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Abstract
CV. Mitra Perkasa Bintan is one of the contracting company that competes with other
contracting companies in developing business in the field. CV. Mitra Perkasa Bintan serve some
services are sales-natural materials, heavy equipment rental and leasing services of contractors.
However, these companies have several problems in the transaction. All lease transactions is
still conventional. Marketing of the rental of heavy equipment is also just around the location of
the company so many people do not know the CV. Mitra Perkasa Bintan. Therefore need to be
designed an application using Internet facilities that can be used customers to rent heavy
equipment and save time and costs in conducting transactions between companies and
customers. So CV. Mitra Perkasa Bintan requires a web-based online application to support the
rental of heavy equipment as a container or an intermediary between company and customers in
terms of trade are accompanied by pictures of heavy equipment to be leased. The purpose of this
final project provides a solution to these problems so that customers can rent heavy equipment
through the website. The system created is a web-based online applications using program PHP
language and MySQL as database. With of building this web-based online application customers
can rent heavy equipment through the website CV. Mitra Perkasa Bintan.
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Pendahuluan
Menurut ahmad nazrul (2013 :
3) website
atau
situs
adalah
kumpulan
halaman
yang
menampilkan informasi data teks,
data gambar diam atau gerak, data
animasi, suara, video dan atau
gabungan dari semuanya, baik yang
bersifat statis maupun dinamis yang
membentuk satu rangkaian bangunan
yang saling terkait dimana masing
masing dihubungkan dengan jaringan.
Sedangkan menurut Riosaka Putra
(2013 : 1) Maka dari itu, ada baiknya
perusahaan
dapat
memanfaatkan
52

teknologi internet tersebut guna
menunjang
kegiatan
perusahaan
dimasa yang akan datang salah satunya
dengan membangun website.
Menurut handi permana( 2015 :
1) perkembangan dunia bisnis yang
semakin pesat dan persaingan usaha
yang kian ketat mendorong perusahaan
untuk selalu berusaha meningkatkan
kualitas produk dan pelayanan kepada
konsumen. sedang kan menurut
gintoro( 2008 1-2) di mana
perusahaan-perusahaan yang telah
menerapkan komputerisasi di dalam
segala kegiatan bisnisnya tentu lebih
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maju dan berkompetitif, dibandingkan
dengan perusahaan yang belum
menerapkan
komputerisasi.
Perkembangan
ini
pun
dapat
dimanfaatkan sebagai alternatif suatu
strategi pemasaran, salah satunya
dengan sistem point reward yang
bertujuan
untuk
meningkatkan
customer retention hartanto ( 2010 : 1)
Di dalam mempertahankan costumer
atau pelanggan setiap perusahaan
memiliki cara tersendiri.
baik itu dengan memberikan promopromo menarik atau diskon-diskon
yang
dapat
mempertahankan
pelanggan perusahaan tersebut. tidak
terkecuali dengan Pt. Dunia Andalan
Desain (Metro Interior ) perusahaan
yang bergerak dibidang interior ini
juga memiliki cara sendiri dalam
mempertahankan pelanggan .

Metode Penelitian
Dasar penelitian yang digunakan
sebagai bahan untuk kelengkapan data
dan informasi adalah .
Observasi
Teknik observasi ini dilakukan untuk
pengumpulan data seperti datang ke
perusahaan bertemu manajer METRO
INTERIOR
melakukan
beberapa
pertanyaan
bersangkutan
dengan
laporan untuk perusahaan itu, ini
penting dilakukan untuk mencari
bahan dalam pengembangan cara
mengatasi rumasan masalah agar
terselesaikan
Studi Pustaka
Mengumpulkan data dengan cara
mencari
referensi-referensi
serta
literature mengenai kegiatan laporan
penyewaan dan perbaikan untuk
membantu mengumpulkan informasi
serta dapat menjadi bahan acuan
dalam penyelesaian penelitian ini.
Studi
yang
dilakukan
dengan
mengumpulkan
file-file
yang
berbentuk yang di berikan oleh
Manager sebagai tahap pengembangan
selanjutnya.

