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Abstrak  

 

Pengelolaan kolam renang merupakan bagian penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan 

dapat digunakan untuk memantau perkembangan bisnis. Dalam pengelolaannya, kolam renang Babakan Jati masih 

menggunakan sistem manual dalam penyimpanan data pendapatan dan pengeluarannya sehingga tidak adanya data 

yang akurat dalam pengecekan laporan pengelolaan kolam renang yang dilakukan oleh pemilik. Hal ini dapat 

menyebabkan pengelolaan kolam renang menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu pada penelitian ini 

akan dibangun sebuah sistem informasi yang mampu mempermudah dalam pengelolaan informasi di kolam renang 

Babakan Jati. Metode perancangan perangkat lunak yang digunakan adalah model Waterfall yang dilakukan hanya 

sampai pada tahap construction. Alat pemodelan yang digunakan adalah diagram konteks, DFD, dan diagram 

relasi antar tabel. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL yang kemudian 

dilakukan pengujian dengan menggunakan metode blackbox. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem 

informasi pengelolaan yang dapat melakukan penyimpanan data pendapatan dan pengeluaran, serta bisa 

memberikan data akurat dan kemudahan bagi pemilik dalam pengecekan pengelolaan kolam renangnya di Kolam 

Renang Babakan Jati. 

 

Kata kunci: Pengelolaan Kolam Renang, Waterfall 

 

 

1. Pendahuluan 
Dunia tidak lepas dari adanya informasi yang 

kemudian manusia memiliki daya cipta bagaimana 

sebuah informasi yang bermanfaat dapat disajikan 

dan diketahui orang banyak. Perkembangan 

informasi dan teknologi menuntut ilmuwan dan 

rekayasawan untuk menciptakan adanya sistem 

informasi global yang didukung adanya teknologi. 

Karena hampir setiap saat manusia membutuhkan 

informasi, maka sistem yang dibuat harus akurat, 

dapat diakses dengan cepat, mengikuti perkembangan 

zaman dan  tepat sampai tujuan. 

Kemajuan Teknologi Informasi di Indonesia yang 

semakin pesat, persaingan usaha yang semakin ketat 

dan  tantangan globalisasi yang akan datang, kita 

harus mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. 

Bagi para pemikir yang kritis dan kondusif, ini akan 

dijadikan sebuah persaingan sekaligus tantangan 

untuk menjadikan dirinya menjadi yang terbaik. 

Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman maka 

kita akan selalu siap mengahadapi perkembangan 

zaman ini. 

Kemajuan Teknologi Informasi (TI) di Indonesia 

tidak hanya berguna dikalangan ahli TI saja namun 

bisa bermanfaat untuk bisnis, baik itu di perusahaan 

atau tempat usaha lainnya sekarang telah berpengaruh 

besar terhadap kemajuan teknologi informasi di 

Indonesia. Dampak yang dapat dilihat dari 

perkembangan teknologi informasi yang digunakan 

di dunia bisnis adalah kemudahan mengakses 

informasi yang dibutuhkan untuk menunjang 

kemajuan dari perusahaan atau tempat usaha tersebut. 

Oleh sebab itu, para pelaku bisnis seperti usaha 

kolam renang Babakan Jati harus mempersiapkan diri 

untuk bersaing, dengan cara menerapkan kemajuan 

teknologi informasi sebagai kebutuhan utama dan 

daya saing dengan pihak lainnya. 

Penerapan informasi yang berjalan saat ini adalah 

sistem informasi terhadap laporan pemasukan dan 

pengeluarannya masih menggunakan pembukuan, 

kemudian sistem pengelolaan kegiatannya tidak 

didukung oleh komputerisasi, perhitungan 

pemasukan hanya mengandalkan kejujuran dari 

petugas yang ada, baik itu pemasukan dalam sistem 

parkir kendaraan, pemasukan dalam tiket masuk 

renang, maupun pengeluaran yang dilakukan oleh 

petugas kolam renang, serta tidak adanya sistem 

pengecekan langsung yang dapat dilakukan oleh 

pemilik.  

