
BAB V

IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

Pada tahap implementasi ini, sistem yang telah dirancang pada keadaan

yang sebenarnya ini, dapat memastikan apakah program tadi dapat mencapai

tujuan yang diinginkan dengan lebih efisien, sehingga selanjutnya dapat diketahui

apakah program tadi perlu diperbaiki lagi atau tidak.

5.1 Kebutuhan Perangkat Lunak (software)

Kebutuhan perangkat lunak untuk pengembangan dan implementasi sistem

ini adalah:

1. Web server yang digunakan adalah Apache 2 Triad 1.5.2.

2. Database server yang digunakan adalah MySQL.

3. Sistem operasi yang digunakan dalam mengimplementasikan perangkat

lunak sistem ini adalah Microsoft Windows XP Service Pack 2.

4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP.

5. Pembuatan interface sistem ini adalah menggunakan Adobe Photoshop

dan SmartDraw.

6. Editor yang digunakan dalam pengimplcmentasian sistem ini adalah

Macromedia Dreamweaver.

5.2 Kebutuhan Perangkat Keras (hardware)

Selain didukung oleh perangkat lunak di atas, maka juga diperiukan

adanya perangkat keras yang mendukung, agar sistem yang dibuat dapat

berjalan lancer, antara lain: ,.,— - ..
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1. Processor AMD Sempron 2500+

2. Memory 256 MB

3. Graphic Card \2% MB

4. Harddisk 40 GB

5. Keyboard dan Mouse

6. Handphone

5.3 Batasan Implementasi

Dalam pengimplementasiannya, sistem ini memiliki batasan-batasan

dalam penerapannya. Batasan-batasan tersebut antara lain:

1. Untuk dapat menggunakan sistem, pengguna (admin dan operator) harus

melakukan login terlebih dahulu

2. Sistem didesain untuk penggunaan multiuser, yang terdiri dari beberapa

level, sehingga tiap-tiap user memiliki hak dan wewenang yang berbeda

satu dengan yang lainnya

3. Sistem ini hanya digunakan oleh PT. Suryagita Nusaraya cabang

Yogyakartasaja.

4. Dalam pengambilan paket, konsumen mengambil barang kiriman di kantor

cabang di kotanya, bukan barang yang dikirimkan ke konsumen.

5.4 Implementasi

Pada pengembangan interface sistem ini, terdapat kriteria-kriteria yang

mendukung, yang dapat membantu menghasilkan interface yang user friendly.

Kriteria-kriteria tersebut antara lain adalah dari segi kemudahan dalam
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TAr*BAH CABANG

Cabang : J

Tambah I Reset j

Gambar 5.1 Tambah Data Cabang

b) Data contact

Menu tambah contact ini digunakan untuk menginputkan data-data

contact person yang ada di masing-masing cabang, seperti terlihat pada

gambar 5.2.

TAMBAH CONTACT

Cabang

Alamat

Telp

Fax

E-matf

Contact Person

Tambah | Reset [

Gambar 5.2 Tambah Data Contact

c) Data pesawat

Menu tambah pesawat ini digunakan untuk menginputkan data-data

pesawal/maskapai penerbangan yang akan digunakan dalam proses

pengiriman barang, seperti yang terlihat pada gambar 5.3.

IAMBAH PESAWAT

•_,_,__•__• • •• _n.-|_i...-.i....ii.-|.-.iiiv;i. .... -^*

Pesawat :

Yogyakarta ^J

Tambah | Reset]

Gambar 5.3 Tambah Data Pesawat
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d) Data service

Menu tambah service ini digunakan untuk melakukan penginputan

data-data yang berhubungan dengan pengiriman barang, seperti terlihat

pada gambar 5.4.

TAMBAH DETAIL SERVICE

Pesawat

Tanibah

[Mandala Airlines *.|
Asal JYogyakarta _^J

Tujuan [Vogyakarta _rJ

N |-

-MS !-

+ 100 -

+ 250 -

Ket

j Reset |

Gambar 5.4 Tambah Data Service

e) Data pegawai

Menu ini digunakan untuk menambah data pegawai yang mempunyai

hak dan vvevvenang sebagai operator, seperti terlihat pada gambar 5.5.

Tambah pegawai

Username

Password

Re-type Password

Submit Reset

Gambar 5.5 Tambah Data Pegawai

f) Data account

Menu ini digunakan untuk merubah data diri, seperti terlihat pada

gambar 5.6.
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EOU PEGAWAI

Gambar 5.6 Edit Data Account

2. Operator

Pada operator, tampilan menu masukannya antara lain;

a) Data pengiriman

Menu ini digunakan untuk menyimpan data-data pengiriman barang

dari tempat asal pengiriman ke tempat tujuan pengiriman, seperti terlihat

pada gambar 5.7.

