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Abstrak
PT Cipta Karunia Pratama merupakan perusahaan di bidang tur and travel. Dalam pengolahan
data booking tiket yang terdapat time limit biasanya agen – agen travel tidak memperdulikan waktu
time limit sehingga tiket di biarkan tidak berlaku sehingga dilakukan booking ulang. Oleh karena
itu perlu diperlukan suatu sistem yang dapat memberi peringatan saat waktu booking hampir habis.
Hasil analisis yang telah penulis lakukan di PT Cipta Karunia Pratama, telah mengetahui
bahwa sistem yang telah berjalan masih belum efektif dan efisien, cara yang di lakukan masih
mengecek time limit secara manual sehingga masih butuh perbaikan dengan pembuatan aplikasi
yang mampu mengingatkan user akan waktu yang hampir habis.
Dalam pembuatan aplikasi Ticketing Pesawat di PT Cipta Karunia Pratama ini, telah
mencapai hasil yang di harapkan yaitu aplikasi mampu memberi peringatan saat waktu booking
tiket hampir habis dan aplikasi mampu mempermudah untuk mengolah data ticketing pesawat.
Kata kunci: ticketing , pesawat , travel

PENDAHULUAN
Teknologi informasi sampai dengan saat ini berkembang sangat pesat seiring dengan
penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi. Hal
tersebut mampu menciptakan peralatan yang mendukung perkembangan teknologi informasi,
mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah
(interaktif).
Dalam lingkungan bisnis yang semakin ramai pemain, perusahaan harus mampu menjual
lebih atau harus memiliki produktifitas tinggi. Seiring dengan berkembangnya teknologi,
seharusnya perusahaan dapat memanfaatkannya untuk dijadikan suatu sistem informasi yang
dapat meningkatkan produktifitas. Adanya sistem informasi di dalam perusahaan membuat
informasi yang terkait antara departemen yang satu dengan departemen yang lain mengalir
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dengan cepat tanpa hambatan. Interaksi antar departemen, mempunyai potensi untuk memberikan
informasi kepada manajemen perusahaan tersebut tentang kelebihan atau kekurangannya, baik
yang ada pada perusahaan tersebut maupun yang ada pada lingkungan bisnis dimana perusahaan
tersebu berada. Informasi tentang lingkungan bisnis tersebut misalnya adalah informasi tentang
pelanggan / pengguna produk yang dihasilkan oleh perusaan tersebut, masyarakat disekitarnya,
regulator, pesaing, dan lain-lain. Dengan adanya bantuan sistem informasi, perusahaan mampu
mengoptimalkan sumberdaya yang ada.
Ticketing pesawat merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan. Dengan harga yang
terjangkau dan promo besar-besaran dari maskapai penerbangan membuat masyarakat memilih
menggunakan pesawat sebagai alat transportasi. Tidak hanya itu, efisiensi waktu juga salah satu
faktor masyarakat memilih transportasi lewat udara.
Sebelumnya, pembelian tiket pesawat dapat dilakukan di bandara , via web atau agen
travel, Akan tetapi pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap bandara
tidak diperbolehkan untuk menjual tiket pesawat sehingga masyarakat hanya bisa membeli tiket
pesawat dengan cara online atau membeli ke agen travel.
Pembelian secara online dinilai terlalu sulit bagi sebagian masyarakat yang memang
tidak terlalu paham dengan tekhnologi, sehingga agen travel merupakan pilihan terakhir dalam
pembelian tiket pesawat. dengan banyaknya peminat membuat agen travel harus meningkatkan
sistem nya dalam hal booking atau issued tiket.
Tidak sedikit masalah yang ada pada agen travel , time limit kode booking serta waktu
yang dibutuhkan dalam refund tiket yang biasanya dihiraukan oleh calon penumpang sehingga
agen travel harus mencatat secara lengkap setiap transaksi tiket pesawat untuk dapat mengetahui
time limit booking dan waktu cair refund tiket.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan untuk optimasi inventori bahan baku di perusahaan. Untuk
mendapatkan hasil yang baik, diperlukan langkah-langkah penelitian yang tepat dan berurutan.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam pembuktian kebenaran,
analisa, dan perbaikan kesalahan yang juga berguna bagi pengembangan selanjutnya. Dalam bagian
ini akan diuraikan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam memecahkan
permasalahan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
Perancangan ERD
ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis
data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk
memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan
beberapa notasi dan simbol.
Menurut salah satu para ahli, Brady dan Loonam (2010), Entity Relationship diagram (ERD)
merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi,
biasanya oleh Sistem Analys dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem.
Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar untuk desain database
relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. ERD bersama-sama dengan
2
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Gambar 1
ERD
detail pendukung merupakan model data yang pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi
untuk database.
Dari gambar diatas dapat terlihat hubungan dari database yang akan dibangun untuk
membuat aplikasi ticketing pesawat.
Setiap transaksi akan selalu ada nama staff yang melakukan proses tersebut untuk
meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar staff jika terjadi kesalahan saat issued tiket.
Setiap transaksi tiket oleh agen yang terdaftar di karunia akan mendapat komisi yang
langsung di potongkan ke harga tiket , sehingga dibutuhkan entitas antara table tiket dan table
komisi.
Perancangan Struktur Tabel
Database yang digunakan dalam membangun suatu sistem yang baik dapat tergambar
dari table dibawah yang berisi nama field, tipe , ukuran, dan keterangan berdasarkan data yang
dibutuhkan.
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Struktur table dapat dilihat dibawah ini:
1. Tabel Agen
Nama Table : tblbarang
Fungsi : Menyimpan data agen
Tabel 1
Tabel Agen
Nama Field		Type Data

