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Abstrak 
 
Dalam syariat Islam telah disunnahkan untuk melaksanakan aqiqah yang merupakan salah satu ajaran 
Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat hikmah dan manfaat positif yang bisa petik di 
dalamnya. Akan tetapi, kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai 
layanan aqiqah masih kurang memadai, baik melalui media cetak maupun media online. Banyak blog-blog 
lembaga penyedia aqiqah yang tidak memperbaharui informasi dan membiarkan begitu saja informasi 
yang ada pada blog tersebut. Tidak hanya itu, berdasarkan survey pencarian yang dilakukan oleh penulis 
melalui media cetak seperti koran diantaranya yaitu Koran Kompas edisi April 2015, Koran Galamedia 
dan Koran Tribun Jabar edisi Mei 2015, tidak ditemukan informasi mengenai layanan aqiqah. Selain itu, 
banyak rumah sakit maupun praktek bidan yang tidak melakukan kerjasama dengan penyedia layanan 
aqiqah karena dinilai tidak memiliki kepentingan untuk menyajikan informasi layanan aqiqah. Oleh karena 
itu, dibutuhkan media yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi maka perlu dibuat 
Aplikasi Pelayanan Jasa Aqiqah yang dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai layanan jasa 
aqiqah, pemesanan paket aqiqah serta memberikan fasilitas upload bukti pembayaran, membantu dalam 
menyampaikan komplain terhadap layanan jasa serta membantu lembaga mitra dalam memasukan data 
kelahiran anak yang akan memberikan informasi melalui SMS Gateway kepada masyarakat. Aplikasi ini 
dibuat menggunakan metode pengerjaan waterfall, framework CodeIgniter dengan bahasa pemrograman 
PHP dan menggunakan database MySQL. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu 
masyarakat yang dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai layanan jasa aqiqah. 
 
Kata Kunci: Aplikasi, Pelayanan Jasa Aqiqah, Berbasis Web 
 

1. Pendahuluan 
Dalam syariat Islam telah disunnahkan 

untuk melaksanakan aqiqah yang merupakan salah 
satu ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah 
SAW. Hukum aqiqah adalah sunnah mu'akkad.  
Aqiqah adalah penyembelihan hewan ternak yang 
dilaksanakan pada hari ketujuh setelah seorang bayi 
dilahirkan dan mencukur rambutnya sebagai bentuk 
rasa syukur kepada Allah SWT, sebagaimana hadist 
Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, 
Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu Majah, Baihaqi 
dan Hakim berikut ini: 
 
 ُّ� @ِْ*ـ.ِ  َو8ُـَ<ـ=َّ; َ:29ِـ1ِـ.ِ  8َـ7ْمَ  6َـْ)ـ.ُ  ت3َ24ُُْ  2ِـ1َـ0ِـْ*0َ/ِ.ِ  َرِھْ*ـ)َـ&ٌ  ُ$#َمٍ  ُ�
 ُAَـBCَْرأُْ:ـ.ُ  َو8ُـ 

“Setiap anak yang lahir tergadai aqiqahnya yang 
disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu ia 
diberi nama dan digunduli rambutnya.” 

