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ABSTRAK  

 

Shopping Funtastic merupakan program promosi berupa undian yang diselenggarakan oleh pihak 

manajemen Qmall dan dapat diikuti oleh setiap pelanggan yang berbelanja di Qmall Banjarbaru. Shopping 

Funtastic menawarkan berbagai hadian yang merarik dan diselenggaraan ulang tahun Qmall. Namun sistem 

pengelolaan program ini masih mengalami kendalam diantaranya proses pencatatan data pelanggan, tenant atau 

toko, transaksi belanja pelanggan dan transaksi pembukaan rekening Bank Kalsel oleh pelanggan masih tidak 

terhubung, penentuan jumlah kupon yang diberikan kepada pelanggan per transaksi masih manual serta tidak 

adanya pencarian sehingga menyulitkan penelusuran data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 

dilakukan penelitian dengan menggunakan metode waterfall dengan tahapan yaitu menganalisis permasalahan 

dan kebutuhan sistem, proses mendesain sistem, pengkodean dengan menggunakan bahasa pemrogram PHP dan 

MySQL, pengujian dengan menggunakan metode blackbox, penerapan program, serta pemeliharaan sistem.  

Dengan adanya Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru data 

pelanggan, tenant, transaksi belanja serta pembukaan rekening Bank Kalsel dapat terhubung sehingga seluruh 

informasi dalam ditampilkan dikelola dalam satu sistem. Aplikasi ini juga dapat menentukan jumlah kupon yang 

diberikan per transaksi sehingga meminimalkan adanya kesalahan dalam pemberian kupon. Aplikasi ini juga 

dapat mempermudah penyajian dan pencarian data mengenai program Shopping Funtastic Qmall.   

 

Kata Kunci : Aplikasi, Promosi, Shopping Funtastic Qmall, Undian, Web 

 

ABSTRACT  

 

Shopping Funtastic is a promotional program in the form of a raffle held by Qmall management and can be 

followed by every customer who shopped at Qmall Banjarbaru. Shopping Funtastic offers a variety of attractive 

gifts and is holding Qmall birthdays. However, the program management system is still experiencing difficulties, 

including the process of recording customer, tenant or store data, customer shopping transactions and 

transactions for opening a South Kalimantan Bank account by customers that are still not connected, 

determining the number of coupons given to customers per transaction is still manual and there is no search 

making it difficult. data search. To solve this problem, a research was carried out using the waterfall method, 

namely analyzing the problems and system requirements, the system design process, coding using the PHP and 

MySQL programming languages, testing using the blackbox method, implementing programs, and maintaining 

the system. 

With the promotion application and shopping program Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru customer data, 

tenants, shopping transactions and opening of a South Kalimantan Bank account can be connected so that all 

information displayed is managed in one system. This application can also determine the number of coupons 

given per transaction so as to minimize errors in giving coupons. This application can also facilitate the 

presentation and search of data about the Shopping Funtastic Qmall program. 
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PENDAHULUAN  

Promosi merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  perusahaan  dengan  tujuan  utama  meningkatkan  

volume  penjualan. Salah satu bentuk promosi adalah dengan pengadaan undian berhadiah. Undian didefinisikan 

sebagai tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-

syarat tertentu dan dapat ikut serta untuk memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang diberikan kepada 

peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan lain cara menentukan untung 

yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri (Rahayu, 2019). Promosi menggunakan undian 

dinilai lebih baik daripada promosi konvensional karena promosi penjualan dalam bentuk diskon dan pemberian 

hadiah memiliki efektifitas dalam mempengaruhi niat dan keputusan pembelian oleh pelanggan (Faesol, 2014). 

