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ABSTRAK 

 

Percetakan apya adalah sebuah usaha dibidang percetakan yang berdiri sejak 4 april 2017. Banyak nya 

pertanyaan dari customer yang menanyakan tentang produk membuat pihak percetakan kurang maksimal dalam 

menyampaikan informasi produk dan apabila ada orderan yang masuk pendataan dilakukan dengan sistem 

manual.  

Sistem pemesanan undangan yang masih manual ini lah yang sering menyebabkan kesalahan data pada 

saat melakukan proses produksi . Aplikasi pengolahan data pemesanan undangan dibuat untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan pada percetakan apya. Untuk merancang aplikasi ini menggunakan UML (Unified 

Modelling Language) dan metode pengembangan aplikasi menggunakan waterfall.  

Pengujian aplikasi ini menggunakan pengujian black box serta bahasa pemprograman yang digunakan 

yaitu PHP dan MySQL. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pekerjaan petugas untuk 

melakukan proses desain lebih cepat, efektif dan efisien. Dapat juga mengurangi kesalahan dalam penulisan data 

pemesan.  
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ABSTRACT 

 

Apya Printing is a business in the printing sector that was established on April 4, 2017. The many questions 

from customers who ask about the product make the printing party less than optimal in conveying product 

information and if there are orders that enter the data collection, it is done manually. 

The invitation ordering system which is still manual is what often causes data errors during the production 

process. Invitation ordering data processing applications are made to overcome the problems found in Apya 

printing. To design this application using UML (Unified Modeling Language) and the application development 

method using the waterfall. 

Testing this application using black box testing and the programming language used is PHP and MySQL. 

With this application, it is hoped that it will facilitate the work of officers to carry out the design process more 

quickly, effectively and efficiently. Can also reduce errors in writing customer data. 
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PENDAHULUAN 

Percetakan apya adalah sebuah usaha yang 

bergerak dibidang digital printing, berdiri sejak 4 

april 2017. Sejak berdirinya, Percetakan apya cuma 

memiliki satu mesin cetak dan belum memiliki toko 

fisik yang menandakan bahwa adanya percetakan 

dan mereka hanya melayani cetak kartu undangan, 

karna keterbatasan mesin cetak, Sampai sekarang 

percetakan apya sudah memiliki toko fisik serta 

peralatan percetakan seperti 4 mesin cetak, alat 

pemotong kertas, steples dan peralatan lainnya, 

setiap bulan nya bisa mencetak hingga ribuan 

undangan. Dengan berkembangnya usaha, sekarang 

sudah bisa mencetak berbagai macam hasil cetakan 

seperti kartu undangan, kartu nama, spanduk, stiker 

dll.  

Pada percetakan apya sekarang lebih fokus 

pada cetak undangan karena sangat dibutuhkan 

orang untuk berbagai macam acara. Percetakan apya 

memiliki toko kecil yang berukuran hanya 3x4 m. 

memiliki 5 orang karyawan untuk membantu 

pekerjaan, setiap karyawan memiliki tugasnya 

masing – masing.  

Percetakan apya menggunakan media social 

sebagai sarana promosi, dan pemesanan bisa datang 

langsung ke toko untuk memilih model undangan. 

Mereka sudah menyediakan berbagai macam 

katalog undangan berupa buku yang isinya contoh 

hasil cetak undangan. Walaupun mereka sudah 

menyediakan berbagai macam katalog dengan cara 

tersebut sangatlah tidak praktis, karena akan 

memakan banyak ruang untuk menempatkan 

katalog tersebut mengingat ruangan toko yang hanya 

berukuran 3x4 m. Oleh karena itu dibutuhkan 

sebuah teknologi yang dapat menyimpan berbagai 

macam katalog contoh undangan yang tidak 

membutuhkan ruangan besar. 

Beberapa penelitian telah dilakukan 

berkaitan dengan penelitian yang berjudul 

“Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Paket 

Pernikahan Berbasis Web Study Kasus Di Wedding 

Organizer PJ Management”, (Fuad, Budiman, & 

Kurniasari, 2018). Penelitian berjudul “Model 

Sistem Informasi Pemesanan Dan Pengelolaan Data 

Pada Usaha Sablon “Al-Qaws” Berbasis Web”, 

(Kahfi, Aprilianto, & Artoni, 2019). penelitian 

berjudul“Aplikasi Pemesanan Undangan Online”, 

(Fauzi, Wibowo, & Putri, 2018). penelitian berjudul 

“Sistem Informasi Pemesanan Jasa Percetakan 

Berbasis Web”, (Supriyatna, 2017). penelitian 

berjudul “Sistem Informasi Pengolahan Data 

Karyawan Berbasis Web di Percetakan Quick Corp 

Tanuwijaya Tasikmalaya”, (Nugraha & Melasari, 

2019). Dan penelitian berjudul “Sistem Informasi 

Penjualan Dan Pembelian Percetakan Pt Hello 

Print”, (Wulandari & Suryadi, 2018). 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibuat 