Key			Ket

IdAgen			Varchar (5) Primary
NamaAgen		
Varchar (30)			
NamaPemilik		
Varchar (30)			
AlamatAgen		
Varchar (75)			
TelpAgen		
Varchar (13)			
EmailAgen		
Varchar (25)			
SaldoAgen		
Int (10)			

Terdiri dari deretan angka
Nama Agen Travel
Nama Pemilik dari Agen
Alamat dari agen
Telp dari agen
Email dari agen
Saldo dari Agen

2. Tabel Staff
Nama tblstaff
Fungsi : Menyimpan data staff yg bekerja di Karunia Travel
Tabel 2
Tabel Staff
Nama Field		Type Data

Key			Ket

IdStaff			
Varchar (5) Primary
Terdiri dari deretan angka
NamaStaff		
Varchar (25)			
Nama dari staff
TglLahir		Date				Tgl Lahir dari staff
JenisKelamin		
Varchar (1)			
Jenis kelamin staff
TelpStaff		
Varchar (13)			
Nomor Telp Staff
Jabatan			
Varchar (5)			
Jabatan dari staff (admin /
							staff biasa)

3. Tabel Login
Nama : tbllogin
Fungsi : Digunakan untuk proses login staff

4
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Tabel 3
Tabel Login
Nama Field		Type Data

Key			Ket

IdStaff			
Varchar (5) Foreign
Berupa deretan angka
Username		
Varchar (10)			
Username untuk login
Password		
Varchar (11)			
Password untuk login
Akses			
Varchar (1)			
Untuk membedakan akses
							login
4. Tabel Tiket
Nama : tbltiket
Fungsi : Menyimpan data transaksi tiket sehingga dapat mempermudah kinerja staff
Tabel 4
Tabel Tiket
Nama Field		Type Data

Key			Ket

IdTiket			
Varchar (15) Primary
Terdiri dari huruf dan angka
IdAgen			
Varchar (5) Foreign
Terdiri dari deretan angka
Maskapai		
Varchar (20)			
Digunakan untuk nama
							maskapai
KdBook		Varchar (6)			Kode booking
Pax			Varchar (2)			Jumlah penumpang
HrgBasic		
Int (10)			
Harga sebelum PPN
HrgTotal		
Int (10)			
Harga sesudah PPN
HrgAgen		
Int (10)			
Harga yg dibayar agen
Nta			
Int (10)			
Harga yg dibayar kita ke
							maskapai
TimeLimit		
Datetime			
Waktu yg diberikan untuk
							melakukan issued
Status			
Varchar (7)			
Status dari tiket (book /
							issued / gagal)
5. Tabel Deposit
Nama : tbldeposit
Fungsi : Untuk menyimpan transaksi deposit
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Tabel 5
Tabel Deposit
Nama Field		Type Data

Key			Ket

NoDeposit		
Varchar (15) Primary
Teridi dari huruf dan angka
IdAgen			
Varchar (5) Foreign
Terdiri dari angka
Bank 			
Varchar (9)			
Nama bank tempat agen
							transfer
Deposit		
Int (10)			
Jumlah yg di transfer
Ket			Varchar (30)			Ketereangan jika ada
JamDeposit		
Datetime			
Jam saat di inputkan ke
							agen
NamaStaff		
Varchar (25) Foreign
Na staff yg menginputkan
Perancangan Form
Pada tampilan awal sistem ticketing pada PT Cipta Karunia Pratama ini terdapat menu yang
terdiri dari agen , tiket , cek transaksi , menu staff , laporan serta master. Akan tetapi sebelum
masuk ke tampilan menu diharuskan login terlebih dahulu dan yang bisa membuat userd id
berserta password hanya user yang mempunyai akses sebagai admin untuk meminimalisir user
yang membuat banyak username untuk dirinya sendiri. Adapaun tampilan loginnya adalah sebagai
berikut:
1.
Tampilan Form Login

Gambar 1
Perancangan form login
Form login ini berfungsi untuk membuka sistem informasi ticketing dan hanya yang
mempunyai data username dan password yang bisa membukanya.
Cara Menggunakannya cukup dengan memasukkan data Username dan Password Staff/
Admin . Setelah melalui form login dan berhasil memasukkan nama dan password , maka akan
terbuka form menu ,
6
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Untuk form menu sendiri terdapat 2 perbedaan pada user staff dan admin , perbedaan hanya
terleta pada menu Laporan dan Master yang mana pada user staff menu tersebut tidak bisa di akses.
Tampilan form menu adalah sebagai berikut:
2.

Tampilan Form Utama

Gambar 2
Perancangan Form Utama
Form menu diatas berfungsi untuk menginformasikan isi dari sistem in yang terdiri dari
menu agen , menu tiket , cek transaksi , menu staff dan menu master. Cara menggunakan dengan
mengklik item yang ingin diuka dibagian atas nanti menu tersebut akan menampilkan form yang
di inginkan
3.