Qmall adalah mall atau pusat perbelanjaan terbesar yang bergerak dibidang retail dan bisnis. Qmall 

Banjarbaru beralamat di jalan Achmad Yani Kilometer 36,8 Rt. 001 Rw 001 Kelurahan Sungai Ulin Banjarbaru, 

Kalimantan Selatan 70714. Dan untuk beridirinya Qmall pada tanggal 12 Desember 2012, dan nama pendirinya 

adalah Bapak H. Norhin Harun. Dalam meningkatkan daya saing terhadap perusahaan dengan bisnis serupa, 

Qmall sering mengadakan promosi dengan mengadakan program undian berhadiah. Shopping Funtastic 

merupakan program promosi yang diselenggarakan oleh pihak manajemen Qmall yang dapat diikuti oleh setiap 

pelanggan yang berbelanja di masing-masing tenant yang tersedia di Qmall Banjarbaru. Sejauh ini proses 

pengelolaan data program Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru sudah menggunakan program microsoft excel 

namun dalam prosesnya masih mengalami kendala berupa pencatatan pelanggan, tenant atau toko dan transaksi 

belanja pelanggan masih tidak terintegrasi, penentuan jumlah kupon yang lambat, proses rekap total kupon tidak 

menyeluruh serta tidak adanya sistem pencarian yang dapat mencakup keseluruhan. Kendala-kendala tersebut 

mengganggu kelancaran dalam penyelenggaraan program undian dan akhirnya menggangu kenyamanan 

pelanggan yang mengikuti program ini. Dengan kondisi tersebut maka perlu dibangun sebuah sistem 

pengelolaan data terkomputerisasi yang memiliki basis data yang terpusat sehingga diharapkan dapat 

memperbaiki proses pengelolaan data program Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru.  

Beberapa penelitian terkait tentang undian dan program shopping diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Basworo Ardi Pramono yang membuat Desain Dan Implementasi  Augmented Reality Berbasis 

Web  Pada Aplikasi Furniture Shopping Manager Sebagai Alat Bantu Belanja Online (Pramono, 2016). 

Penelitian  selanjutnya yang dilakukan oleh Melisa Lusiana dan Sriti Mayang Sari yang membuat Aplikasi 

Sirkulasi Fungsional pada Interior Shopping Mall “Tunjungan Plaza” di Surabaya (Lusiana & Sriti, 2015). dan 

terakhir penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Slamet Riyadi yang membuat Prototype Teknologi 

Augmented Reality Berbasis Android Sebagai Media Promosi Tenant Di Grage City Mall, Cirebon 

(Muhammad, 2017).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan mengangkat sebuah tema 

penelitian skripsi dengan judul ” APLIKASI PROGRAM BELANJA SHOPPING FUNTASTIC QMALL 

BANJARBARU”, yang diharapkan dapat mengelola data pendataan pelaksanaan undian Shopping Funtastic 

dan membantu petugas untuk menentukan jumlah pemberian serta perekapan laporan. 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan Skripsi ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu : 

1. Metode Pengamatan (Observasi) 

Dengan Metode ini penulis secara langsung mengamati kegiatan proses pengelolaan data program 

belanja shopping fantastic di Qmall Banjarbaru guna memperoleh data atau gambaran serta keterangan 

terhadap sistem yang sedang berjalan. 

2. Metode Wawancara (Interview) 

Dengan Metode ini penulis dapat melakukan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada karyawan yang bertugas dalam hal program belanja shopping fantastic di Qmall 

Banjarbaru untuk mengetahui gambaran sistem yang ada. 

3. Studi Dokumentasi  

Pengambilan data melalui dokumen tertulis dari Qmall Banjarbaru. Dokumen diperlukan untuk 

mendukung kelengkapan data yang lain. Penulis juga mencari data dari literatur - literatur, artikel, media 

masa, majalah, internet, diktat dan sumber informasi lain yang berhubungan dengan penelitian. 

Metode Pengembangan Perangkat lunak 

Kemudian untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada metode pengembangan 

waterfall model. Dalam waterfall model terdapat beberapa tahapan utama yang menggambarkan aktivitas 

pengembangan perangkat lunak. Metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang berurut yaitu :  

1. Requirement Analisis (analisis kebutuhan) 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak 

yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh 

melalui wawancara, diskusi atau survei langsung kepada karyawan Qmall yang bertugas dalam hal program 

belanja shopping fantastic di Qmall Banjarbaru. 