suatu aplikasi dengan judul “APLIKASI 

PENGOLAHAN DATA PEMESANAN PADA 

PERCETAKAN APYA“ Hal ini akan mengubah 

sistem yang awalnya memakan banyak tempat dan 

waktu menjadi lebih cepat dan hemat tempat. 

 

 

PROFIL OBJEK PENELITIAN 

 

Lokasi 

Percetakan apya beralamat di Jl. Antasan 

Kecil Timur Dalam Rt. 16. No.39 Banjarmasin 

Utara. 

 
Gambar 1. 1 Lokasi Percetakan Apya 

 

Sejarah 

 
Gambar 1. 2 Logo Percetakan Apya 

Percetakan apya adalah sebuah perusahaan 

dibidang percetakan yang melayani berbagai macam 

cetakan seperti brosur, kartu nama, buku tamu, 

undangan, spanduk, sablon mug, sablon baju, dsb. 

Berdiri sejak 4 april 2014, kata apya terbentuk dari 

2 nama orang yaitu apid dan adya, mereka adalah 

seorang pasangan suami istri yang bertekad 

membuka usaha dibidang percetakan. 

Sejak awal terbentuk usaha tersebut hanya 

memiliki 1 buah mesin cetak dan 1 komputer. 

Percetakan tersebut menerima berbagai macam 

cetakan tetapi yang paling laku adalah pemesanan 

undangan. Selain harganya terjangkau dan 

pengerjaannya lumanyan cepat 

 

METODE 

Metodologi penelitian/skripsi yang 

digunakan dalam mengerjakan laporan 

Penelitian/skripsi ini adalah deskriptif, yaitu metode 

penelitian yang menggambarkan fakta-fakta dan 

informasi dalam situasi atau kejadian secara 

sistematis, fakta dan akurat. Adapun metode yang 

digunakan untuk mendapatkan data-data dan 

informasi yang di butuhkan adalah sebagai berikut : 

1. Literatur Tahap pengumpulan data melalui 

buku-buku, paper, jurnal, situs-situs web, 

maupun dari sumber-sumber lainnya yang 

berhubungan dengan topik yang sedang diteliti 



yang dapat membantu didalam pembangunan 

aplikasi ini. 

2. Observasi pengumpulan data dengan cara 

datang langsung ketempat percetakan apya 

untuk mendapatkan data yang valid. 

3. Tanya Jawab untuk memperoleh data-data 

laporan dengan cara bertanya kepada karyawan 

percetakan apya . 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi 

Pengolahan Data Pemesanan Undangan Pada 

Percetakan Apya yang dapat membantu 

mempercepat pekerjaan dalam hal meyimpan data 

dan pengolahan data pemesanan. 

 

Activity Diagram Melihat Produk 

 

 
Gambar 1. 3 Activity Diagram Melihat Produk 

 

Activity Diagram Memesan Produk 

 

 
Gambar 1. 4 Activity Diagram Memesan Produk 

 

 

 

 

 

Activity Diagram Login 

 

 
Gambar 1. 5 Activity Diagram Login 

 

Analisis Sistem Lama 

 

 
Gambar 1. 6 Analisis Sistem Lama 

Adapun langkah-langkah proses flowchart 

tersebut yaitu : 

1. Customer melihat katalog penjualan yang 

disediakan oleh percetakan  

2. Menanyakan informasi produk seperti 

ketersediaan stok dan harga  

3. Jika tidak, maka customer mencari produk 

yang lain  



4. Jika ya, customer menemukan produk yang 

diminati  

5. Menulis data yang diperlukan 6) Membayar 

pesanan 

 

Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem 

lama untuk aplikasi pengolahan data pemesanan 

undangan pada percetakan apya maka dapat 

diusulkan sistem baru untuk meningkatkan 

pelayanan informasi produk penjualan kepada 

customer dan memudahakan pengolahan data 

pemesanan . usulan sistem baru dapat dilihat pada 

flowchart dibawah ini : 

 

Gambar 1. 7 Usulan Sistem Baru 

 

Analisis Kebutuhan Sistem 

 

1. Kebutuhan perangkat keras. 

- Intel® Core™ i5-7200U CPU@ 2.50 GHz 

2.71 GHz. 

- Memory 4 GB. - NVIDIA GEFORCE 940 

MX. 