Aqiqah bagi anak laki-laki yaitu dengan dua 
ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan 
yaitu dengan satu ekor kambing. Terdapat hikmah 
dan manfaat positif yang bisa petik di dalamnya. 
Aqiqah merupakan tebusan hutang anak untuk 
memberikan syafaat bagi kedua orangtuanya kelak 
pada hari perhitungan dan sarana untuk 
menunjukkan rasa gembira dalam melaksanakan 
syari'at Islam & bertambahnya keturunan mukmin 
yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW 
pada hari kiamat. Manfaat dari melaksanakan aqiqah 
yaitu melepaskan bayi dari godaan setan. Hal ini 
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sesuai dengan yang dimaksud oleh Al Imam Ibunu 
Al Qayyim Al Jauziyah “bahwa lepasnya dia dari 
syaithan tergadai oleh aqiqahnya”. Selain itu 
manfaat dari melaksanakan aqiqah yaitu dapat 
memperkuat tali silahturahmi diantara anggota 
masyarakat dalam menyambut kedatangan anak 
yang baru lahir. Dengan banyaknya manfaat yang 
dapat diambil dengan melakukan aqiqah kesadaran 
masyarakat untuk melakukan aqiqah mengalami  
peningkatan. Peningkatan ini ditandai dengan 
semakin meningkatnya  jumlah lembaga penyedia 
layanan aqiqah. Berdasarkan artikel pada 
www.agrina-online.com Ir. Asep Ade Herawan 
Direktur Dompet Dhuafa Livestock 
mengungkapkan bahwa pertumbuhan jumlah 
lembaga penyedia aqiqah mengalami kenaikan 
sebesar 3% per tahun. 

Akan tetapi meningkatnya jumlah lembaga 
penyedia layanan aqiqah berbanding terbalik 
dengan kemudahan masyarakat memperoleh 
informasi yang lengkap mengenai layanan aqiqah. 
Berdasarkan survey pencarian yang dilakukan oleh 
penulis melalui mesin pencari otomatis yaitu 
Google, hanya 2 dari 5 lembaga penyedia layanan 
aqiqah yang menyajikan informasi yang jelas dan 
lengkap baik dari segi harga hewan dan paket aqiqah 
serta cara pemesanan. Banyak blog-blog lembaga 
penyedia aqiqah yang tidak memperbaharui 
informasi dan membiarkan begitu saja informasi 
yang ada baik dari segi harga hewan serta paket 
aqiqah serta cara pemesananan. Tidak hanya itu, 
berdasarkan survey pencarian yang dilakukan oleh 
penulis melalui media cetak seperti koran 
diantaranya yaitu Koran Kompas edisi April 2015, 
Koran Galamedia dan Koran Tribun Jabar edisi Mei 
2015, tidak ditemukan informasi mengenai layanan 
aqiqah. Selain itu, banyak rumah sakit maupun 
praktek bidan yang tidak melakukan kerjasama 
dengan penyedia layanan aqiqah karena dinilai tidak 
memiliki kepentingan untuk menyajikan informasi 
layanan aqiqah karena sebatas menangani 
permasalahan seperti imunisasi balita, suntik KB 
dan lain sebagainya.   

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis 
tertarik untuk membuat aplikasi berbasis web yang 
dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan 

informasi serta pelayanan mengenai jasa aqiqah. 
Oleh karena itu penulis menjadikan permasalahan 
tersebut menjadi penelitian dengan judul “Aplikasi 
Pelayanan Jasa Aqiqah Berbasis Web”. Dengan 
adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu 
masyarakat untuk mendapatkan informasi serta 
layanan yang lengkap mengenai layanan jasa 
aqiqah. 
 
 

2. Metodologi 
Pada pembuatan aplikasi ini digunakan 

metode Software Development Life Cycle (SDLC) 
dengan metode Waterfall. Waterfall atau SDLC Air 
Terjun sering juga disebut model linier (Sequent 
Linier) atau alur hidup klasik (clasical life cycle). 
Waterfall Model menyediakan pendekatan alur 
hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut 
mulai dari analisis, desain, pengujian, dan tahapan 
pendukung (support).[10] Adapun proses dalam 
model waterfall ini antara lain : 

 
Gambar 1. Pendekatan Waterfall 

 
Pada Gambar 1 menunjukan pendekatan 

waterfall pada umumnya dan melibatkan beberapa 
langkah berikut:  
a. Analisis Sistem  

Analisis sistem merupakan tahapan dalam 
mengidentifikasi dan pengumpulan data-data yang 
dibutuhkan dalam membuat “Aplikasi Pelayanan 
Jasa Aqiqah Berbasis Web”. Hal yang dilakukan 
dalam tahap analisis sistem ini yaitu :  
1) Melakukan wawancara terhadap lembaga mitra 

seperti rumah sakit atau praktek bidan. Selain itu 
juga melakukan wawancara dengan para 
orangtua yang telah atau belum melakukan 
aqiqah untuk anaknya mengenai informasi 
layanan jasa aqiqah.  