Hal tersebut diatas merupakan permasalahan yang 

terjadi di kolam renang Babakan Jati, karena sistem 

laporan pemasukan dan pengeluaran yang 

menggunakan pembukuan dapat menimbulkan 

potensi formulir tersebut rusak atau terselip, 

kemudian dari sisi pengarsipan yang menggunakan 

kertas, maka dibutuhkan ruang arsip tersendiri serta 

masih ditemukannya potensi bahwa formulir tersebut 

tidak terarsipkan atau hilang. Kemudian dengan 

sistem pengelolaan kegiatan yang tidak didukung 
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oleh komputerisasi, dapat menimbulkan potensi 

adanya manipulasi data pemasukan yang dapat 

menyebabkan kerugian terhadap pemilik dari usaha 

kolam renang di Babakan Jati. 

Merubah cara pengisian formulir dan sistem 

pengelolaan kolam renang dari cara konvensional 

menjadi terkomputerisasi dapat menggunakan 

aplikasi dan diharapkan dapat membantu usaha 

kolam renang Babakan Jati untuk meminimalkan 

permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh 

pengelolaan cara yang lama, serta kontrol yang 

dilakukan oleh pemilik lewat sistem pengecekan 

langsung yang dibuat, diharapkan dapat mengurangi 

potensi manipulasi data yang dilakukan oleh petugas 

serta memudahkan pemilik dalam mengakses data 

yang dibutuhkan. Kemudian dengan tersimpannya 

data kedalam database, maka akan meminimalkan 

potensi formulir hilang atau terselip, serta akses 

pengecekan data menjadi lebih cepat dan mudah. 

2. Kajian Pustaka 

2.1. Rancang Bangun 
Rancang merupakan serangkaian prosedur 

untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah 

sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk 

mendeskripsikan dengan detail bagaimana 

komponen-komponen sistem diimplementasikan 

(Pressman, 2002). Rancangan sistem adalah 

penentuan proses dan data yang diperlukan oleh 

sistem baru (McLeod, 2004). Perancangan adalah 

kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain 

sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh 

dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik 

(Ladjamudin, 2005). 

Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan 

sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru 

maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang 

telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian 

(Pressman, 2002). Bangun sistem adalah membangun 

sistem informasi dan komponen yang didasarkan 

pada spesifikasi desain (Whitten, 2004). Dengan 

demikian pengertian rancang bangun merupakan 

kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam 

bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan 

sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang 

sudah ada.  

2.2. Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah pengaturan orang, data, 

proses dan teknologi informasi yang berinteraksi 

untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan 

menyediakan sebagai keluaran informasi yang 

diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi 

(Whitten, 2004). Sistem informasi adalah 

sekumpulan komponen-komponen yang saling 

berinteraksi untuk mengumpulkan, memanipulasi, 

menyimpan dan menyediakan informasi yang dapat 

membantu organisasi untuk mencapai tujuannya 

(Stair dan Reynolds, 2010).  

Sistem informasi adalah proses yang menjalankan 

fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, 

menganalisis dan menyebarkan informasi untuk 

tujuan tertentu (Turban, 2006). Komponen-

komponen sistem informasi adalah :  

1. Perangkat keras (hardware) 

2. Perangkat lunak (software) 

3.  Basis data (database)  

4.  Jaringan (network) 

5. Prosedur 

6.  Orang 

2.3. Pengelolaan 
Menurut Adisasmita (2011) istilah pengelolaan 

sama dengan manajemen yaitu menggerakan, 

mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia 

untuk memanfaatkan secara efektif material dan 

fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.Sedangkan 

Adisasmita (2011) mengemukakan bahwa 

pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu 

kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan 

yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu 

rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, dan 

mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan 

material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya 

dengan istilah manajemen. 

3. Metode Penelitian 
Metode pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan adalah model sistem air terjun (Waterfall). 

Gambar metode pemodelan sistem waterfall dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar  1. Metode Pemodelan Sistem Waterfall 

Presman (2012) menjelaskan secara garis besar 

Metode Waterfall tersebut terdiri dari fase-fase 

sebagai berikut: 

1. Komunikasi (Communication) 
 Langkah ini merupakan analisis terhadap 

kebutuhan software, dan tahap untuk mengadakan 

pengumpulan data dengan melakukan pertemuan 

dengan customer, maupun mengumpulkan data-

data tambahan baik yang ada di jurnal, artikel, 

maupun dari internet. 