Tampilan form daftar Agen

Gambar 3
Perancangan Form Daftar Agen
Form diatas adalah submenu pendaftaran agen yang terdapat di dalam menu agen , sengaja
tidak saya tempatkan di dalam menu Master dikarenakan untuk pendaftaran agen dapat dilakukan
baik oleh admin maupun staff.

2019 - POLITEKNIK SURABAYA - MANAJEMEN INFORMATIKA

7

Cara menggunakannya :
- Untuk Id Agen tidak perlu di input dikarenakan sudah otomatis
- Input bagian Nama Agen , Nama Pemilik , Alamat , No telp dan email
- Pastikan data yang di input sudah benar
- Klik Save
4.

Tampilan Form View Agen

Gambar 4
Perancangan Form View Agen
Form diatas adalah form View agen yg brfungsi untuk melihat data2 agen beserta transaksi
yang dilakukan agen dalam rentang waktu tertentu.
Pada form diatas juga terdapat button edit yang memungkinkan user untuk melakukan edit
data pada data2 agen , tapi tidak untuk edit transaksi.
Cara menggunakannya :
Silahkan masukkan Id Agen atau Nama Agen lalu tekan [Enter] untuk melihat data2 dari
agen
Jika ingin meng edit data agen silahkan klik button edit
Jika ingin melihat transaksi yang dilakukan oleh agen tersebut , klik button cek pada kolom
transaksi

8
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5.

Tampilan Form Deposit Agen

Gambar 5
Perancangan Form Deposit
Form diatas adalah form deposit agen yang berfungsi untuk melakukan inputan saldo agen.
Sama seperti form view agen pertama kita harus melakukan input ke Id agen atau Nama Agen lalu
klik enter.
Cara menggunakannya:
Lakukan Input pada Id Agen atau Nama Agen untuk memilih agen mana yang akan
ditambahkan saldonya
Lalu pilih jenis deposit yang dilakukan agen , disana terdapat tunai atau transfer melalui bank
tertentu.
Masukkan jumlah yang sesuai dengan jumlah transfer agen
Masukkan ket jika ada
Lali klik save.
6.

Tampilan Form Booking Tiket

Gambar 6
Perancangan Form Booking TIket
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Form diatas adalah form booking tiket yang berfungsi untuk menginput data tiket pesanan
Agen/Customer , Disana terdapat 2 pilihan yaitu Customer dan Agen dimana untuk Agen sendiri
mendapat komisi sesuai dengan maskapai
Cara Menggunakannya:
Pilih pembeli dengan check Customer atau Agen
Lalu isi data tiket dari pesanan agen
Untuk Harga customer hanya input bagian harga total dan NTA dikarenakan tidak ada
komisi
Untuk Harga Agen input Harga basic , harga total , dan harga agen yang dibayarkan karena
mendapat komisi sesuai maskapai
Nta adalah harga yang kita bayarkan ke maskapai yang nantinya akan kita buat panduan
untuk menghitung laba
Lalu klik save
7.

Tampilan Form Ubah Password

Gambar 7
Perancangan Form ubah password

-

Form diatas adalah form ubah password yang berfungsi untuk mengubah password dari user.
Cara menggunakannya :
Isi kolom yang terdiri dari username , password lama , password baru dan ulangi password
baru

STUDI LITERATUR
Pada pembuatan sistem informasi yang dinamis, diperlukan sebuah media penyimpanan yang
terstruktur untuk menyimpan data dari setiap aktifitas bisnis yang ada, yang bernama database.
Untuk membuat database yang baik, diperlukan pula suatu cara untuk memanajemen database
tersebut agar dapat digunakan secara efisien.
Basis Data Relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik kedalam
memori. Basis Data Relasional ditemukan oleh E.F.Codd. Basis Data Relasional merupakan tael
10
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dua dimensi, dimana terdiri lajur mendatar, disebut dg baris data (row/record) dan lajur vertikal
yang disebut dg kolom (column/field).