 

2. Sistem Design (desain sistem) 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem 

disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan perangkat keras (hardware) dan sistem persyaratan 

dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3. Implementation (pengkodean) 

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi 

dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit 

testing. 

4. Integration & Testing (pengujian) 

Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah 

pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek  setiap 

kegagalan maupun kesalahan. 

 

5. Operation & Maintenance (Operasi dan Pemeliharaan) 

Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi, dijalankan serta dilakukan 

pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah 

sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Terhadap Sistem Lama 

Sistem atau prosedur yang berjalan khusus nya di program Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru 

Sejauh ini proses sudah menggunakan komputer pada proses pendataan pelanggan yang menjadi peserta lomba 

dan penentukan pemberian kupon undian, hanya saja masih menggunakan microsoft excel dan banyak keluhan 

yang di alami. Kendala tersebut adalah pencatatan pelanggan, tenant atau toko dan transaksi belanja pelanggan 

masih tidak terintegrasi sehingga saat ingin menambahkan transaksi baru maka petugas Shopping Funtastic 

harus mendata lagi identitas pelanggan hal ini tentu akan menggangu kenyamanan pelanggan yang sudah 

medaftar sebelumnya. Kemudian proses penentuan jumlah kupon yang diberikan kepada pelanggan per 

transaksi juga masih dilakukan secara manual sehingga petugas memerlukan ketelitian lebih untuk menentukan 

ini agar tidak terjadi kesalahan dalam dalam menentukan jumlah kupon yang tepat namun karena hal ini 

memakan waktu justru membuat pelanggan menjadi komplain. Selanjutnya data nasabah bank Kalsel yang baru 

membuka rekening masih tidak terhubung dengan data pemberian kupon sehingga merepotkan petugas untuk 

merekap total kupon yang dikeluarkan karena harus mentotal jumlah kupon keluar dari transaksi belanja dan 

transaksi pembukaan rekening. Dan terakhir sistem yang ada tidak memiliki sistem pencarian sehingga 

menyulitkan petugas untuk menelusuri data serta merekap data untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban. 

Dan berikut adalah flowmap sistem yang sedang berjalan : 

 
Gambar 3. 1 Flowmap Sistem Berjalan 



 

Rancangan Model Sistem 

Gambar Sistem Usulan 
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Gambar 3. 2 Flowmap Sistem Usulan 

UML 

Unified Modelling Language (UML) merupakan salah satu alat bantu untuk pengembangan sistem 

yang berorientasi objek karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan untuk 

membuat cetak biru (blueprint) dan misi dalam bentuk yang baku, mudah, dimengerti dan dilengkapi dengan 

mekanisme yang efektif untuk berbagai rancangan. 

Diagram UML dibawah ini menjelaskan mulai dari proses sistem secara keseluruhan hingga aktifitas 

yang terjadi dalam sistem. 
Desain Use Case Diagram 

Berikut merupakan diagram use case dari Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic 

Qmall Banjarbaru: 



 

Aplikasi Promosi Dan Program Belanja Shopping Funtastic 
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Gambar 3. 3 use caseDiagram Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru 

Desain Activity Diagram 

Desain activity diagram dari Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall 

Banjarbaru: 

1. Proses activity diagram sebagai admin 

Activity diagram pada proses login sebagai admin dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 3. 4 Desain Activity Diagram sebagai admin 



 

2. Proses activity diagram sebagai tenant 

Activity diagram pada proses login sebagai tenant dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 3. 5 Desain Activity Diagram sebagai tenant 

3. Proses activity diagram sebagai pelanggan 

Activity diagram pada proses login sebagai pelanggan dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 3. 6 Desain Activity Diagram sebagai pelanggan 

 
 



 

Desain Sequence Diagram 

Desain sequence diagram dari Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall 

Banjarbaru: 

1. Proses sequence diagram sebagai admin kabupaten 

sequence diagram pada proses login sebagai admin dapat dilihat  pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 3. 7 Desain Sequence Diagram admin 

 