- Harddisk 1TB, SSD 128 GB. 

- Keyboard Mechanical dan Mouse. 

 

2. Kebutuhan perangkat lunak. 

- Windows 10. 

- Xampp. 

- Visual Studio Code. 

- Framework Codeigniter. 

- Bootstrap. 

- Adobe photoshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usecase Diagram 

 

 
Gambar 1. 8 Usecase Diagram 

Use Case diagram merupakan diagram yang 

menggambarkan actor (pengguna atau sistem lain), 

Use Case (deskripsi fungsi dari sebuah sistem) dan 

relasinya. Pada bagian Use Case diagram akan 

membahas alur skenario hubungan antara user dan 

sistem, pada Use Case diagram ini membahas 

kebutuhan sistem dari sudut pandang 

user/pengguna. 

 

Class Diagram 

Berikut merupakan gambaran Class Diagram yang 

digunakan untuk membuat aplikasi ini : 

 

Gambar 1. 9 Class Diagram 

 

 



Relasi Antar Tabel 

 

Gambar 1. 10 Relasi Antar tabel 

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Halaman Login 

Form Login adalah halaman yang pertama 

muncul setelah membuka aplikasi, dari sini 

akan diperiksa apakah yang login adalah 

Admin atau Manajer dan selanjutnya akan 

diarahkan pada menu yang sesuai. Login 

sangat diperlukan karena ini adalah salah 

satu sistem keamanan. 

 

 

 

Gambar 1. 11 Halaman Login 

 

2. Halaman Menu Utama 

Menu utama adalah tampilan awal yang 

pertama kali muncul ketika pengguna 

mengakses website. 

 

 

Gambar 1. 12 Menu Utama 

 

 

 

 

 

 

 

3. Halaman Dashboard  

Halaman ini menampilkan semua   

informasi tentang penjualan, pesanan      

masuk dan pengguna yang terdaftar. 

 

 

Gambar 1. 13 Halaman Dashboard 

 

4. Halaman lihat pembayaran 

Pada halaman ini admin dapat melihat 

detail pembayaran yang telah dibayarkan 

oleh customer, terdapat fungsi untuk 

konfirmasi . 

 

 

Gambar 1. 14  Lihat Pembayaran 

 

5. Halaman data customer 

Halaman data customer, pada halaman ini 

admin dapat melihat data yang di input oleh 

customer yang telah memesan produk agar 

admin mudah dalam melalukan proses 

produksi. Admin hanya dapat melihat 

informasi data. 

 

 

Gambar 1. 15 Data Customer 

  



6. Halaman detail pembelian 

Admin dapat melihat produk apa yang di pesan 

oleh customer dan dapat mencetak struk 

pembelian. 

 

 

Gambar 1. 16 Detail Pembelian 

 

7. Halaman data produk 

Halaman data produk ini menampilkan produk 

apa yang di jual oleh percetakan apya. Pada 

halaman ini terdapat fungsi tambah, ubah dan 

hapus produk dan dapat melihat informasi 

nama, kategori, supplier serta harga penjualan 

produk.  

 

 

Gambar 1. 17 Data Produk 

 

8. Halaman data pengguna 

Pada halama ini terdapat informasi user / 

pengguna yang telah terdaftar pada website 

percetakan apya. 

 

Gambar 1. 18 Data Pengguna 

 

9. Halaman supplier 

Pada halaman supplier ini menampilkan 

informasi tentang data supplier . halaman ini 

terdapat fungsi tambah, ubah dan hapus data. 

 

Gambar 1. 19 Supplier 

 

 

10. Halaman kategori produk 

Halaman kategori produk menampilkan 

informasi kategori produk apa saja yang dijual. 

Pada halaman ini terdapat fungsi tambah, ubah, 

hapus data. 

 

 

Gambar 1. 20 Kategori Produk 

 

11. Halaman data rekening 

Halaman data rekening menampilkan 

informasi nomor rekening percetakan apya 

yang berguna bagi customer dalam melakukan 

pembayaran. Pada halaman ini terdapat fungsi 

tambah, ubah, hapus data. 

 

 

 

Gambar 1. 21 Data Rekening 

 

12. Halaman pembelian produk 

Halaman pembelian produk ini digunakan 

untuk admin dalam melakukan transaksi 

pembelian produk. Pada halaman ini memiliki 

fungsi tambah, hapus serta melihat informasi 

pembelian. 