2. Perencanaan (Planning) 
 Proses planning merupakan lanjutan dari proses 

communication (analysis requirement). Tahapan 

ini akan menghasilkan data yang berhubungan 



dengan keinginan user dalam pembuatan 

software, termasuk rencana yang akan dilakukan. 

3. Pemodelan (Modeling) 
 Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat 

kebutuhan ke sebuah perancangan software yang 

dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses 

ini berfokus pada rancangan struktur data, 

arsitektur software, representasi  interface, dan 

detail (algoritma) prosedural.  

4. Pembangunan (Construction) 
 Construction merupakan proses membuat kode. 

Coding atau pengkodean merupakan 

penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa 

dikenali  oleh komputer. Programmer akan 

menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. 

Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara 

nyata dalam mengerjakan suatu software, artinya 

penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam 

tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka 

akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah 

dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan 

kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut 

untuk kemudian bisa diperbaiki. 

5. Deployment 
 Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan 

sebuah software atau sistem. Setelah melakukan 

analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang 

sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian 

software yang telah dibuat harus dilakukan 

pemeliharaan secara berkala. 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Communication 
Pada tahap ini dilakukan analisis permasalahan 

dan kebutuhan fungsional dari sistem. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh, permasalahan yang terjadi 

di kolam renang Babakan Jati adalah sistem 

pengelolaan data masih dilakukan secara manual. 

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah sistem informasi 

pengelolaan kolam renang yang memiliki 4 pengguna 

sesuai dengan tugas dari masing-masing pengguna di 

Kolam Renang Babakan Jati. Adapun kebutuhan 

fungsional dari sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem dapat mengolah data pemasukan 

dan pengeluaran yang berasal dari 

pemasukan parkir, pemasukan tiket, 

pengeluaran pembelian barang dan 

pengeluaran gaji pegawai yang diolah 

olah petugas parkir, petugas tiket dan 

petugas admin sebelumnya. 

2. Sistem dapat mengolah dan melakukan 

control pada data pegawai  
 

3. Sistem dapat membuat laporan mengenai 

data pemasukan, pengeluaran serta 

kinerja pegawai. 

4.  Sistem dapat diguanakn untuk menyimpan data 

hasil kerja petugas 

4.2. Planning 
Pada tahap ini dilakukan perencanaan berapa 

lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setiap 

tahapan pada metode Waterfall. Perencanaan tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Perencanaan Penelitian 

Kegiatan  Maret  April Mei Juni 

Communication     

Modeling     

Construction     

  

4.3. Modelling 
Pada tahap ini dilakukan pemodelan sistem dan 

perancangan antarmuka. Pemodelan sistem 

menggunakan Diagram Konteks, DFD, dan diagram 

relasi antar tabel. Berikut ini adalah diagram-diagram 

hasil pemodelan tersebut: 

1. Diagram konteks 

 

Gambar 2. Diagram Konteks Sistem 

Informasi Pengelolaan Kolam Renang 

 

2. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

 

Gambar 3. Data Flow Diagram 

Level 0 Sistem Informasi Pengelolaan 

Kolam Renang 



 

 

 

 

3. Diagram Relasi Antar Tabel  

 
Gambar 4. Diagram Relasi Antar Tabel Sistem 

Informasi Pengelolaan Kolam Renang 

 

Berikut ini adalah beberapa contoh perancangan 

antarmuka sistem yang dibangun: 

1. Rancangan Antarmuka Halaman Login 

 

PENGELOLAAN

KOLAM RENANG

Username

Login

Password

Masukan Username dan Password Anda

 

Gambar 5. Rancangan Antarmuka 

Halaman Login 

 

2. Rancangan Antarmuka Halaman 

Menampilkan Pemasukan Harian Parkir 

 

Home Pemasukan Harian Logout- -Absen Pegawai- Laporan-

Kolam Renang Babakan Jati

Kp.Jatimulya Rt 10 Rw 04 Desa Situ

Pondok Salam – Purwakarta

No Telp : 081546583020

Footer

Data Pemasukan Parkir

Tanggal No Plat Time In
Jenis 

Kendaraan Total Petugas

SUB TOTAL

Time Out

Rp.