2. Proses sequence diagram sebagai tenant 

sequence diagram pada proses login sebagai tenant dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 3. 8 Desain Sequence Diagram tenant  

 

 



 

 

3. Proses sequence diagram sebagai pelanggan 

sequence diagram pada proses login sebagai pelanggan dapat dilihat  pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 3. 9 Desain Sequence Diagram pelanggan 

Desain Class Diagram 

Desain class diagram dari Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall 

Banjarbaru: 
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Gambar 3. 10 Desain Class Diagram 

 



 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antar Muka Masukan Sistem 

Hasil Antar Muka Masukan Sistem 

1. Form Login 

Form ini memiliki 3 akses login yaitu admin, tenant, dan pelanggan yang berguna untuk masuk (login) ke 

dalam Aplikasi Program Belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru 

 
Gambar 4. 1 Form Login 

2. Form Menu Beranda Admin 

Berfungsi untuk tampilan utama pada login sebagai admin di Aplikasi Program Belanja Shopping Funtastic 

Qmall Banjarbaru, yang mana tampilan ini memudahkan admin dalam mengoperasikan aplikasi untuk 

pengolahan data dan pembuatan pelaporan 

 
Gambar 4. 2 Menu Beranda Admin 

3. Form Admin 
Form ini berfungsi untuk menambahkan data, mengedit data, menghapus data Admin. 

 
Gambar 4. 3 Form Admin 



 

 
4. Form Data Tenant 

Form data tenant adalah halaman yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola data tenant atau toko 

yang ada di Qmall Banjarbaru. Berikut adalah tampilan Form data Tenant: 

 
Gambar 4. 4 Form TenantTampilan Data Misi 

 

5. Form Data Hadiah 

Form data hadiah adalah halaman yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola data hadiah yang ada 

pada Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. Berikut adalah tampilan 

Form data hadiah: 

 
Gambar 4. 5 Form Hadiah 

6. Form Data Pelanggan 

Form data pelanggan adalah halaman yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola data hadiah yang ada 

pada Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. Berikut adalah tampilan 

Form data pelanggan: 

 
Gambar 4. 6 Form Pelanggan 



 

7. Form Transaksi Belanja Pelanggan 

Form data transaksi belanja pelanggan adalah halaman yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola 

transaksi belanja pelanggan yang ada pada Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic 

Qmall Banjarbaru. Berikut adalah tampilan Form transaksi belanja pelanggan: 

 
Gambar 4. 7 Form Transaksi Belanja Pelanggan 

8. Form Detail Transaksi Belanja Pelanggan 

Form detail transaksi belanja pelanggan adalah halaman yang dapat diakses oleh admin untuk 

menambahkan transaksi belanja pelanggan dan menakumulasi belanja yang ada pada Aplikasi promosi dan 

program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. Berikut adalah tampilan Form transaksi belanja 

pelanggan: 

 
Gambar 4. 8 Form Pembukaan Rekening Bank Kalsel 

9. Form Pembukaan Rekening BANK Kalsel 

Form data pembukaan rekening bank kalsel adalah halaman yang dapat diakses oleh admin untuk membuat 

transaksi pembukaan rekening di bank kalsel pada Aplikasi promosi dan program belanja Shopping 

Funtastic Qmall Banjarbaru. Berikut adalah tampilan Form Pembukaan Rekening Bank Kalsel: 

 
Gambar 4. 9 Form Pembukaan Rekening Bank Kalsel 



 

 

 

10. Form Transaksi Pemberian Hadiah 

Form transaksi pemberian hadiah adalah halaman yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola transaksi 

pemberian hadiah pada pelanggan di Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall 

Banjarbaru. Berikut adalah tampilan Form Transaksi Pemberian Hadiah: 

 
Gambar 4. 10 Form Transaksi Pemberian Hadiah 

 

11. Form Menu Beranda Tenant 

Berfungsi untuk tampilan utama pada login sebagai tenant di Aplikasi Program Belanja Shopping Funtastic 

Qmall Banjarbaru, yang mana tampilan ini memudahkan tenant atau toko dalam mengoperasikan aplikasi 

untuk pengolahan data-data. 

