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Abstract: The development of sophisticated
technology and information nowadays is very
helpful for human life. One of the technological
developments is the application. PDAM Tirta
Prabujaya has also been using application which
enables to serve the payment of water usage used by
the customers. The application uses Microsoft
Visual Basic 6.0, and therefore its is necessary to
have a development. This research analyzes the
application used and develops the application. The
method used in analyzing the application is the
Object Oriented Analysis and Design (OOAD)
method and the development method used is the
Prototype method. The analysis obtained is
expected to be helpful in the development of water
payment application, thus the performance of
PDAM Tirta Prabujaya can be maximally
improved.
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Intisari : Perkembangan teknologi dan informasi
yang canggih saat ini sangat membantu kehidupan
umat manusia. Salah satu perkembangan teknologi
adalah aplikasi. PDAM Tirta Prabujaya juga sudah
menggunakan Aplikasi yang di fungsikan melayani
pembayaran penggunaan air yang digunakan oleh
pelanggan. Aplikasi tersebut menggunakan
Microsoft Visual Basic 6.0. Oleh karena itu perlu
adanya pengembangan. Penelitian ini menganalisa
aplikasi yang dipakai serta melakukan
pengembangan terhadap aplikasi tersebut. Metode
yang digunakan dalam menganalisis aplikasi adalah
metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD)
dan metode pengembangan menggunakan metode
Prototype. Hasil analisis yang didapat diharapkan
dapat membatu dalam pengembangan aplikasi
pembayaran air, sehingga meningkatkan kinerja
dari PDAM Tirta Prabujaya dapat lebih maksimal.

Kata Kunci : Analisis, Pengembangan, Aplikasi,
Pembayaran, OOAD.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi
yang canggih saat ini, sangat mempengaruhi
kehidupan umat manusia. Karena perkembangan
itu telah menjadi salah satu dari kebutuhan bagi
seluruh kehidupan umat manusia. Penggunaan
teknologi sangat membantu memanfaatkan
sumber-sumber yang ada di bumi. Salah satu
teknologi dimanfaatkan untuk pengolahan sumber
daya alam salah satunya adalah air. Teknologi
juga mengalami pengembangan. Pengembangan
sistem didefinisikan sebagai aktivitas untuk
menghasilkan sistem informasi berbasis komputer
untuk menyelesaikan persoalan (problem)
organisasi atau memanfaatkan kesempatan
(opportunities) yang timbul.

Untuk melakukan pengembangan langkah
awal yang harus dilakukan adalah menganalsis
masalah yang sedang terjadi. Hal ini sesuai
dengan pengertian dari analisis adalah suatu
proses mengumpulkan dan menginterpretasikan
kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa
persoalan dan menggunakan keduanya untuk
memperbaiki sistem.

PDAM saat ini telah mengembangkan
teknologi melalui aplikasi pembayaran pemakaian
air oleh masyarakat. Dalam hal ini aplikasi
pembayaran dan cara pembayaran secara online
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memiliki fungsinya masing-masing. Maka sistem
pembayaran itu sangat membantu masyarakat.
Sebab saat ini di PDAM telah banyak memiliki
pelanggan yang semuannya harus dilayani dengan
pelayanan terbaik.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis
memilih judul dalam penelitian ini adalah
“Analisis dan Pengembangan Aplikasi
Pembayaran Studi Kasus Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Tirta Prabujaya Kota
Prabumulih”.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Desain Penelitian
Mengungkapkan dalam penelitian

kualitatif yang menjadi instrumennya adalah
peneliti itu sendiri sehingga untuk dapat menjadi
instrumen maka peneliti harus memiliki bekal
teori dan wawasan sehingga mampu bertanya,
menganalisis, memotret dan mengkonstruksikan
objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna.

2.2. Metode Analisa OOAD
Metode Object Orientied Analysis (OOA)

yaitu tahapan untuk menganalisis spesifikasi atau
kebutuhan akan sistem yang akan dibangun
dengan konsep berorientasi objek, apakah benar
kebutuhan yang ada dapat diimplementasikan
menjadi sebuah sistem berorientasi objek, dan
Object Oriented Design (OOD) yaitu tahapan
perantara untuk memetakan spesifikasi atau
kebutuhan akan sistem yang akan dibangun
dengan konsep berorientasi objek ke desain
pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan
dengan pemrograman berorientasi objek.