Gambar 8
Contoh Basis Data Relasional
Untuk menerapkan sebuah basis data (yang terdiri atas sejumlah tabel yang saling
berhubungan), dibutuhkan perangkat lunak (software) khusus. Perangkat lunak ini disebut Sistem
Pengelola Basis Data (DBMS). seperti;dBase III+, MS-Acces, Borland-Paradox, Oracle. Prinsip
pemakaian semua perangkat lunak tsb hampir sama, hanya pada teknis pemakaian dan kelengkapan
fungsi (feature) yang dimiliki masing-masing perangkat lunak yang berbeda.
Berikut adalah karakteristik Basis Data yang baik:
•
Struktur basis data (tabel-tabel & relasi antar tabel) lebih kompak
•
Struktur masing-masing tabel lebih efisien & sistematis.
•
Kebutuhan ruang penyimpanan data lebih efisien.
•
Semakin kecil ukuran tabel, maka akan semakin cepat operasi basis data yang kita lakukan.
Karena data yang diambil tidak terlalu besar ukurannya.
•
Salah satu cara untuk mengukur efisiensi database yaitu dengan sedikitnya redundansi data
(data rangkap).
•
Tidak ada ambiguitas data di semua tabel dalam basis data, sehingga penggunaan memori
dapat dimanfaatkan secara efisien.
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SQL (Structure Query Language)
Awal mula lahirnya bahasa SQL yaitu pada bulan Juni 1970, dimana saat Jhonny Oracle
yang merupakan seorang peneliti dari perusahaan IBM memiliki gagasan pembuatan basis data
relasional, ide tersebut dituangkan dalam sebuah artikel. Di dalam artikel tersebut juga dibahas
mengenai kemungkinan membuat sebuah bahasa standar untuk mengakses data dalam database
tersebut. Bahasa standar tersebut diberinama SEQUEL (Structured English Query Language).
Setelah kemunculan artikel tersebut lalu IBM memutuskan untuk mengembangkan pembuatan
bahasa SEQUEL. Namun penamaan SEQUEL dalam bahasa standar tersebut bermasalah dengan
hukum sehingga diubahlah menjadi SQL.
Menurut Feri Djuandi (2002:3) dalam bukunya yang berjudul SQL Server untuk Profesiona
SQL merupakan sub bahasa pemrograman yang khusus dipergunakan untuk memanipulasi basis
data. SQL adalah salah satu DBMS (database management system) yang saat ini banyak digunakan
untuk operasi basis data dan embedded (ditempelkan) di hampir semua bahasa pemrograman yang
mendukung basis data relasional.
Perbedaan penggunaan SQL pada masing-masing bahasa biasanya pada sintaks2 khusus.
Misalnya : INSERT INTO … VALUE. Pada bahasa yang lain INSERT INTO …VALUES…, dan
lain-lain. Bahasa yang mendukung SQL antara lain : V Basic, C++ Builder,Delphi, ORACLE,
MySQL,PostGreeSQL,JAVA,dan lain-lain
SQL memiliki 3 kategori perintah
1.
Data Definition Language (DDL), yakni perintah2 yang digunakan untuk mendefinisikan
(menciptakan, tambah/mengubah/hapus) sturktur data/table.
CREATE: Perintah ini digunakan untuk membuat. Membuat database baru, view baru,
kolom, dan lain-lain.
ALTER: Perintah ini digunakan untuk mengubah strukturnya tabel yang sudah jadi
sebelumnya.
DROP: Perintah ini digunakan untuk menghapus database dan tabel.
2.
Data manipulation language (DML), yakni perintah yang digunakan untuk memanipulasi
database (melihat, menenusuri, filtering, summarize, perhitungan, dan lain-lain)
INSERT: Perintah ini digunakan untuk menyisipkan atau memasukan databaru ke dalam
tabel.
SELECT: Perintah ini digunakan untuk mengambil data atau menampilkan data dari suatu
tabel.
UPDATE: Perintah ini digunakan untuk memperbarui data lama menjadi data baru.
DELETE: Perintah ini digunakan untuk menghapus data dari tabel
3.
Data Control Language (DCL, digunakan untuk mengedalikan database)
Dengan adanya berbagai perusahaan/vendor yang membuat berbagai produk SQL maka
efeknya adalah timbul berbagai macam perbedaan dalam bahasa SQL yang dikembanglan
oleh tiap-tiap perusahaan tersebut. Contohnya saja, bahasa SQL yang dimiliki oleh Microsoft
(yang bernama T-SQL) akan berbeda dengan bahasa SQL yang dikembangkan oleh Oracle
(yang bernama PL/SQL). Namun demikian semua vendor diwajibkan untuk mendukung
bahasa standard yang ditentukan oleh ANSI, misalnya semua pengembang bahasa SQL
12
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wajib dalam mengimplementasikan kata kunci atau statemen standard SQL seperti SELECT,
UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE dan lain sebagainya. Perbedaan bahasa SQL yang
dikembangkan oleh setiap vendor itu dinamakan extension atau juga disebut dengan dialek.
Keamanan Sistem Informasi
Menurut Gollmann pada tahun 1999 dalam bukunya “Computer Security” keamanan
informasi adalah bagaimana kita dapat menceegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya
penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi , dimana informasinya sendiri tidak memiliki
arti.
Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non
peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak
bertanggungjawab.Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan,
dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan.Masalah keamanan
informasi merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi.
Akan tetapi, masalah keamanan ini kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan
pengelola sistem informasi.Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita sudah berada di sebuah “information-based society”.
Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat
essensial bagi suatu organisasi, baik yang berupa organisasi komersial (perusahaan), perguruan
tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individual (pribadi).Hal ini dimungkinkan dengan
perkembangan pesat di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi.

Gambar 9
Keamanan Sistem Informasi
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Sangat pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan
hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain dapat
menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Jaringan komputer seperti LAN(Local Area
Network) dan internet, memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat.Hal ini
menjadi salah satu alasan perusahaan mulai berbondong-bondong membuat LAN untuk sistem
informasinya dan menghubungkan LAN tersebut ke Internet.Terhubungnya komputer ke
internet membuka potensi adanya lubang keamanan(security hole) yang tadinya bisa ditutupi
dengan mekanisme keamanan secara fisik. Suatu perusahaan memiliki sederetan tujuan dengan
diadakannya sistem informasi yang berbasis komputer di dalam perusahaan.