 
Gambar 4. 11 Menu Utama Tenant 

 

 

 



 

12. Form Promo Tenant 

Form Promo Tenant adalah halaman yang dapat diakses oleh tenant untuk mengelola promo-promo yang 

ada pada tenant atau toko di Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. 

Berikut adalah tampilan Form promo tenant: 

 
Gambar 4. 12 Form Promo Tenant 

13. Form Grafik Transaksi Pembelian 

Form Grafik Transaksi Pembelian adalah halaman yang dapat diakses oleh tenant untuk melihat hasil grafik 

transaksi pembelian konsumen perbulan di Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic 

Qmall Banjarbaru. Berikut adalah tampilan Form Grafik Transaksi Pembelian: 

 
Gambar 4. 13 Form Grafik Transaksi Pembelian 

14. Form Ganti Password 

Form Ganti Password adalah halaman yang dapat diakses oleh tenant untuk mengubah username atau 

password tenant pada Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. Berikut 

adalah tampilan Form Ganti Password: 

 
Gambar 4. 14 Form Ganti Password 



 

15. Form Menu Beranda Pelanggan 

Berfungsi untuk tampilan utama pada login sebagai pelanggan di Aplikasi Program Belanja Shopping 

Funtastic Qmall Banjarbaru, yang mana tampilan ini memudahkan pelanggan dalam mengetahui promosi-

promosi dari tenant dan pelanggan dapat mengetahui total kupon yang didapat. 

 
Gambar 4. 15 Form Menu Beranda Pelanggan 

16. Form Promosi Tenant 

Form Promosi Tenant adalah halaman yang dapat diakses oleh pelanggan untuk melihat promosi-promosi 

apa saja yang ada pada tenant atau toko di Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall 

Banjarbaru. Berikut adalah tampilan Form Promosi Tenant: 

 
Gambar 4. 16 Form Promosi Tenant\ 

17. Form Total Kupon 

Form Total Kupon adalah halaman yang dapat diakses oleh pelanggan untuk melihat total pemberian kupon 

pada Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. Berikut adalah tampilan 

Form Total Kupon: 

 
Gambar 4. 17 Form Total KuponTampilan Data Sosialisasi 



 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporam Pelanggan Baru 

Laporan ini merupakan laporan yang menampilkan data pelanggan yang baru terdaftar di Aplikasi promosi 

dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. 

 
Gambar 4. 18 Laporan Pelanggan Baru 

2. Laporam Pelanggan 

Laporan ini merupakan laporan yang menampilkan data pelanggan di Aplikasi promosi dan program 

belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. 

 
Gambar 4. 19 Laporan Pelanggan 

3. Laporam Nasabah Bank Kalsel 

Laporan ini merupakan laporan yang menampilkan data pelanggan yang telah terdaftar menjadi nasabah 

bank kalsel di Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. 

 
Gambar 4. 20 Laporan Nasabah Bank Kalsel 



 

 

4. Laporam Transaksi Belanja Pelanggan 

Laporan ini merupakan laporan yang menampilkan data Transaksi Pembelanjaan pelanggan di Aplikasi 

promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. 

 
Gambar 4. 21 Laporan Transaksi Belanja PelangganLaporan Data Misi Perorangan 

5. Laporam Transaksi Belanja Pelanggan Per Tenant 

Laporan ini merupakan laporan yang menampilkan data Transaksi Pembelanjaan pelanggan Per Tenant atau 

toko di Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. 

 
Gambar 4. 22 Laporan Transaksi Belanja Pelanggan Per Tenant 

 

6. Laporam Pemberian Kupon 

Laporan ini merupakan laporan yang menampilkan data pemberian kupon belanja pada pelanggan di 

Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. 

 
Gambar 4. 23 Laporan Pemberian Kupon 



 

7. Laporam Pemberian Kupon Nasabah Bank Kalsel 

Laporan ini merupakan laporan yang menampilkan data pemberian kupon belanja dari nasabah bank kalsel 

pada pelanggan di Aplikasi promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. 

