
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

 
 

viii 

TUGAS AKHIR   SISTEM INFORMASI PEMESANAN...   KHAWARI BAGUS ABDULLAH 

Khawari Bagus Abdullah, 2017, Sistem Informasi Pemesanan Online  Faith 

Hardwear Surabaya. Tugas Akhir ini dibawah bimbingan Purbandini, S.SI, 

M.Kom. dan Indra Kharisma Raharjana, S Kom., M.T. Program Studi D3 Sistem 

Informasi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga. 

 

ABSTRAK 

 

Faith Hardwear merupakan salah satu toko yang memasarkan barang yang 

dijual lewat media sosial seperti Facebook. Kekurangan dari beberapa media 

sosial tersebut adalah menyebabkan permasalahan informasi yang berhubungan 

dengan pemesanan yang mengharuskan pelanggan untuk mencari barang pada 

postingan, penyimpanan data pemesanan yang kurang efisien, dan penanganan 

secara manual dalam merekapitulasi data pemesanan. Kekurangan tersebut 

menyebabkan waktu yang dibutuhkan semakin banyak dan kekeliruan dalam 

merekapitulasi data pemesanan. Melihat kekurangan tersebut maka dibutuhkan 

sebuah sistem informasi guna membantu kendala yang ada dalam bentuk website.  

Sistem Informasi Pemesanan Online Faith Hardwear Surabaya  dibangun 

melalui lima tahap. Tahap pertama yang dilakukan adalah menganalisa kebutuhan 

yang digambarkan dengan Document Flow Diagram (DocFlow) dan Fishbone 

Diagram. Tahap kedua adalah mendesain sistem dan database. Desain sistem 

digambarkan dengan Data Flow Diagram (DFD) yang terdiri dari 5 proses bisnis. 

Sedangkan untuk mendesain database, proses yang dilakukan adalah membuat 

Conceptual Data Model (CDM) yang terdiri dari 12 entitas, kemudian di generate 

ke Physical Data Model (PDM) yang terdiri dari 12 tabel. Dari PDM kemudian 

diimplementasikan ke DBMS. Tahap ketiga adalah mendesain form input dan 

output. Kemudian tahap keempat adalah mengimplementasikannya ke dalam 

program dengan menggunakan pemrograman berbasis web. Implementasi sistem 

digambarkan dengan bagan alir untuk menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-

prosedur yang ada di dalam sistem. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian 

sistem dilakukan dengan skenario uji coba pada setiap proses yang dijalankan 

Berdasarkan hasil uji coba sistem, Sistem Informasi Pemesanan Online 

Faith Hardwear Surabaya yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan fungsional 

pada proses bisnis di Toko Faith Hardwear yaitu dapat menangani beberapa 

proses bisnis yang ada secara efisien dan dapat menampilkan laporan secara tepat. 

 

 

 

Kata Kunci :  Sistem Informasi, Pemesanan Online, Faith Hardwear Surabaya, 

Website.  
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