2) Melakukan survey untuk pengumpulan data 
meliputi harga hewan aqiqah dan paket aqiqah 
pada penyedia layanan aqiqah.  
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3) Melakukan survey pencarian yang informasi 
layanan aqiqah melalui media cetak seperti 
koran diantaranya yaitu Koran Kompas edisi 
April 2015, Koran Galamedia dan Koran Tribun 
Jabar edisi Mei 2015 

4) Mempelajari tinjauan pustaka yang berkaitan 
dengan pembuatan dan perancangan aplikasi.  

Data yang telah didapatkan pada tahap analisis ini 
digunakan pada tahapan selanjutnya yaitu tahap 
desain sistem.  

 
b. Desain Sistem  

Dalam tahapan ini dilakukan desain sistem 
dengan pendekatan UML yang meliputi Use Case 
Diagram sebagai rancang model interaksi pengguna 
dengan aplikasi. Dalam perancangan basis data 
digunakan Class Diagram sebagai rancang model 
serta pembuatan mockup desain interaksi pengguna 
sebagai rancang model user interface. Hasil dari 
tahap desain sistem ini akan digunakan sebagai 
acuan dalam tahapan selanjutnya yaitu tahapan 
pengkodean.  

 
c. Pengkodean  

Setelah tahap desain sistem selesai, maka 
dilakukan transformasi dari desain yang telah 
dirancang ke bahasa yang dikenal oleh komputer 
(coding) yaitu dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan framework CI serta MySQL 
sebagai bahasa pemrograman basis data.  

 
d. Pengujian Sistem  

Pengujian sistem dilakukan untuk 
memastikan bahwa aplikasi yang dibuat telah sesuai 
dengan desainnya dan semua fungsi dapat 
dipergunakan dengan baik tanpa ada kesalahan.  

 
e. Maintenance  
Pada pengerjaan penelitian ini, penulis tidak sampai 
pada tahap pemeliharaan atau maintenance. 
 
 

3. Tinjauan Pustaka 
Teori yang melandasi penelitian ini meliputi : 
 
a. CodeIgniter 

CodeIgniter merupakan aplikasi open 
source yang berupa framework dengan model MVC 
untuk membangun website dinamis menggunakan 

PHP. CodeIgniter memudahkan developer website 
unutk membuat aplikasi website dengan cepat dan 
mudah dibandingkan dengan membuatnya dari 
awal.  

 
Model View Controller merupakan suatu 

konsep yang cukup popular dalam pembangunan 
aplikasi web. Berawal dari bahasa pemrograman 
Small Talk, MVC memisahkan pengembangan 
aplikasi berdasarkan komponen utama yang 
membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, 
user interface, dan bagian yang menjadi kontrol 
aplikasi[1]. Komponen MVC antara lain: 
1. Model  

Biasanya berhubungan langsung dengan 
database untuk memanipulasi data (insert, 
update, delete, search), menangani validasi dari 
bagian controller, namun tidak dapat 
berhubungan langsung dengan bagian view.  

2. View  
View merupakan bagian yang menangani 
presentation logic. Pada suatu aplikasi web 
bagian ini biasanya berupa file template HTML 
yang diatur oleh controller. View berfungsi 
untuk menerima dan merepresentasikan data 
kepada user. Bagian ini tidak memiliki akses 
langsung terhadap bagian model.  