 

 



 

Gambar 1. 22 Pembelian Produk 

  

13. Halaman menu utama customer 

Pada saat customer mengakses website 

percetakan apya, maka yang langsung tampil 

adalah halaman menu utama. Pada halaman ini 

customer dapat melihat produk untuk 

melakukan pemesanan. 

 

 

Gambar 1. 23 Menu Utama Customer 

 

Antarmuka Keluaran Sistem 

Berikut adalah antarmuka keluaran system pada 

“aplikasi pengolahan data pemesanan undangan 

pada percetakan apya” yang telah berhasil di buat 

dari rancangan sebelumnya. 

1. Laporan penjualan 

Pada gambar dibawah ini adalah hasil dari 

laporan penjualan pada saat customer 

melakukan pemesanan. 

 

Gambar 1. 24 Laporan penjualan 

2. Laporan pembelian 

Pada gambar dibawah ini adalah hasil laporan 

pembelian yang dilakukan oleh admin 

percetakan pada saat membeli stok produk. 

 

 

Gambar 1. 25 Laporan Penjualan 

 



3. Laporan stok 

Pada gambar dibawah ini merupakan hasil 

dari laporan stok per produk yang dapat 

menampilkan keluar dan masuk nya produk . 

 

Gambar 1. 26 Laporan Stok 

 

4. Laporan keuntungan 

Pada gambar dibawah ini merupakan hasil 

laporan keuntungan, dimana pada laporan 

tersebut mencakup jumlah keluar dan masuk 

nya uang . 

 

Gambar 1. 27 Laporan Keuntungan 

 

5. Laporan rekap transfer 

Pada gambar dibawah ini merupakan hasil 

dari laporan rekap transfer yang mana pada 

laporan tersebut dapat menampilkan data 

customer yang telah mengirimkan 

pembayaran dengan metode transfer. 

 

Gambar 1. 28 Laporan Rekap Transfer 

 

6. Laporan produk terlaris 

Pada laporan tersebut dapat menampilkan 

produk terlaris pada bulan yang ditentukan. 

 

Gambar 1. 29 Laporan Produk Terlaris 

 

7. Laporan kinerja pegawai 

Pada laporan ini dapat menampilkan berapa 

banyak pekerjaan yang telah diselesaikan oleh 

pegawai percetakan . 



 

Gambar 1. 30 Laporan Kinerja Pegawai 

 

8. Laporan pekerjaan 

Pada laporan ini dapat menampilkan data 

pengerjaan yang dilakukan oleh bagian 

produksi. 

 

Gambar 1. 31  Laporan pekerjaan 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa, perancangan, 

impementasi dan pengujian yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan hasil 

dari pembuatan Aplikasi Pengolahan Data 

Pemesanan Undangan Pada Percetakan Apya 

sebagai berikut :  

1. Dengan adanya aplikasi ini dapat mengatasi 

permasalahan pada percetakan apya mengenai 

pengolahan data pemesanan undangan yang 

masih menggunakan tulis tangan, sehingga 

dapat membantu kinerja percetakan apya 

menjadi lebih jelas. 

2. Dengan Aplikasi ini admin dapat mengetahui 

pembelian, pengeluaran serta kinerja pegawai 

dalam melakukan pekerjaan. 

3. Apikasi ini dapat meminimalisir kesalahan 

data yang disebabkan kurang jelasnya 

penulisan data pelanggan karena dicatan 

melalui keryas dengan tulis tangan. 

4. Pelanggan dapat melihat informasi produk 

tanpa harus menanyakan langsung kepada 

admin/penjual. 

5. Pelanggan dapat memantau status pengerjaan 

pada produk yang telah dipesan. 

 

Saran 

Dalam penelitian ini tidak lepas dari 

kekurangan secara penulisan maupun dari program 

sehingga diharapkan dengan adanya saran ini dapat 

dikembangkan lagi dalam Aplikasi Pengolahan Data 

Pemesanan Undangan pada Percetakan Apya yang 

lebih baik kedepannya  : 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan 

menambahkan fitur sms gateway untuk 

pemberitahuan tentang status pengerjaan 

produk yang telah dipesan. 

2. Aplikasi ini memiliki kekurangan dan 

kelebihan masing-masing dari aplikasi yang 

sudah ada. Dikarenakan aplikasi ini masih 

memiliki fitur-fitur lan yang masih bisa 

ditambahkan dengan menyesuaikan keperluan. 
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