Gambar10
Keamanan Basis Data
Pengendalian Umum dapat dilakukan dengan cara sbb:
1.
Penyusunan Rencana Pengamanan
Penyusunan dan pembaruan berkelanjutan sebuah rencana pengamanan adalah salah
satu jenis pengendalian penting yang dapat diterapkan oleh sebuah perusahaan. Cara yang baik
menyusun rencana adalah menentukan siapa yang membutuhkan akses ke informasi apa, kapan
mereka membutuhkan informasi tersebut dan subsistem apa yang menghasilkan informasi
tersebut. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan ancaman, risiko dan bentuk dan untuk
memilih cara-cara pengamanan yang efektif. Dalam hal ini, manager puncak harus ditugasi untuk
menyusun,mengawasi, dan menerapkan rencana. Rencaca tersebut harus di komunikasikan ke
selurulh karyawan dan secara berkelanjutan dikaji dan diperbarui
2.

Pemisahan Tugas Dalam Fungsi Sistem
Untuk menanggulangi ancaman-ancaman, organisasi harus menerapkan prosedur
pengendalian yang memadai seperti pemisahan tugas dalam fungsi system informasi, akuntansi.
Wewenang dan tanggung jawab harus secara jelas dibagi diantara fungsi sbb:
a.
Analisis Sistem
Analisis system bekerjasama dengan para pemakai untuk menentukan informasi yang
dibutuhkan dan kemudian merancang sebuah SIA untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis
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system harus dipisahkan dari pemograman untuk mencegah pengubahan secara tidak sah progam
aplikasi atau data
b.
Pemrogaman
Para pemogram menindak lanjuti rancangan yang diterima dari analisis system dengan
menulis progam computer. Organisasi atau perusahaan harus menentukan persyaratan otorisasi
formal untuk melakukan pengubahan progam computer
c.
Operasi computer
Operator komputer menjalankan software pada computer perusahaan, Mereka memastikan
bahwa data telah dimasukkan secara tepat ke dalam computer, bahwa data telah diproses secara
benar, dan bahwa output yang dibutuhkan telah dihasilkan
d.
Pengguna
Departemen-departemen pengguna adalah pihak yang mencatat transaksi, mengotorisasi
data yang diproses, dan menggunakan output yang dihasilkan oleh system.
e.
Kepustakaan SIA.
Pustakawan SIA memelihara dan menjaga database, file, dan progam dengan menempatkannya
di tempat penyimpanan terpisah, yaitu perpustakaan SIA. Untuk memisahkan fungsi operasi dan
fungsi penjagaan, akses ke file dan progam harus dibatasi hanya operator computer yang tertera
pada jadwal yang telah ditetapkan.
f.
Pengawas data
Kelompok pengawas data memberikan jaminan bahwa sumber data telah disetujui, memantau
arus kerja di dalam computer, membandingkan input dan output, memelihara catatan kesalahan
input untuk menjamin bahwa koreksi dilakukan dengan semestinya dan kemudian dimasukkan
kembali ke system, dan mendistribusikan output system.
3.

Pengendalian Proyek Penyusunan Sistem Informasi
Untuk meminimumkan kegagalan penyusunan sebuah system informasi, prinsip-prinsip
dasar akuntansi pertanggungjawaban harus diterapkan terhadap fungsi SIA. Penggunaan prinsip
tersebut dapat mengurangi secara signifikan potensi pembengkakan biaya dan kegagalan proyek
sekaligus memperbaiki secara subtansial efisiensi dan efektifitas SIA. Pengendalian proyek
penyusunan system informasi melibatkan elemen-elemen sebagai berikut:
a. Rencana induk jangka panjang
b. Rencana proyek penyusunan system informasi
c. Jadwal pengolahan data
d. Penetapan tanggung jawab
e. Penilaian kinerja periodic
f. Kaji ulang pasca implementasi
g. Pengukuran kinerja system
4.

Pengendalian Akses Fisik
Kemampuan untuk menggunakan peralatan computer disebut dengan akses fisik, sedangkan
kemampuan untuk memperoleh akses data perusahaan disebut akses logis. Kedua akses ini harus
dibatasi.
Pengamanan akses fisik dapat dicapai dengan pengendalian sebagai berikut:
1) Penempatan computer dalam ruang terkunci dan akses hanya diizinkan untuk karyawan
yang sah saja.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Hanya menyediakan satu atau dua pintu masuk saja pada ruang computer. Pintu masuk
harus senantiasa terkunci dan secara hati-hati dipantau oleh petugas keamanan dan kalau
memungkinkan diawasi dengan menggunakan kamera pengawas
mensyaratkan identitas karyawan yang jelas, seperti pemakaian badge untuk dapat lolos
melalui pintu akses
Mensyaratkan bahwa setiap pengunjung untuk membubuhkan tanda tangan ditempat yang
telah tersedia setiap akan masuk atau keluar dari lokasi pengolahan data
Penggunaan system alarm untuk mendeteksi akses tidak sah diluar jam kantor
Pembatasan akses ke saluran telepon pribadi, terminal atau PC yang sah
Pemasangan kunci pada PC dan peralatan computer lainnya

5.