3. Controller  
Controller merupakan bagian yang mengatur 
hubungan antara bagian model dan bagian view, 
controller berfungsi untuk menerima request 
dan data dari user kemudian menentukan apa 
yang akan diproses oleh aplikasi. 

 
b. Usecase Diagram 

Usecase Diagram menjelaskan manfaat 
sistem jika dilihat menurut pandangan orang yang 
berada di luar sistem(Aktor). Diagram ini 
menunjukan fungsionalitas suatu sistem atau kelas 
dan bagaimana sebuah sistem berinteraksi dengan 
dunia luar. Usecase Diagram dapat digunakan 
dalam proses analisis untuk merangkap requirment 
system dan untuk memahami cara kerja sebuah 
sistem[2]. 
c. ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD (Entity Relationship Diagram)  
merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk 
merancang hubungan antar tabel-tabel dalam basis 
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data. Berikut adalah simbol-simbol yang sering 
digunakan pada ERD untuk merancang tabel-tabel 
beserta relasinya dalam basis data[3]. 
d. Flowmap 

Flowmap merupakan diagram yang 
menggambarkan aliran dokumen pada suatu 
prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan 
diagram alir yang menunjukkan arus dari dokumen, 
aliran data fisik, entitasEentitas sistem informasi 
dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan 
sistem informasi. Penggambaran biasanya diawali 
dengan mengamati dokumen apa yang menjadi 
media data atau informasi. Selanjutnya ditelusuri 
bagaimana dokumen tersebut terbentuk, ke bagian 
atau entitas mana dokumen tersebut mengalir, 
perubahan apa yang terjadi pada dokumen tersebut, 
proses apa yang terjadi terhadap dokumen tersebut, 
dan seterusnya[1].  
e. MySQL 
MySQL adalah salah satu jenis database server 
yang sangat terkenal. MySQL menggunakan bahasa 
SQL untuk mengakses database. Lisensi MySQL 
adalah FOSS License Exception dan ada juga yang 
versi komersialnya. Tag MySQL adalah The 
World’s most popular open source database[5]. 
f. XAMPP 
XAMPP merupakan paket PHP dan MYSQL 
berbasis open source, yang dapat digunakan sebagai 
tools untuk menggambarkan aplikasi berbasis PHP. 
XAMPP mengkombinasikan beberapa paket 
perangkat lunak berbeda kedalam suatu paket[5]. 
g. HTML (Hypertext Markup Language) 
HTML (Hypertext Markup Language) adalah 
bahasa yang menggunakan perintah sederhana 
dalam standar dokumen text ASCII untuk 
menyediakan suatu tampilan visual yang 
terintegrasi. HTML terdiri atas perintah-perintah 
sederhana yang menjelaskan bagaimana struktur 
dokumen, tetapi tidak memformatnya. Browser 
yang menampilkan HTML akan memformat dan 
menyesuaikan tampilan HTML sehingga sesuai 
dengan layar komputer pengunjung. HTML 
menggunakan penanda berupa tag (<…>) yang 
mengindikasi bagaimana browser web 
menampilkan elemen halaman seperti teks atau 
grafik. Kode HTML terletak di antara container tag 
diawali dengan <namatag> dan diakhiri dengan 
</namatag>. HTML mempunyai tiga buah tag 

utama, yaitu HTML, tag HEAD dan BODY. Tag 
HTML berfungsi untuk menyatakan suatu dokumen 
HTML, tag HEAD berfungsi memberikan informasi 
tentang dokumen dan tag BODY menentukan 
bagaimana isi sebuah dokumen ditampilkan oleh 
browser[6]. 
h. PHP 
PHP adalah bahasa pemrograman yang bersifat 
server-side atau bekerja di sisi server. PHP didesain 
untuk pembuatan website. PHP dapat digabungkan 
pada dokumen Hyper Text Markup Language 
(HTML) dan dapat dieksekusi setiap kali halaman 
web tersebut dikunjungi[5]. 
 