Metode OOAD ini memiliki tahapan-tahapan
sebagai berikut :
1. Kelas (Class)

Kumpulan objek-objek dengan karakter yang
sama. Sebuah kelas yang mempunyai sifat
(atribut), kelakuan (operasi/metode),
hubungan (relationship) dan arti. Suatu kelas
dapat diturunkan dari kelas yang lain.

2. Objek (Object)
Abstraksi dan sesuatu yang mewakili dunia
nyata. Objek merupakan suatu entitas yang
mampu menyimpan informasi (status) dan
mempunyai operasi (kelakuan) yang dapat
diterapkan.

3. Metode (Method)
Operasi atau metode pada kelas hampir sama
dengan fungsi atau prosedur pada metodologi
terstruktur.

4. Atribut (attribute)
Variabel global yang dimiliki kelas. Atribut
dapat berupa nilai atau elemen– elemen data
yang dimiliki oleh objek dalam kelas.

5. Abstraksi (abstraction)
Prinsip untuk merepresentasikan dunia nyata
yang kompleks menjadi suatu bentuk model
yang sederhana dengan mengabaikan aspek-
aspek lain yang tidak sesuai dengan masalah.

6. Enskapsulasi (encapsulation)
Pembungkusan atribut data dan layanan
(operasi-operasi) yang dipunyai objek untuk
menyembunyikan implementasi dan objek
sehingga objek lain tidak mengetahui cara
kerjanya.

7. Pewarisan (inheritance)
Mekanisme yang memungkinkan satu objek
mewarisi sebagian atau seluruh dan objek
lain sebagai bagian dari dirinya.

8. Antar muka (interface)
Biasanya digunakan agar kelas yang lain
tidak mengakses langsung ke suatu kelas.

9. Reusabilily
Pemanfaatan kembali objek yang sudah
didefenisikan untuk suatu permasalahan pada
permasalahan lainnya yang melibatkan objek
tersebut.

10. Generalisasi & spesialisasi
Menunjukan hubungan antar kelas dan objek
yang umum dengan kelas dan objek yang
khusus.

11. Komunikasi Antar Objek
Dilakukan lewat pesan (message) yang
dikirim dari satu objek ke objek lainnya.



JIK, VOL. 8, No. 1 Juni 2017 59

Analisis dan Pengembangan.... ISSN2089-4384

12. Polimorfisme (polymorphism)
Kemampuan suatu objek untuk digunakan di
banyak tujuan yang berbeda dengan nama
yang sama sehingga menghemat program.

13. Package
Sebuah kontainer atau kemasan yang dapat
digunakan untuk mengelompokkan kelas-
kelas yang bernama sama disimpan dalam
package yang berbeda.

2.3 Metode Pengembangan Sistem
Prototype cocok digunakan untuk

menjabarkan kebutuhan pelanggan secara lebih
detail karna pelanggan sering kali kesulitan
menyampaikan kebutuhannya secara detail tanpa
melihat gambaran yang jelas. [5]. Adapun tahapan
dalam pengembangan sistem prototype yaitu:

1. Mendengarkan Pelanggan ( User)
Pada tahap ini programmer dan user bertemu

dan menentukan tujuan umum, kebutuhan yang
diketahui dan gambaran bagian-bagian yang akan
dibutuhkan berikutnya.

2. Membangun / Memperbaiki Prototype
Pada tahap ini setetelah sistem dibuat, maka

akan dilakukan analisa yaitu melihat kekurangan–
kekurangan yang ada di sistem itu kemudian
pembuatan dilakukan oleh programmer sistem.
Kegiatan ini berguna untuk peningkatan kinerja
sistem itu sendiri.