Rp.

No

Jumlah Kendaraan Parkir   =  ...Kendaraan

 

Gambar 6. Rancangan Antarmuka 

Halaman Menampilkan Pemasukan 

Harian Parkir 

 

 

 

 

 

3. Rancangan Antarmuka Halaman 

Laporan Pemasukan Parkir 

 

LAPORAN PEMASUKAN PARKIR dari ( Tanggal Awal ) sampai ( Tanggal Akhir )

Tanggal Jumlah Kendaraan Total Petugas

SUB TOTAL Rp.

Rp.

No

Home Pemasukan Harian Logout- -Absen Pegawai- Laporan-

Kolam Renang Babakan Jati

Kp.Jatimulya Rt 10 Rw 04 Desa Situ

Pondok Salam – Purwakarta

No Telp : 081546583020

Footer

Jumlah Kendaraan Parkir   =  ...Kendaraan

A

B

C

D
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Gambar 7. Rancangan Antarmuka Halaman 

Laporan Pemasukan Parkir 

 

4.4 Constructions 
Pada tahap construction dilakukan 



pengimplementasian pemodelan yang telah dilakukan 

pada tahap sebelumnya dan dilakukan pengujian. 

Pengimplementasian dilakukan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL. Sedangkan pengujiannya dengan 

menggunakan metode Blackbox. 

Berikut ini adalah beberapa antarmuka hasil 

implementasi sistem yang telah dibangun: 

1. Tampilan Antarmuka Halaman Login 

 

 
Gambar 8. Tampilan Antarmuka Halaman Login 

 

 

 

 

 

2. Tampilan Antarmuka Halaman Laporan 

Pemasukan Parkir 

 
Gambar 9. Tampilan Antarmuka Halaman Laporan 

Pemasukan Parkir 

 

3. Tampilan Antarmuka Halaman Pemasukan 

Harian Parkir 

 

 
 

Gambar 10. Tampilan Antarmuka Halaman 

Pemasukkan Harian Parkir 

 

Sistem yang telah dibangun kemudian diuji untuk 

memastikan terpenuhinya kebutuhan fungsional 

sistem. Pengujian dilakukan pada fungsionalitas 

sistem dengan menggunakan Metode Blackbox. 

Beberapa hasil pengujian sistem dapat dilihat pada 

Tabel 2. 



 

Tabel 2. Hasil Pengujian Sistem 

Fungsi Hasil yang diharapkan Hasil Pengamatan Kesimpulan 

Login Pengguna dapat masuk ke 

halaman awal 

Pengguna masuk ke halaman 

awal 

Berhasil  

Pengelolaan Pemasukan 

Harian Parkir 

Sistem dapat menyimpan dan 

menampilkan data pemasukan 

parkir pada hari yang sedang 

berlangsung 

Sistem menyimpan dan 

menampilkan data pemasukan 

parkir pada hari yang sedang 

berlangsung 

Berhasil 

Menampilkan Laporan Sistem dapat menampilkan 

laporan sesuai dengan jenis 

laporan, tanggal awal dan akhir 

data yang ingin ditampilkan. 

Sistem menampilkan laporan 

sesuai dengan jenis laporan, 

tanggal awal dan akhir data 

yang ingin ditampilkan. 

Berhasil 
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5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan, yaitu telah dibangunnya sebuah sistem 

informasi pengelolaan yang dapat digunakan untuk 

menyimpan dan mengelola data pemasukan serta 

pengeluaran di kolam renang babakan jati. Sistem 

dirancang dengan menggunakan diagram konteks, 

dfd, dan diagram relasi antar tabel dan 

diimplementasikan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman php dan database mysql. Berdasarkan 

hasil pengujian dengan menggunakan metode 

blackbox, sistem yang dibangun dapat memenuhi 

kebutuhan fungsionalitasnya. 
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