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ABSTRAK 

 

Percetakan Green merupakan percetakan yang hanya ada di Kota Banjarmasin sebagai penyedia layanan barang 

dan jasa, seperti pembuatan kartu nama, spanduk, banner, brosur, dll. Untuk menunjang aktivitas penjualan di 

Percetakan Green, selama ini transaksi pemesanan dilakukan oleh pelanggan di percetakan yang besangkutan 

datang secara langsung ke toko tersebut dan menyerahkan desain produk yang diinginkan. Terdapat beberapa 

kendala dalam penginputan dan pengarsipan data yang masih mengunakan aplikasi worksheet, belum 

menggunakan teknologi informasi sehingga banyak data yang terduplikasi serta pencarian data yang membutuhkan 

waktu lama. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibangun sebuah sistem berbasis android Sistem Informasi 
Pemesanan Pada Percetakan Green Berbasis Android. Diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat 

digunakan sebagai media dan sarana atau promosi yang cepat, tepat dan akurat karena telah berbasis android. 

Adapun Sistem ini dibangun menggunakan metode waterfall dan untuk perancangan sistem menggunakan Diagram 

UML (Unified Modeling Language). Sementara untuk pembuatan sistem menggunakan bahasa pemprograman 

Dart dan database MySQL. diterapkannya sistem ini dapat memudahkan pimpinan untuk memantau penyampaian 

pelaporan pesanan. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi fitur pada sistem ini sehingga 

dapat melakukan registrasi atau pembuatan akun untuk pembeli yang ingin memesan produk secara online. 
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ABSTRACT 

 

Green Printing is a printing that only exists in the city of Banjarmasin as a service provider of goods and 

services, such as making business cards, banners, banners, brochures, etc. To support the sales activities in 

Green Printing, so far, ordering transactions have been carried out by customers at the printing press who 

come directly to the store and submit the desired product design. There are several obstacles in inputting and 

archiving data that still use worksheet applications, not yet using information technology so that a lot of 

duplicated data and data search takes a long time. Therefore in this research an android-based system will be 
built Ordering Information System for Android-Based Green Printing. It is expected that with this information 

system it can be used as a medium and means or promotion that is fast, precise and accurate because it has 

been based on Android. The system was built using the waterfall method and for system design using UML 

(Unified Modeling Language) Diagrams. While for the manufacture of systems using the Dart programming 

language and MySQL database. the application of this system can facilitate the leadership to monitor the 

delivery of order reporting. It is recommended for further research in order to complete the features of this 

system so that they can register or create an account for buyers who want to order products online. 
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PENDAHULUAN 

Percetakan Green merupakan percetakan 
yang hanya ada di Kota Banjarmasin sebagai penyedia 

layanan barang dan jasa, seperti pembuatan kartu 

nama, spanduk, banner, brosur, dll. Untuk menunjang 

aktivitas penjualan di Percetakan Green, selama ini 

transaksi pemesanan dilakukan oleh pelanggan di 

percetekan yang besangkutan datang secara langsung 

ke toko tersebut dan menyerahkan desain produk yang 

diinginkan. 

Perkembangan aplikasi android dari masa ke 

masa mengalami perubahan yang sangat drastis dari 

segi keamanan, kecepatan serta kemudahan yang 

ditawarkannya. Jika dibandingkan dengan aplikasi 
web maupun dekstop, tentu saja lebih banyak diminati 

oleh pelaku individu, instansi pemerintahan maupun 

perusahaan. Misalnya, salah satu keunggulan aplikasi 

android adalah kita tidak perlu untuk mengetik atau 

mencari alamat url tertentu jika kita ingin membuka 

suatu web ataupun aplikasi, jadi cukup dengan 

membuka aplikasi yang sudah terinstal di perangkat, 

maka secara otomatis aplikasi yang diinginkan sudah 

bisa dijalankan. 

Terdapat beberapa kendala dalam 

penginputan dan pengarsipan data yang masih 
mengunakan aplikasi worksheet, belum menggunakan 

teknologi informasi sehingga banyak data yang 

terduplikasi serta pencarian data yang membutuhkan 

waktu lama. Dari sisi pemasaran produk masih kurang 

efektif dimana semua produk hanya bisa dilihat dan 

dipromosikan di tempat saja, karena tidak adanya 

media atau sarana untuk mempromosikannya. Serta 

terjadinya antrian yang panjang ketika pelanggan 

ingin memesan suatu produk di Percetakan Green. 

 

METODE 

1. Wawancara 
Wawancara merupakan suatu metode yang 

diterapkan dengan cara wawancara langsung 

dengan pihak yang bersangkutan berkaitan 

dengan masalah yang dihadapi. Dengan 
metode ini data yang didapatkan memiliki 

tingkat keakuratan yang tinggi karena 

mengetahui informasi langsung dari 

sumbernya. 

2. Observasi  

Observasi yaitu sistematika dengan cara 

terjun langsung kelapangan, dalam hal ini 

langsung terjun ke lapangan guna 

mengambil data yang berhubungan dengan 

data-data yang diperlukan. Apalagi dalam 

penelitian ini sangat diperlukan pengamatan 

langsung ke lapangan guna mendapatkan 

informasi langsung mengenai bagaimana 

proses pemesanan pada percetakan Green 

Banjarmasin. 

3. Dokumentasi 
Untuk mendapatkan data-data yang akan 

digunakan sebagai bahan pembuatan sistem, 
selama penelitian juga diterapkan metode 

dokumentasi dalam proses pengumpulan 

data, yaitu dengan cara mengumpulkan 

 

 

berkas-berkas berupa catatan, dokumen dan 

gambar. 