TAMBAH PENGIRIMAN PAKET

Pesawat

Tambah

|-- PHth5«rvi« -- *|

5MUBarang

Nama Pengirim

Asa) Pengiriman

Asal Penginman JYogyakarta - [

Tujuan Penginman JYogyakarta _^J

Status

Keterangan 1
| Reset |

Gambar 5.7 Tambah Pengiriman Paket

b) Data account

Menu ini digunakan untuk merubah data diri, seperti terlihat pada

gambar 5.6.

3. User

Pada user, tampilan menu masukannya antara lain;
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b) Proses manajemen data contact

Di dalam proses ini berisi pengolahan mengenai data contact pada

perusahaan, yang di dalamnya terdapat sub-sub menu lagi yang

menerangkan lebih terperinci.

i) Proses tambah data contact

Proses tambah contact ini digunakan untuk menginputkan data-

data contact yang ada di masing-masing cabang, seperti terlihat pada

gambar 5.2.

ii) Proses ubah data contact

Pada proses ini, admin dapat merubah datacontact sesuai dengan

perubahan yang ada, seperti meng-edit data yang sudah ada.

<?

$sql = "SELECT a.id_contact, b.kota_cabang, a.alamat,
a.Lelp, a.lax, d.email, a.cp FROM cunLacL a LEFT JOIN

cabang b ON (a.id_cabang=b.id_cabang) WHERE
a.id_contact='$id_contact'";
$query = mysql_db_query(Sdatabase, $sql);
$row=mysql_fetch_row{Squery);
list($id_contact, $kota_cabang, $alamat, $telp, $fax,
$email, $cp)=$row;

?>

iii) Proses hapus data contact

Pada proses ini, admin bisa menghapus data-data yang sudah

tidak diperiukan lagi, seperti data contact person di tiap kota yang

sudah tidak dipergunakan lagi. Source code nya sama dengan

menghapus data cabang.

iv) Proses ambil data contact

Proses ini menunjukkan adanya hubungan antara table data yang

satu dengan table data yang lainnya, sehingga akan terjadi
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pengambilan data dari table data yang bersangkutan ke table data yang

lainnya.

c) Proses Manajemen Data Pesawat

Di dalam proses ini berisi pengolahan mengenai data pesawat, yang di

dalamnya terdapat sub-sub menu lagi yang menerangkan lebih terperinci.

i) Proses tambah pesawat

Proses tambah pesawat ini digunakan untuk menginputkan data-

data pesawat yang ada, seperti terlihat pada gambar 5.3.

ii) Proses hapus data pesawat

Pada proses ini, admin bisa menghapus data-data yang sudah

tidak diperiukan lagi, seperti data pesawat yang sudah tidak

dipergunakan lagi.

{

mysql_query("DELETE FROM pesawat WHERE
id_pesawat='$id_pesawat'");

mysql_query("DELETE FROM service WHERE
id_pesawat='$id_pesawat'") ;

header("Location:

index2.php?what=warning&status=hapuspesawat");
}

d) Proses Manajemen Data Service

Di dalam proses ini berisi pengolahan mengenai data service, yang di

dalamnya terdapat sub-sub menu lagi yang menerangkan lebih terperinci.

i) Proses tambah data service

Proses tambah service ini digunakan untuk menginputkan data-

data service yangada, seperti terlihat padagambar 5.4.
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ii) Proses ubah data service

Pada proses ini, admindapatmerubah data service sesuai dengan

perubahan yang ada, seperti meng-edit data yang sudah ada.

iii) Proses hapus data service

Pada proses ini, admin bisa menghapus data-data yang sudah

tidak diperiukan lagi, seperti data service yang sudah tidak

dipergunakan lagi. Source code nya sama dengan menghapus data

pesawat.

iv) Proses ambil data service

Proses ini menunjukkan adanya hubungan antara table datayang

satu dengan table data yang lainnya, sehingga akan terjadi

pengambilan data dari table data yang bersangkutan ke table data yang

lainnya.

e) Proses Manajemen Data Pegawai

Di dalam proses ini berisi pengolahan mengenai data pegawai, yang di

dalamnya terdapat sub-sub menu lagi yang menerangkan lebih terperinci.

i) Proses tambah data pegawai

Proses tambah pegawai ini digunakan untuk menginputkan data-

data pegawai yang ada, seperti terlihat padagambar 5.5.

ii) Proses ubah data pegawai

Pada proses ini, admin dapat merubah data pegawai sesuai

dengan perubahan yang ada, seperti meng-edit data yang sudah ada.
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iii) Proses hapus data pegawai

Pada proses ini, admin bisa menghapus data-data yang sudah

tidak diperiukan lagi, seperti data pegawai yang sudah tidak

dipergunakan lagi.

{

{

mysql_query("DELETE FROM pegawai WHERE
id='Sid'");

}

header("Location:

index2.php?what=warning&status=hapuspegawai");
}

iv) Proses login pegawai

Pada proses ini, semua pengguna diharuskan untuk melakukan

login terlebih dulu sesuai dengan tingkat levelnya, untuk memastikan

keamanan data yang nantinya akan diolah, seperti yang terlihat pada

gambar 5.10.

