auto_increment

Keterangan
Primary key
Nama senam

Tabel User

Tabel 19 merupakan tabel database yang menyimpan data
transaksi fitness.
Tabel 19. Tabel user
Field
Id_user*
Username
Email
Password
Level_user

Tipe data
Int(5)
Int(5)
Date
Int(20)
Text

Extra
Auto_increment

Keterangan
Primary key
Username
Email
Password
Level user

5. Desain Keamanan
Pengamanan sistem dalam implementasinya cukup diberikan hak
akses kepada administrator agar sistem dan konten hanya dapat dikelola
oleh

admin

dan

tidak

disalahgunakan

oleh

orang

yang

tidak

bertanggungjawab.
6. Desain Keuangan dan Biaya
Pada proses penelitian penulis menganggarkan biaya-biaya sebagai
berikut:
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Tabel 20. Keuangan dan Biaya
No
1
2
3.

Jenis Pengeluaran
Bahan dan peralatan penelitian
Transportasi dan Konsumsi
Lain-Lain
- Pembuatan laporan penelitian
- Penggandaan dan penjilidan
- Dokumentasi
Total Biaya

Biaya
300.000,200.000,300.000,200.000,100.000,1.100.000

7. Perawatan Sistem
Penulis menggunakan perawatan korektif yaitu mengoreksi kesalahankesalahan yang ditemukan pada sistem yang dijalankan/berjalan. Selain itu
penulis juga menggunakan perawatan preventif yaitu menangani masalahmasalah yang ada jika ditemukan ada pada tahap implementasi.
8. Jadwal Penelitian
Agar proses penyelesaian penelitian dapat berjalan sesuai dengan
keinginan maka penulis membuat jadwal penelitian untuk memudahkan
penulis dalam mengatur waktu pengerjaan. Jadwal penelitian dapat dilihat
pada Tabel 21.
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Tabel 21. Jadwal Penelitian
Mei 2020
No

Juni 2020

Juli 2020

Agustus 2020

KEGIATAN
I

1

Analisis
dan
persyaratan

definisi

2

Perancangan sistem
perangkat lunak

dan

3

Implementasi
pengujian

dan

4

Integrasi dan pengujian

5

Perbaikan

6

Seminar

7

Sidang Akhir

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

INSTRUMEN PENELITIAN
1. KUISIONER (ANGKET)
Responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik
dirinya dengan memberikan tanda silang (x) atau tanda check list (√). Check list atau daftar
cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang diamati.

No.

Pernyataan

1

Tampilan pada aplikasi user friendly.
Proses login sistem dan pendaftaran
member dapat dilakukan dengan baik.
Aplikasi ini dapat membantu untuk
proses pengelolaan paket senam dan
fitness.
Aplikasi
ini
dapat
membantu
pengelolaan jadwal senam dan fitness
dengan mudah.
Aplikasi
ini
dapat
membantu
pengelolaan instruktur senam dan fitness
dengan mudah.
Aplikasi
ini
dapat
membantu
pengelolaan transaksi pembayaran senam
dan fitness dengan mudah.
Aplikasi sudah baik dari segi warna.
Aplikasi sudah baik dari segi tampilan.
Proses
pelaporan data transaksi
perperiode, sudah baik.
Proses melihat info instruktur, jadwal

2
3

4

5

6
7
8
9
10

senam, info paket senam dan fitness

11

sudah baik.
Sistem secara keseluruhan sudah baik

Sangat
Setuju

Pilihan Jawaban
Cukup Kurang
Setuju
Setuju
Setuju

Tidak
Setuju

2. WAWANCARA (INTERVIEW)
Daftar pertanyaan yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:
a. Bisa diceritakan sedikit tentang sejarah Evolution Fitness Center Palangka Raya.?
b. Usaha apa yang dilakukan pihak Evolution Fitness Center Palangka Raya dalam proses
transaksi dan promosi?
c. Apakah tepat kami membangun sebuah sistem untuk membantu mengelola paket senam
dan fitness, pengelolaan jadwal senam, pendaftaran dan transaksi serta laporan transaksi
perperiode, dan pengguna sistem umum (user) melihat info instruktur, jadwal senam, info
paket fitness dan melakukan pendaftaran senam serta fitness?
d. Saran atau masukan terkait sistem nanti yang akan penulis buat?
e. Apakah ada aplikasi atau media tertentu yang digunakan dalam proses pendaftaran
member dan transaksi?
f. Kendala apa yang dihadapi pihak Evolution Fitness Center selama ini dalam proses
pelaporan transaksi senam dan fitness?
3. OBSERVASI (PENGAMATAN)
Dalam observasi ini, peneliti hanya sebagai pengamat independen sedangkan instumen
pada metode ini adalah sebagai berikut:
a. Sejarah Evolution Fitness Center.
b. Proses pendaftaran senam dan fitness serta rekapitulasi pembayaran serta laporan
keuangan.

c. Bentuk dokumen laporan pendapatan
d. Jenis serta jadwal senam dan fitness Evolution Fitness Center.
4. DOKUMENTASI
Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat peneliti,
meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data lain yang
relevan.
A. Bukti Fisik
1) Sejarah Evolution Fitness Center
2) Struktur organisasi
3) Data member dan laporan keuangan.
B. Bukti Foto
1) Foto kegiatan observasi
2) Foto proses pengisian data member.
3) Foto kegiatan wawancara
4) Foto kegiatan pengujian sistem dan pengambilan angket kepada responden.

5. PENGUJIAN BLACK BOX
a. Halaman Pengunjung
Kelas Uji
Pengujian Beranda
Pengujian info instruktur
Pengujian info jadwal
Pengujian info paket
fitness dan senam
Pengujian pendaftaran
member fitness dan
senam

Butir Uji

Jenis Pengujian

Proses melihat semua menu
pada halaman pengunjung
Proses melihat info instruktur

black box testing

Proses melihat info jadwal dan
kuota member senam dan fitness
Proses melihat info paket fitness
dan senam
Proses melihat dan melakukan
pendaftaran fitness dan senam

black box testing

black box testing

black box testing
black box testing

b. Halaman Admin
Kelas Uji
Pengujian Menu login
Pengujian halaman utama
Pengujian pengelolaan
paket dan member fitness
Pengujian pengelolaan
paket dan member senam
Pengujian pengelolaan
instruktur, kelas, dan
jadwal
Pengujian transaksi
Pengujian pengaturan
data admin dan data
profil website
Pengujian laporan
transaksi fitness dan
senam

Butir Uji

Jenis Pengujian

Login untuk masuk ke halaman
admin
Proses melihat dan menguji semua
menu pada halaman admin
Proses melihat dan mengelola data
paket dan member fitness
Proses melihat dan mengelola data
paket dan member senam
Proses melihat dan mengelola data
instruktur, kelas, dan jadwal

black box testing

Proses melihat dan mengelola data
transaksi
Proses melihat dan mengelola data
jumlah komoditi

black box testing

Proses melihat dan mengelola data
info berita

black box testing

black box testing
black box testing
black box testing
black box testing

black box testing
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KEGIATAN
I

1
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2

Perancangan sistem
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dan

3

Implementasi
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dan

4

Integrasi dan pengujian

5
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6
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7
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I
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