Pengendalian Akses Logis
Untuk membatasi akses logis, sebuah system harus membedakan antara pemakai yang sah
dan pemakai yang tidak sah dengan cara mengecek apa yang dimiliki atau diketahui oleh para
pemakai, dimana para pemakai mengakses system, atau dengan mengenali karakteristik pribadi.
Cara-cara untuk membatasi akses login adalah sbb:
1) Password
2) Identifikasi pribadi. Misalnya:kartu identitas yang berisi nama, foto, dan lain-lain
3) Identifikasi biometric. Misalnya; sidik jari, pola suara, hasil rekaman retina, pola dan bentuk
wajah, bau badan, dan pola tandatangan.
4) Uji Kompatibilitas. Uji kompabilitas harus dilaksanakan untuk menentukan apakah pemakai
tersebut memiliki hak untuk menggunakan komputer tersebut
6.

Pengendalian Penyimpanan Data
Informasi yang dimiliki perusahaan harus dilindungi dari pengrusakan dan penyajian secara
tidak sah karena informasi mampu mengantarkan perusahaan sebagai leader dalam peta persaingan
industri, namun sekaligus juga dapat mengantarkan perusahaan ke jurang kebangkrutan
7.

Pengawasan Transmisi data
Untuk mengurangi risiko kegagalan transmisi data, perusahaan harus memantau jaringan
untuk mendeteksi titik lemah, memelihara cadangan komponen, dan merancang jaringan
sedemikian rupa sehingga kapasitas yang tersedia cukup untuk menangani periode padat
pemrosesan data
8.

Standar Dokumentasi
Prosedur dan standar dokumentasi untuk menjamin kejelasan dan ketepatan dokumentasi.
Kualitas dokumentasi memudahkan komunikasi dan pengkajian kemajuan pekerjaan selama
tahap penyusunan sisitem informasi dan dapat digunakan sebagai referensi dan sarana pelatihan
bagi karyawan baru.
PENGUJIAN DAN ANALISA DATA
Penjualan tiket pesawat sekarang ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tiket
pesawat dapat dibeli melalui kantor penjualan tiket maskapai penerbangan ataupun agen-agen
penjualan tiket atau usaha travel maupun melalui sistem online. Pelanggan yang ingin membeli
tiket cukup mendatangi kantor maskapai penerbangan / agen.
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Penjualan dengan sistem agen travel memiliki daya tarik tersendiri karena beberapa
kemudahan yang ditawarkan dan komisi yang diberika jika terdaftar pada agen travel tertentu.
Pelanggan dapat memilih beberapa tiket pesawat dari berbagai maskapai penerbangan. Masyarakat
juga dapat membeli tiket dengan cara telepon / sms atau via yahoo messanger di manapun mereka
berada. Prosedur pembelian tiket pesawat dimulai dengan memesan tiket secara online, membayar
/ mentransfer biaya pembelian tiket melalui ATM dan akan mendapatkan kode booking yang
digunakan untuk check in di bandara nantinya.
Akan tetapi para agen travel biasanya sangat kesulitan jika harus mengolah data yang begitu
banyak dan bertambah setiap harinya jika hanya menggunakan Ms.Excel maupun Ms.word
sehingga staff yang bekerja di travel agent akan mengalami kesulitan dalam pengolahan data. Oleh
karena itu dibutuhkan suatu aplikasi yg berfungsi untuk mengolah data dalam jumlah besar dan
terus bertambah setiap harinya sehingga para staff tidak mengalami kesulitan saat merekap data.
Layout Form Login

Gambar 11
Layout Form
Form Login berfungsi untuk membuka system aplikasi ticketing pesawat yang dimana
terdapat 2 akses :
1.
Akses untuk Staff
2.
Akses untuk Admin
Perbedaannya hanya pada admin dapat merekap laporan dan dapat mengakses menu master.
Sedangkan untuk staff biasa tidak dapat. Sedangkan untuk memproses booking tiket baik user
dengan akses staff maupun admin dapat memproses booking tiket.Untuk medaftarkan staff baru
hanya admin yang dapat melakukannya.
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Layout Form Utama

Gambar 12
Layout Form Utama
Form diatas adalah form menu utama dimana terlihat menu – menu yang ada untuk proses
ticketing pesawat. Pada form menu utama terdapat menu Agen , Tiket , Cek Transaksi , Staff ,
Laporan dan Master.
Pada saat login Staff biasa menu Laporan dan Menu Master tidak terlihat sehingga proses
penambahan data dan rekap laporan hanya bisa dilakukan oleh admin. Di pojok kiri terdapat menu
logout yang berfungsi untuk kembali ke menu login sehingga dapat digunakan oleh staff lain.
Di pojok kiri bawah terdapat jam dan tanggal saat itu juga untuk membantu staff untuk
melihat waktu sekarang.
Layout Form Daftar Agen