4. Literatur 
Untuk memperoleh data-data yang akan 

digunakan sebagai bahan pembuatan sistem, 

selama penelitian juga diterapkan dengan 

cara pengumpulan data pustaka, mencari, 

membaca, dan mengambil referensi dari 

dokumen-dokumen dan jurnal-jurnal 

penelitian terdahulu yang ada di 7 buku 

maupun internet kemudian mempelajarinya 
untuk mencari data yang diinginkan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun rancangan model sistem yang 

digunakan adalah Diagram UML karena berbasis 

android. Dalam diagram UML dari aplikasi yang akan 

dibangun dijelaskan bagaimana bentuk Use Case 

Diagram, Activity Diagram, Sequance Diagram. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Gambar 1. 1 Flowmap Sistem Berjalan 

UML (Unified Modelling Language) 

Merupakan salah satu alat bantu yang sangat 

handal dalam perkembangan sistem beroritasi objek. 

Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa 
pemodelan visual yang memungkinkan bagi 

pengembang system untuk membuat cetak biru atau 

visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah 

dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang 
efektif untuk berbagi (sharing) dan 

mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang 

lain. 

Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan penjelasan 

fungsi dari sebuah sistem melalui perspektif pengguna. 

Use case diagram bekerja dengan cara 
mendeskripsikan jenis interaksi antara user (actor) 

dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita 

bagaimana sebuah sistem dipakai. 

Gambar Use Case Sistem Informasi 

Pemesanan Pada Percetakan Green Banjarmasin. 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gambar 1. 2 Gambar Use Case Diagram  

 

 

Activity Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3 Activity Diagram Admin Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4  Activity Diagram Admin Customer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 5 Activity Diagram 

Customer Produk 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gambar 1. 6 Activity Diagram Customer 

Pesanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 7 Activity Diagram 

Admin Pesanan 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 8 Activity Diagram Customer 

Pembayaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. 9 Activity Diagram 

Admin Pesanan 

 

 
Sequence Diagram 

Gambar Sequence Diagram Pada Sistem 

Informasi Percetakan Green terdiri dari 2 sequence 
yaitu sequence diagram admin dan customer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 10 Sequence Diagram Admin 

 

 

Pada bagian Admin, pertama Admin mengakses 

Halaman Utama, kemudian mengakses Halaman utama 

admin, admin menginput data dan akan disimpan ke 

database dan menapilkan data berhasil disimpan dan 
bisa dicetak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 11 Sequence Diagram Customer  

Pada bagian Customer, pertama Customer 

mengakses Halaman Utama, kemudian mengakses 

Halaman utama customer, customer menginput data 

pesanan sehingga nanti akan diproses oleh admin. 

 

Class Diagram 

Gambar class diagram pada sistem informasi 

pemesanan pada Percetakan Green Banjarmasin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 12 Class Diagram 

 

1.1. Login 

Tampilan antarmuka masukkan sistem 

merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna 

(customer) dengan sistem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 13 Tampilan Login 



1.2. Tampilan Utama (Customer) 

Halaman ini adalah halaman beranda 
customer dimana terdapat Menubar yang dapat 

digunakan oleh customer. 

 

 
 

Gambar 1. 14 Halaman Tampilan Utama 

 
1.3. Tampilan Utama Tampilan Utama Pada 

Website (Admin) 

Halaman ini adalah halaman beranda admin 

dimana terdapat Menubar yang terdiri atas home, 

produk, customer, pesanan, filter pesanan baru, filter 

pesanan selesai, filter pembayaran perbulan dan filter 

pesanan perbulan. 

 

 
 

Gambar 1. 15 Menu Utama Level Admin 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisa dari penelitian 

serta beberapa pembahasan tentang perancangan “ 

Sistem Informasi Pemensanan Pada Percetakan 

Green Banjarmasin “ maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 
1 Metode Waterfall yang digunakan dalam 

perancangan sistem informasi Pemesanan ini 

sangat tepat dalam membantu menyelesaikan 

penelitian sesuai kebutuhan subjek penelitian 

terutama untuk layanan promosi serta pemesanan 

secara online. 

2 Sistem Informasi Pemesanan mampu 

mempermudah para pihak yang ada seperti 

Admin, Customer serta Pimpinan, dalam 

mempermudah proses pemesanan sehingga untuk 

pelaporan menjadi lebih efesien. 

 
 

3 Dengan diterapkannya sistem ini dapat 

memudahkan karyawan untuk mengelola data - 

data pemesanan produk. 

4 Dengan dibuatnya sistem yang terkomputerisasi 

ini dapat mempermudah karyawan dalam 

pembuatan laporan produk, customer, pesanan, 

pembayaran, filter pesanan baru, filter pesanan 

selesai, filter pembayaran perbulan serta filter 

pesanan perbulan bagi Percetakan Green. 

Saran 

Aplikasi ini masih memiliki banyak 

kekurangan. Agar Aplikasi ini berjalan dengan baik 

dalam penggunaan serta pengembangannya, maka hal-

hal yang perlu dilakukan guna untuk pengembangan 

sistem yang lebih lanjut adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan dapat dikembangkan lagi karena 

pelaporan masih menggunakan web maka di 

harapkan sistem dalam bentuk pelaporan yang 
secara otomatis bisa masuk ke email pimpinan. 

2. Perlu ditambahkannya fitur fitur pelengkap 

dalam aplikasi nya misal notifikasi untuk 

customer yang ini ingin mengambil pesanannya 

sesuai dengan status dan jadwal yang telah 

ditentukan. 
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