 

4. Analisis dan Perancangan 
Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi 

permasalahan dan kebutuhan pengguna : 
 

4.1 Gambaran Sistem Saat Ini 
Saat ini belum ada aplikasi yang 

menyediakan informasi yang lengkap mengenai 
layanan jasa aqiqah. 

Aplikasi pelayanan jasa aqiqah berbasis 
web ini adalah aplikasi yang menyediakan informasi 
serta layanan yang lengkap mengenai layanan jasa 
aqiqah. Aplikasi ini tidak menangani pembayaran 
tetapi hanya menyediakan fasilitas upload bukti 
pembayaran. Pengelola web bekerjasama dengan 
rumah sakit atau praktek bidan sebagai lembaga 
mitra untuk memperoleh data customer agar dapat 
memberikan informasi mengenai layanan jasa 
aqiqah yang disampaikan menggunakan SMS 
Gateway. Pemesanan yang dilakukan oleh customer 
akan difilter berdasarkan lokasi terdekat customer 
agar customer dapat memperoleh data hewan dan 
melakukan pemesanan. 
 
4.1 Proses Bisnis yang Diusulkan 
4.4.1 FlowmapRegistrasi Lembaga Mitra 

Lembaga mitra adalah rumah sakit bersalin 
atau klinik bersalin yang bekerjasama dengan 
pengelola web. 
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Gambar 2. Flowmap Registrasi Lembaga Mitra 

 
Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, 

lembaga mitra berperan sebagai menyediakan data 
kelahiran anak untuk menjadi calon customer. 
 
4.4.2 Flowmap Registrasi Penyedia Aqiqah 

Penyedia aqiqah adalah penyedia kambing 
dan juru masak sajian aqiqah. 

 
Gambar 3.Flowmap Registrasi Penyedia Aqiqah 

 
Gambar 4. Flowmap Registrasi Customer 

 
Pada Gambar 3 ditunjukkan bahwa penyedia aqiqah 
akan terdaftar secara resmi setelah melakukan 
registrasi. 
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4.4.3 Flowmap Registrasi Customer 
Customer adalah orang yang akan 

melaksanakan  aqiqah. Sebagaimana ditunjukkan 
pada Gambar 4,customer diharuskan melakukan 
registrasi sebelum mealakukan pemesanan.  

 
4.4.4 Flowmap Pemesanan 

Pada Gambar 5 ditunjukkan proses 
pemesanan aqiqah yang dilakukan oleh customer 
dengan melibatkan pengelola web dan penyedia 
aqiqah. 

 
Gambar 5. Flowmap Pemesanan 

 
4.4.5. Flowmap Input Kelahiran Bayi & Broadcast 
SMS Kepada Customer 

Proses input data kelahiran bayi dilakukan 
oleh lembaga mitra sebagaimana ditujukkan pada 
Gambar 6. 

Flowmap Input Kelahiran Bayi & Broadcast SMS Kepada Customer
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Gambar 6. Flowmap Input Kelahiran Bayi 

&Broadcast SMS Kepada Customer 
 
 
 

4.4.6 Flowmap Testimoni Customer 
Gambar 7 menunjukkan proses pemberian 

testimoni yang dilakukan oleh customer untuk 
menilai kualitas layanan yang dilakukan oleh 
penyedia aqiqah ataupun pengelola web. 

 
Gambar 7. Flowmap Testimoni Customer 
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Gambar 8. Flowmap Proses Pengiriman Pesanan 

Oleh Penyedia Jasa Aqiqah 
 

4.4.7 Flowmap Proses Pengiriman Pesanan oleh 
Penyedia Jasa Aqiqah 

Paket aqiqah yang dipesan oleh customer 
melalui website akan disediakan oleh penyedia 

aqiqah. Gambar 8 menunjukkan proses pengiriman 
pesanan customer. 