Tapi jika hanya dengan
memberikan diskon secara acak
kepada pelanggan yang datang masih
terkesan karena belum menyertakan
teknologi di dalam sistem diskon
tersebut. Dan juga data pelanggan
yang di dapat masih secara acak
karena belum adanya akun khusus bagi
pelanganan,
Untuk karena itu perusahaan
bisa menggunakan sistem point reward
sebagai solusi agar sistem diskon lebih
terkesan modern karena menggunakan
teknologi didalam nya. Point reward
dapat memacu pelanggan untuk
berbelanja lebih banyak karena tertarik
dalam pengumpulan point dan lebih
adil dalam system pemberian diskon.
oleh karena itu penulis mengambil
judul “Sistem Informasi Point
Reward Pada PT. Dunia Andalan
Desain
Berbasis
Website
Menggunakan PHP & MySQL”

Wawancara
Melakukan wawancara dengan tanya
jawab untuk mencari informasi secara
langsung dari narasumber dengan
tujuan memperoleh informasi yang
dibutuhkan untuk penelitian.
Hasil
Dengan adanya sistem informasi
penyewaan dan perbaikan alat berat di
cv. Mitra perkasa bintan dapat
mempermudah
konsumen
dalam
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menyewa maupun memperbaiki alat
berat dan pembuatan laporan pun
menjadi semakin mudah.

Tampilan Antarmuka

UseCase Diagram
Diagram Use Case digunakan untuk
menggambarkan Fungsional diatas
yang diharapkan dari sebuah sistem
dan mendeskripsikan fungsi sebuah
sistem dari sudut pandang pengguna
sistem.
Gambar 4.11 Antarmuka Menu
Utama

Gambar 3.3 Diagram Use
Case
Gambar 4.12 Antarmuka

Class Diagram
Diagram kelas digunakan untuk
menggambarkan
keadaan
(atribut/properti)
suatu sistem, sekaligus menawarkan
layanan untuk memanipulasi keadaan
tersebut (metoda/fungsi).

Admin

Gambar 4.13 Antarmuka Login

Gambar 3.4 Diagram Kelas
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Gambar 4.16 Antarmuka Input
Penjualan

Gambar 4.14 Antarmuka Data
Pegawai

Gambar 4.17 Antarmuka
Data Teransaksi Poin

Gambar 4.15 Antarmuka Barang

Gambar 4.18 Antarmuka Data
Pelanggan
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Gambar 4.19 Antarmuka
order
Gambar 4.21 Mengelola
Data Perbaikan

Gambar 4.20 Mengelola
Data Penyewaan

Gambar 4.22 Laporan
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Berdasarkan hasil penelitian,
Penulis dapat menyimpulkan beberapa
sebagai berikut :
1. Dengan adanya sistem ini mampu
memenuhi dan mempermudah
Metro Interior dalam memberikan
diskon dan menyimpan data
costumer.
2. Dengan adanya sistem ini dapat
mempermudah
pelanggan
mengetahui jumlah point dan
diskon yang di dapatkan
3. Dengan adanya sistem ini mampu
menjamin keamanan data.

2.

3.

Saran
4.

Adapun
saran-saran
yang
disampaikan
berdasarkan
hasil
pengamatan dan analisa selama
melakukan pembuatan sistem ini
adalah sebagai berikut :
1. Sebelum menerapkan sistem ini
perlu dilakukan uji coba dan
selama masa uji coba sistem yang
lama tetap dipakai.
2. Diharapkan
Sistem
ini
menunjukan hasil yang positif dan
setelah itu diadakan pelatihan bagi
karyawan/admin
yang
akan
menggunakan Sistem ini.
3. Diharapkan Sistem Informasi poin
reward ini dapat memberikan
sumbangan
pemikirian
dan
wawasan, terutama tentang sistem
informasi pemberian diskon.

5.

6.

7.

bisa menyelesaikan tugas
akhir ini.
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