Login

Uterrante

Patfnord

Submit Reset

Gambar 5.10 Proses Login

v) Proses account setting pegawai

Pada proses ini, pengguna dapat merubah data dirinya sesuai

dengan tingkat levelnya masing-masing, seperti terlihat pada gambar

5.6,

f) Proses Manajemen Data Paket

Di dalam proses ini berisi pengolahan mengenai data paket, yang di

dalamnya terdapat sub-sub menu lagi yang menerangkan lebih terperinci.
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i) Proses tambah data paket

Proses tambah paket ini digunakan untuk menginputkan data-

data paket yang ada, seperti terlihat pada gambar 5.7.

ii) Proses ubah data paket

Padaproses ini, operator dapat merubah data paket sesuai dengan

perubahan yang ada, seperti meng-edit data yang sudah.

iii) Proses hapus data paket

Pada proses ini, operator bisa menghapus data-data yang sudah

tidak diperiukan lagi, seperti data paket yang sudah tidak dipergunakan

lagi.

iv) Proses penerimaan sms data paket

Pada proses ini, maka sistem akan menerima input data yang

berupa sms, yang berisi tentanginfo data paket.

If M.Recordset.EOF = True And M.Recordset.BOF = True
Then

M.RecordSource = "SELECT SYSDATE()"
M.Refresh

SY_D = M.Recordset.Fields(0)
M.RecordSource = "SELECT * FROM OUTBOX"
M.Refresh

M.Recordset.AddNew

M.Recordset.Fields("InsertIntoDB") = SY D

M.Recordset.Fields("SendingDateTime") = SY D
M.Recordset.Fields("DestinationNumber")=a.RecordsetT.
Fields ("sendernumber")

g) Proses Manajemen Data Guestbook

Di dalam proses ini berisi pengolahan mengenai data guestbook, yang

di dalamnya terdapat sub-sub menu lagi yang menerangkan lebih

terperinci.
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i) Proses tambah data guestbook

Proses tambah guestbook ini digunakan untuk menginputkan

data-data guestbook, seperti terlihat pada gambar 5.8.

ii) Proses hapus data guestbook

Pada proses ini, admin bisa menghapus data-data yang sudah

tidak diperiukan lagi, seperti data guestbook yang sudah tidak

dipergunakan lagi.

{

{

myaql_query{"DELETE FROM guesLbook WHERE
id='$id'");

}

header("Location:

index2.php?what=warning&status-hapusguestbook");
}

5.4.2.3 Implementasi Keluaran (Output)

Pada implementasi proses akan dijabarkan berdasarkan proses yangterjadi

di tiap - tiap level pengguna.

1. Admin

Implementasi keluaran untuk level admin adalah sebagai berikut.

a) Informasi Cabang

Informasi ini berisi tentang data-data kantor cabang yang ada, yang

masih mempunyai hubungan dengan perusahaan.

b) Informasi Contact

Informasi ini berisi tentang data-data contact us, seperti alamat

kantor cabang, e-mail, no telp, dll. Hal ini dapat dilihat pada gambar

5.11.
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Gambar 5.11 Informasi Contact

c) Informasi Pesawat

Informasi ini berisi tentang data-data maskapai penerbangan yang

masih digunakan oleh perusahaan, seperti terlihat pada gambar 5.12.

SERVICE

no PESAWAT

i Ma-dai3iiiTir.es rhatxis;
2 Cwfijo-a inapus.

Gambar 5.12 Informasi Pesawat

d) Informasi Service

Informasi ini berisi tentang data-data service pada perusahaan ini,

seperti terlihat pada gambar 5.13.
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2. Operator

Implementasi keluaran untuk level operator adalah sebagai berikut.

a) Informasi pengiriman

Informasi ini berisi tentang data-data paket barang yang

dikirimkan, seperti terlihat pada gambar 5.15.

b) Informasi Account

Informasi ini berisi tentang data-data operator di perusahaan,

seperti terlihat pada gambar 5.14.

3. User

Implementasi keluaran untuk level user adalah sebagai berikut.

a) Informasi Cabang

Informasi ini berisi tentang data-data kantor cabang yang ada, yang

masih mempunyai hubungan dengan perusahaan.

b) Informasi Contact

Tnformasi ini berisi tentang data-data contact us, seperti alamat

kantor cabang, e-mail, no telp, dll. Hal ini dapat dilihat pada gambar

5.11.

c) Informasi Pesawat

Informasi ini berisi tentang data-data maskapai penerbangan yang

masih digunakan oleh perusahaan, seperti terlihat pada gambar 5.16.

HERV1CF

NO PESAWAT

1 M^rul.^.-i Airlines

2 Uuu Air Airfefrtri

3 f.iwjda Air^r.es

•i Adam An

Gambar 5.16 Informasi Pesawat

 