3. Pelanggan/ UserMenguji Coba Prototype
Pada tahap ini dilakukan evaluasi prototype

sistem oleh user. Apabila klien merasa prototype
sistem yang telah dikembangkan sesuai dengan
keinginannya maka prototype tersebut dapat
digunakan, akan tetapi jika prototype tersebut
tidak sesuai, maka prototype tersebut akan
dilakukan revisi dan digunakan sebagai acuan
dalam memperjelas kebutuhan software dan
kemudian dikembangkan prototype selanjutnya.

Sumber : Rosa A.S dan M.
Shalahuddin.Rekayasa Perangkat Lunak.
(2014)

Gambar 1. Model Prototype

3. ANALISIS DAN
PENGEMBANGAN SISTEM

3.1 Analisis Metode OOAD
1. Kelas (class)

Pada kelas ini proses pembayaran di mulai
dari pembuatan rekening, perhitungan dan
pembayaran.

2. Objek (object)
Yang merupakan objek dari analisa aplikasi
pembayaran di PDAM Tirta Prabujaya yaitu
pelanggan dan admin.

3. Metode (methode)
Metode pada analisis ini dapat dilihat dari
membuat perhitungan pembayaran, cara
pembayaran, pembayaran dan laporan.

4. Atribut (attribute)
Dalam hal ini yang meliputi atribut yaitu:
a. Data pelanggan (No_Pelanggan, Nama,

Tempat_Tanggal_Lahir, Jenis_Kelamin,
Alamat, Agama, Pekerjaan).

b. data admin (NIP, Nama, Tanggal_Lahir,
Jenis_Kelamin, Alamat, No_Telp, Email)

c. pembayaran (No_Pelanggan, No_Sa,
Nama, Alamat, Golongan, Bln_Bayar,
Standar_Awal, Standar_Akhir, Pemakaian,
Harga_Air, Jumlah_Bayar )

5. Abstraksi (abstraction)
Merupakan gambaran tentang fungsionalitas
keseluruhan dari aktor dimana setiap aktor
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melakukan apa yang mereka kerjakan dengan
sistem yang ada.

Gambar 2. Use Case Diagram
6. Antarmuka (interface)

pada bagian antarmuka ini penulis
membuatkan desain atau rancangan
antarmuka program yang akan
diimplementasikan.

7. Reusabilily
Merupakan gambaran aktifitas dalam sebuah
diagram yang menggambarkan tentang
aktifitas yang dilakukan. Berikut ini beberapa
aktivitas yang ada pada PDAM Tirta
Prabujaya :
a. Aktivitas login
b. Cari data pelanggan
c. Cetak

3.2 Metode Pengembangan Prototype
Dibawah ini merupakan analisis

permasalahan berdasarkan tahapan dari metode
pengembangan prototype :

TABEL I
TAHAPAN ANALISIS

Tahapan Permasalahan
Mendengarkan
Pelanggan/User

Pada tahap ini penulis dan
admin bertemu dan penulis
mendengarkan admin, dengan
tanya jawab antara penulis
dan admin untuk mengetahui
apa saja yang dibutuhkan
admin untuk pengembangan
sistem selanjutnya.

Memperbaiki Pada tahap ini pengembangan

Prototype sistem yang dilakukan penulis
adalah menganalisa aplikasi
yang ada disana dan mencari
kekurangan yaitu dalam hal
ini terdapat pada aplikasi
pembayaran. Analisa yang
dilakukan penulis akan dibuat
oleh pembuat program/
programmer.

Pelanggan/ User
Menguji coba
prototype

Pada tahap ini apabila
program telah dibuat oleh
programmer. admin dan user
merasa prototype sistem yang
telah di analisa oleh penulis
telah sesuai dengan keinginan
admin dan user maka
program dapat digunakan dan
diaplikasikan oleh admin dan
user.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisa
Berdasarkan analisa yang dilakukan