Gambar 13
Layout Form Daftar Agen
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Form diatas adalah Form daftar agen yang berfungsi untuk mendaftarkan agen yang ingin
mendaftar pada Karunia Travel , Staff harus mengisi kolom – kolom yang ada seperti Nama Agen
, Alamat Agen , No Telepon serta Email Agen . untuk bagian nomor telepon hanya bisa di isi oleh
angka.
Setelah staff mengisi kolom - kolom yang terdapat pada menu daftar agen maka staff harus
mengecek kembali apakah sudah benar data yang diberikan , setelah itu klik tombol save dan lalu
ada pemberitahuan bahwa save data telah berhasil. Data agen yang sudah tersimpan dapat dilihat
pada menu view agen dan juga dapat di edit data-data pada agen jika terdapat kesalahan pada data
agen.
Layout Form View Agen

Gambar14
Layout Form View Agen
Form diatas adalah Form view agen yang digunakan untuk melihat data agen dan melihat
transaksi agen. Staff tinggal mengisi ID agen atau Nama Agen lalu enter.
Pada Form View Agen juga dapat mengedit data-data agen dengan cara klik edit , setelah
mengedit data yang ingin di edit lalu klik save dan data agen berhasil di perbarui.
Untuk melihat transaksi Agen , staff harus mengisi menginput nama agen dahulu lalu
fungsi pada cek transaksi akan terbuka , lalu pilih tanggal sesuai yang di inginkan dan klik button
cek maka akan terlihat mutasi transaksi agen tersebut.
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Layout Form Deposit Agen

Gambar 15
Layout Form Deposit Agen
Form diatas adalah form deposit agen dimana agen setelah melakukan transfer dapat
konfirmasi ke pihak karunia lalu dari pihak karunia akan menginput deposit agen dengan mengisi
id agen atau nama agen lalu enter sehingga data – data agen akan terlihat , setelah itu mengisi
kolom deposit dan menginput jumah nominal yang telah ditransfer akan , setelah klik tomboll
save maka aka nada pemberitahuan deposit berhasil. Tidak hanya data deposit yang akan di save ,
nama staff yang melakukan input deposit juga akan tersimpan dalam database yang nantinya akan
mempermudah melihat siapa staff yang melakukan kesalahan jika terjadi kesalahan input.
Layout Form Booking Tiket

Gambar 16
Layout Form Booking Tiket
Form diatas adalah form booking tiket dimana staff melakukan pengecekan jadwal
penerbangan via website maskapai lalu jika agen sudah deal makan akan dilakukan booking tiket ,
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setelah itu staff akan menginput data tiket pada menu booking tiket sesuai dengan tiket pada web
maskapai
Seetelah staff menginput data tiket lalu klik save maka data tiket akan terlihat pada jendela di
sebelah kanan yang nantinya saat waktu booking mau habis akan berubah warna merah.
Untuk harga Agen dan Nta akan otomatis terisi saat harga total di enter sesuai dengan komisi
yang diberikan maskapai kepada karunia dan karunia kepada agen. Masing2 komisi sudah di
jelaskan saat pertama kali pendaftaran agen tiket.
Layout Form Issued Tiket

Gambar 17
Layout Form Issued Tiket
Form diatas adalah form Issued tiket dimana jika agen sudah setuju dan sudah melakukan
pembayaran tiket maka staff akan mengissued tiket via web maskapai lalu setelah itu staff akan
melakukan issued tiket via program.
Staff hanya tinggal menginput kode booking tiket yang nantinya akan terlihat data – data
tiket setelah itu klik save dan proses issued tiket berhasil dan saldo agen akan terpotong.Jika kode
booking tersebut sudah di issued maka akan ada pesan bahwa tiket tersebut sudah di issued dan
staff harus mengecek pada menu cek transaksi apakah benar kode booking tersebut sudah di issued
lalu cek mutasi agen apakah sudah terpotong sesuai transaksi tiket.
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Layout Form Cek Transaksi

Gambar 18
Layout Form Cek Transaksi
Form diatas adalah form cek transaksi yang digunakan untuk mengecek transaksi dalam
rentang waktu tertentu. Pada menu cek transaksi terdapat fungsi search by all , issued ,booking ,
over maupun search by kode booking.
• All = untuk semua status tiket
• Issued = untuk tiket status issued
• Booking = unutk tiket status booking
• Over = untuk tiket status over
• Kb = untuk tiket pencarian dengan kode booking
Jika tidak ada transaksi dalam rentang waktu tersebut dan pencarian tersebut maka akan
keluar pesan “Data yang dicari tidak ditemukan”. Pada cek transaksi tidak dapat mencari tiket
yang mempunyai status Refund, untuk refund ada menu sendiri untuk melakukan pengecekan
transaksi.
Layout Form Tambah Staff

Gambar 19
Layout Form Tambah Staff
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Form diatas adalah form tambah staff dimana jika ada staff baru maka admin akan memberika
staff tersebut user id untuk mengakses system aplikasi ticketing pesawat .
Admin akan menginput data-data staff baru dan untuk username diambil pada nama pertama
dan password diambil dari kombinasi kata “karunia” dan tanggal lahir. Seperti hal nya pada daftar
agen , kolom nomor telepon hanya bisa di isi dengan angka. Terdapat 2 akses untuk staff yang ingin
di daftarkan yaitu staff atau admin yang dimana mempunya perbedaan akses.
Layout Form Komisi

