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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

4.1 Implementasi Sistem 

 Pada bab ini menjelaskan tentang implementasi dan 

pembahasan sistem. implementasi sistem meliputi tatacara 

atau aturan penggunaan perangkat pendukung yang berupa 

perangkat keras dan perangkat lunak. Pengujian sistem 

dilakukan untuk menguji kelayakan aplikasi antrian salon.        

dalam hal ini pengujian ditujukan untuk mengetahui tercapai 

atau tidaknya dari tujuan dibuatnya aplikasi ini. 

4.1.1 Perancangan Web 

 Perancangan web menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan menggunakan software database Mysql yang dapat 

berjalan pada server jaringan dan merupakan freeware 

(perangkat lunak yang pemakaiannya gratis tidak dipungut 

pembayaran).   Perancangan  aplikasi antrian salon ini di 

desain dengan tujuan mempermudah user untuk 

mengoprasikan aplikasi, dengan tujuan itu pengunjung di 

harapkan dapat dengan mudah mengoprasikan aplikasi. 

4.1.2 Pengkodean / Coding 

 Dalam pembuatan program (coding) menggunakan PHP 

versi 5.6.11 sebagai bahasa pemrograman pada aplikasi ini, 

Mysql sebagai software database, Apache sebagai web server 

semua tergabung dalam aplikasi Ampps 3.5 for windows, 

untuk mengolah gambarnya menggunakan Adobe Photoshop 

CS3, desain tools menggunakan Microsoft Office Visio 2007 

dan Microsoft Office Word 2007 untuk pembuatan teks 

laporan, Sublime Text sebagai text editor script coding dan 

menggunakan Mozilla Firefox 47.0.1 sebagai web browsernya. 



21 
 

4.1.3 Prinsip Kerja Sistem 

a) Aplikasi antrian salon berbasis web ini dapat di akses 

dengan menggunakan aplikasi browser. 

b) Server menerima akses dan menjalankan program 

PHP untuk melakukan query pada database server, 

serta mengirimkan hasil query dalam format PHP 

sehingga dapat diterima oleh pengguna yang 

menggunakan aplikasi browser. 

c) Pengaksesan database server menggunakan PHP dan 

Mysql sebagai database server, halaman demi 

halaman digenerate dengan menggunakan PHP pada 

server. 

d) Untuk melakukan update data digunakan aplikasi 

yang dibuat denga PHP guna mempercepat 

perubahan data seperti proses edit, tambah data, 

maupun menghapus data dan yang dapat melakukan 

ini adalah admin salon. 

 

4.1.4 Konfigurasi Web Server 

 Web server yang digunakan adalah Apache (Win64) 

sebagai web servernya, semua tergabung dalam Ampps 3.5. 

sebagai browsernya menggunakan Mozilla Firefox, sehingga 

tidak perlu ditambahkan beberapa parameter yang harus 

diletakkan pada file http, conf, browser tersebut cukup hanya 

di instal saja dalam Mozilla Firefox. 

 

4.1.5 Halaman Website Antrian salon 

 Setelah dilakukan pengujian terhadap aplikasi antrian 

salon sebagaimana sesuai dengan spesifikasi komputer maka 

halaman yang dicoba dengan menggunakan aplikasi browser 

Mozilla Firefox sebagai berikut : 
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1. Halaman Pengguna/User 
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2. Halaman Login Admin 
 

 
3. Halaman Cek Kode 
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3. Halaman Admin 
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4.  Konten Foto Berjalan Berurutan 

 
 Konten ini di gunakan untuk memberi gambaran salon 

berupa foto bergerak tentang model gaya potongan rambut dan 

digunakan untuk kebutuhan promosi agar salon mendapat 

pengakuan dari pelanggan. 

 

5.  Urutan Antrian Salon 

 
 Urutan antrian hari ini menggambarkan tentang antrian 

hari ini yang akan mendapatkan pelayanan salon. urutan ini 

terdiri dari dua warna yaitu warna kuning yang menandakan 

antrian sedang mendapat layanan. sedangkan warna hijau 

menandakan urutan antrian yang akan mendapatkan layanan. 

urutan ini di dapat saat pelanggan mengantri dengan mengisi 

data antrian.  
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6.  Form Antrian  

 
 Form antrian digunakan untuk mengisi data antrian yang 

selanjutnya akan mendapat nomor antrian yang akan di 

gunakan untuk mendapatkan layanan salon. 

form antrian dapat di isi secara online pada website 

reydo.soundqueen.co.id dan dapat juga datang langsung ke 

salon data antrian akan di inputkan oleh admin salon agar 

pelanggan mendapat urutan antrian. 

 

7.  Contact Person 

 
 Konten ini berisi tentang nomor telefon salon yang dapat 

di hubungi oleh pelanggan salon. 
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8.  Menu Cek Brcode 

 
 Cek barcode memungkinkan pengguna untuk 

mengingatkan kembali nomor barcode yang telah di dapat saat 

mengantri, agar pelanggan mengetahui kembali nomor 

antriannya yang sebenarnya. 

 

9.  Menu Login Administrator 

 
 Menu login digunakan untuk keamanan saat akan 

beralih kemenu administrator.  
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10. Menu Kelola Salon 

 
 Menu ini berisi tentang input data pegawai dan layanan 

salon. memungkinkan menginput data pegawai baru dan dapat 

juga menginput serta merubah data layanan salon. 