 
Gambar 4. 24 Laporan Pemberian Kupon Nasabah Bank Kalsel 

 

8. Laporam Pemberian Hadiah 

Laporan ini merupakan laporan yang menampilkan data pemberian hadiah pada pelanggan di Aplikasi 

promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. 

 
Gambar 4. 25 Laporan Pemberian Hadiah 

9. Laporam Grafik Transaksi Pelanggan 

Laporan ini merupakan laporan yang menampilkan Grafik transaksi pelanggan di Aplikasi promosi dan 

program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. 

 
Gambar 4. 26 Laporan Pemberian Hadiah 



 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisi, perancangan, pembuatan dan pengujian perangkat lunak “Aplikasi 

promosi dan program belanja Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru” , terdapat beberapa kesimpulan yaitu 

sebagi berikut : 

1. Dengan penggunaan aplikasi ini dapat mengintegrasikan data pelanggan, tenant atau toko dan transaksi 

belanja pelanggan sehingga data-data tersebut dapat disimpan dalam satu basis data. Hal ini 

nantinyakan mempermudah proses pencarian dan penyajian data..  

2. Aplikasi ini dapat menentukan jumlah kupon yang diterima oleh pelanggan secara otomis berdasarkan 

nominal transaksi belanja yang dilakukan oleh pelanggan, proses ini dapat mencegah terjadinya 

kesalahan dalam memberikan kupon kepada pelanggan.. 

3. Aplikasi ini menyediakan fasilitas penginputan data pembukaan rekening baru Bank Kalsel yang 

dilakukan oleh pelanggan sehingga pemberian kupon yang diterima dari transaksi pembukaan rekening 

ini dapat tersimpan bersama dengan transaksi lain dan mempermudah petugas untuk mengetahui 

keseluruhan total kupon yang diberikan kepada pelanggan. 

4. Dan terakhir, aplikasi ini menyediakan fasilitas pancarian dan karena semua data telah disimpan dalam 

satu basis data sehingga pencarian dapat dilakukan secara menyeluruh dan mempermudah dalam 

penelusuran data. 

Saran 

Untuk masukan pengembangan perangkat lunak ini serta mengingat masih banyaknya dalam penelitian 

ini, maka penulis menyarakan beberapa hal sebagai bahan pembelajaran bersama, yaitu : 

1. Informasi yang akan dihasilkan dalam aplikasi ini hanya berupa pengolahan data pelanggan, data 

tenant atau toko, data pelanggan, data transaksi belanja pelanggan, data transaksi pembukaan rekening 

Bank Kalsel, data transaksi pemberian kupon undian, data pemberian hadiah undian dan pemberian 

hadiah pelanggan dengan kupon terbanyak. Untuk pengembangan dari aplikasi ini maka diharapkan 

sistem dapat diperluas hingga proses pencatatan transaksi belanja langsung dari masing-masing tenant 

sehingga proses akumulasi total belanja dapat dilakukan dengan lebih mudah.. 

2. Kemudian sistem ini dapat menghasilkan laporan berupa laporan data pelanggan dan penambahan 

pelanggan baru, laporan data pelanggan nasabah Bank Kalsel, laporan transaksi belanja pelanggan, 

laporan transaksi belanja per tenant, laporan pemberian kupon belanja, laporan pemberian kupon 

pembukaan rekening Bank Kalsel, laporan pemberian hadiah undian dan laporan pemberiaan hadiah 

kupon terbanyak. Dan untuk pengembangan yang lebih banyak maka diharapkan laporan-laporan 

tersebut dapat dilengkapi dengan grafik yang lebih detail sehingga memudahkan petugas dan pimpinan 

Qmall Banjarbaru untuk membacara informasi data. 

3. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database dan dapat lebih 

dikembangkan dengan pemanfaatan sistem berbasis mobile sehingga aplikasi dapat lebih mudah 

diakses terutama oleh pelanggan Qmall Banjarbaru sehingga diharapkan lebih mampu menarik minat 

untuk mengikuti program Shopping Funtastic Qmall Banjarbaru. 
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