Gambar 20
Layout Form Komisi
Form diatas adalah form komisi yang berisi daftar komisi pada setiap maskapai dalam satuan
persen , hanya admin yang dapat merubah komisi sesuai permintaan atasan.
Pengujian Aplikasi
Setelah aplikasi jadi maka langkah selanjutnya adalah menguji aplikasi tersebut apakah
berjalan sesuai dengan keinginan pembuat , untuk tahap pengujian sendiri dibagi menjadi 2 yaitu
pengujian white box dan pengujian black box.
Pengujian White box
Pengujian white box merupakan pengujian yang dilakukan oleh pembuat aplikasi itu sendiri.
NO

Yang Diharapkan		

Yang Terjadi			

1

Form login dapat
mengenali user dan
password

Form login dapat mengenali
user password

ya

2

Terdapat Hint
Password salah 3x

Saat user melakukan
kesalahan maka muncul hint
password

ya

3

Terdapat timer
suspend saat sudah
melakukan kesalahan
sebanyak 3x

Muncul notifikasi menunggu
10 detik saat user melakukan
kesalahan 3x

ya
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Tabel 7
Pengujian Form Daftar Agen
NO

Yang Diharapkan		

Yang Terjadi			

Apakah Sukses?

1

Form daftar agen
dapat memberi pesan
saat ada kolom yang
belum di isi

Saat ada kolom yang belum
di isi maka keluar pesan
“silahkan isi data dengan
lengkap dan benar”

ya

2

Id Agen Otomatis
terisi berdasarkan
banyaknya agen

Saat mendaftarkan agen ke 3
maka ID agen 00003, begitu
seterusnya

ya

3

Pada saat button save
muncul pesan berhasil
dan data agen masuk
ke dalam database

Saat di klik save muncul
pesan berhasil dan saat di cek
di database data agen berhasil
tersimpan

ya

Tabel 8
Pengujian Form Daftar Agen
NO

Yang Diharapkan		

Yang Terjadi			

Apakah Sukses?

1

Form View agen dapat
mengenali data - data
agen saat input
Id Agen

Saat input id agen lalu enter
maka data - data agen akan
terlihat

ya

2

Form view agen dapat
mengedit data agen

Saat klik tombol edit makan
user akan di perbolehkan
mengedit data agen

ya

3

Form login dapat
melihat transaksi
apa saja yang pernah
dilakukan agen tersebut

Saat klik tomboll cek transaksi
data yang di inginkan belum
keluar

belum

Tabel 9
Pengujian Form Booking Tiket
NO
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Yang Diharapkan		

Yang Terjadi			

Apakah Sukses?

1

Form Booking tiket
dapat mengenali data
- data agen saat input
Id Agen

Saat input id agen lalu enter
maka data - data agen akan
terlihat

ya

2

Form booking tiket
dapat merubah wana
datagrid saat time
limit mau habis

Datagrid brubah warna saat
time limit mau habis

ya

3

Form issued tiket
dapat mengenali data
- data tiket

Saat input kode book lalu
enter maka data - data tiket
akan terlihat

ya
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Tabel 10
Pengujian Form Daftar Agen
NO

Yang Diharapkan		

Yang Terjadi			

Apakah Sukses?

1

Form tambah staff
dapat menggenerate
username dan
password saat di klik
generate

Saat klik generate username
dan password berhasil dibuat

ya

2

Form tambah staf
dapat memilih akses
untuk staff baru

Saat memilih akses admin
maka staff baru mempunyai
akses admin , begitu juga
sebaliknya saat pilih staff biasa

ya

Tabel 11
Pengujian Form Cek Refund
NO

Yang Diharapkan		

Yang Terjadi			

Apakah Sukses?

1

Form cek refund dapat
mencari data tiket
dalam rentang waktu
tertentu

Form cek refund dapat mencari
data tiket dalam rentang waktu
tertentu

ya

2

Form cek refund dapat
mencari data tiket
yang status all , issued ,
booking maupun over

Form cek refund dapat mencari
data tiket yang status all ,
issued , booking maupun over

ya

Tabel 12
Pengujian Form Refund Tiket
NO

Yang Diharapkan		

Yang Terjadi			

Apakah Sukses?

1

Form Refund tiket
dapat mengenali data
- data agen saat input
kode booking

Saat input kode booking lalu
enter maka data - data tiket
akan terlihat

ya

2

Form refund
memproses refund
tiket pada sistem

Saldo agen akan kembali saat
klik refund

ya
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Tabel 13
Pengujian Form Daftar Staff
NO

Yang Diharapkan		

Yang Terjadi			

Apakah Sukses?

1

Form daftar staff
dapat membuat user
id untuk staff baru

User id staff baru dapat dibuat

ya

2

Form daftar staff
dapat menggenerate
password staff baru

Saat klik generate maka
password akan muncul

ya

PENUTUP
Kesimpulan
Sistem Informasi ticketing yang penulis bangun dapat memberikan petunjuk/ pesan saat
waktu booking tiket mau habis.
Sistem dapat merekap laporan penjualan tiket pesawat pada PT.Cipta Karunia Pratama
Saran
1.
Perlu adanya pembangunan sistem berbasis web agar memberi kemudahan saat di akses.
2.
Untuk kedepan sistem informasi ticketing pesawat perlu adanya pengembangan yang lebih
efektif dengan meminimalkan kesalahan seperti cek penerbangan secara otomatis.
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