Penulis, Penulis melihat aplikasi pembayaran di
PDAM Tirta Prabujaya sudah baik dan membantu
dalam pengolahan data pelanggan yang akan
melakukan pembayaran. Namun menurut penulis
aplikasi pembayaran ini penggunaannya belum
maksimal karena pada aplikasi pembayaran ini
yang bisa menggunakan pembayaran di PDAM
Tirta Prabujaya secara online baru dapat diakses
pada tempat tertentu seperti Kantor Pos dan Bank
Sumsel BABEL. Penulis menyarankan agar
aplikasi pembayaran dapat diakses dimana saja,
penulis menganjurkan untuk PDAM Tirta
Prabujaya untuk menggunakan program Visual
Basic 2008 yang sudah berbasis internet supaya
dalam melakukan transaksi pembayaran
pelanggan tinggal menggunakan handphone yang
sudah terkoneksi internet. Maka Penulis
menambahkan tampilan seperti tampilan login,
tampilan cari data bayar, tampilan laporan
pembayaran, tampilan laporan penunggakan dan
cetak untuk memudahkan pelanggan dan admin
dalam meningkatkan kinerja di PDAM Tirta
Prabujaya.
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4.2. Pembahasan
4.2.1 Hasil Pengembangan

Dibawah ini merupakan tampilan yang
penulis tambahkan dari tampilan aplikasi
pembayaran PDAM Tirta Prabujaya adalah:
1. Halaman tampilan menu utama login.
2. Halaman login.
3. Halaman menu utama
4. Halaman data bayar pelanggan.
5. Cetak
6. Laporan

4.2.2 Hasil Pengujian
Aplikasi pembayaran pada PDAM Tirta

Prabujaya ini merupakan suatu aplikasi
pengolahan pelunasan, cetak ulang, daftar
pelunasan, rekap pelunasan rekening, informasi
mutasi pelanggan, informasi data pelanggan,
informasi tarif, dan informasi tempat bayar agar
dapat mempermudah dan membantu admin dalam
pengolahan data yang ada di PDAM Tirta
Prabujaya. Berikut tabel hasil pengujian :

TABEL II.
TABEL PENGUJIAN BLACK BOX

No
Skenario
Pengujian

Hasil yang
diharapkan

Hasil
Peng
ujian

1. Menu Login Menampilkan menu
login untuk admin

OK

2. Halaman
menu utama

Menampilkan menu
sopp, menu duty
manager dan keluar

OK

3. Halaman
menu sopp

Menampilkan data
pelunasan, cetak
ulang, daftar
pelunasan, rekap
pelunasan rekening.

OK

4 Halaman
pembayaran
rekening

Menampilkan input
data pelanggan
yang akan diisi oleh
admin

OK

5. Halaman Menampilkan input OK

pencetakan
ulang rekening

data yang sudah
diisi oleh admin
yang akan langsung
tersimpan ke dalam
database.

6 Halaman
laporan
pelunasan
loket harian

Menampilkan data
pelunasan loket
harian.

OK

7 Halaman
rekap
pelunasan
rekening

Menampilkan
rekapan pelunasan
rekening oleh
admin.

OK

8 Halaman
menu utama
duty manager

Menampilkan
informasi mutasi
pelanggan,
informasi data
pelanggan,
informasi tarif, dan
informasi tempat
bayar.

OK

9. Halaman
informasi data
induk
pelanggan

Menampilkan
semua informasi
data induk
pelanggan.

OK

10. Halaman
informasi data
pelanggan

Menampilkan
semua informasi
tentang data
pelanggan.

OK

11 Halaman
informasi tarif

Menampilkan
semua data tentang
informasi tarif
harga air.

OK

5. KESIMPULAN

Pada saat ini pengolahan data pembayaran di
PDAM Tirta Prabujaya sudah menggunakan
Aplikasi Pembayaran menggunakan bahasa
pemograman Visual Basic 6.0. Sistem
pembayaran tersebut belum maksimal karena pada
aplikasi pembayaran ini yang bisa melakukan
pembayaran di PDAM Tirta Prabujaya secara
online baru dapat diakses pada tempat tertentu.
Oleh karena itu penulis mengusulkan
pengembangan aplikasi pembayaran tersebut agar
lebih mudah di akses oleh pemakai dengan
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menggunakan jaringan internet dan juga
penambahan pilihan menu pada aplikasi.
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