 
4.4.8Flowmap Penyampaian & Penyelesaian 
Komplain Customer  Via  Web 

Pengelola web menyediakan layanan 
komplain dari customer yang dapat disampaikan via 
web. Baik komplain atas layanan web ataupun 
penyediaan aqiqah. Gambar 9 menunjukkan proses 
penyampaian dan penyelesaian komplain via web.  
 
 
 
 
4.4.9 Flowmap Proses Penyampaian & 
Penyelesaian Komplain Customer Via Petugas 
Delivery 
 

 
Gambar 3.10. Flowmap Proses Penyampaian & 
Penyelesaian Komplain Customer Via Petugas 

Delivery 
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Gambar 9. Flowmap Penyampaian & Penyelesaian 
Komplain Customer  Via  Web 
 

Selain via web site,Customer dapat 
menyampaikan komplain melalui petugas yang 
mengirimkan paket aqiqah. Gambar 10 
menunjukkan proses penyampaian dan penyelesaian 
komplain via petugas delivery. 
 
4.10 Flowmap Pembayaran Profit Sharing 
Untuk Lembaga Mitra 

Setiap lembaga mitra berhak mendapatkan 
profit sharing apabila customer yang melakukan 
transaksi berasal dari lembaga tersebut. Gambar 11 
penunjukkan proses pembayaran profit sharing 
kepada lembaga mitra. 

 
Gambar 11. Flowmap Pembayaran Profit Sharing 

Untuk Lembaga Mitra 
 

4.4.11 Usecase Diagram Aplikasi  
Gambar 12 menunjukkan aktor sebagai 

pengguna aplikasi dan fungsional yang dimiliki 
oleh aplikasi.  

Flowmap Proses Penyampaian & Penyelesaian Komplain Customer via Web

Customer Pengelola Web
Penyedia Jasa 

Aqiqah
Sistem

Mulai

Login

Pilih menu 

Komplain

Database Aqiqah

Pilih  jawab komplain

Simpan data 

komplain

Menampilkan 

komplain

Menampilkan 

tanggapan 

komplain

Memasukan 

data komplain

Tampilkan 

komplain

Perlu diklarifikasi 

lebih lanjut kepada 

penyedia jasa 

aqiqah?

tidak

Simpan 

Tampilkan 

tanggapan 

komplain

Cek jenis 

komplain

Koordinasi dengan 

penyedia jasa 

aqiqah & tentukan 

tindak lanjut 

komplain

ya

Memasukan 

tanggapan 

komplain

Cetak surat 

perintah ganti rugi

Surat perintah 

ganti rugi

Pelaksanaan 

ganti rugi

Selesai 

Flowmap Konfirmasi Pembayaran Profit Sharing Untuk Lembaga 

Mitra

Pengelola web Lembaga mitraSistem

Mulai 

Menampilkan jml 

profit yang harus 

dibayar

Menampilkan 

jml profit yang 

harus dibayar

Pilih menu 

konfirmasi 

pembayaran 

profit

Database Aqiqah
Upload bukti 

transfer

selesai

Kirim SMS 

Pembayaran 

profit

SMS 

Pembayaran 

profit

SMS 

Pembayaran 

profit



Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (KNASTIK 2016) ISSN: 2338-7718 
Yogyakarta, 19 November 2016 
 

101 
 

 
 

Gambar12. Usecase Diagram 
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Gambar 13. Entity Relational Diagram (ERD) 

 

4.4.11 Perancangan Basis Data 
Semua data yang dikelola oleh aplikasi 

disimpan dalam basis data yang merupakan 
perwujudan dari hubungan antarentitas yang 
ditunjukkan pada Gambar 13. 
 
 

5. Implementasi 
Aplikasi dibangun dengan mengacu pada 

kebutuhan pengguna dan fungsionalitas sesuai 
dengan rancangan pada use case diagram. Berikut 
ditampilkan beberapa antarmuka yang terdapat pada 
aplikasi ini. 

 
5.1 Halaman Login 

Gambar 14 menunjukkan antarmuka 
halaman web untuk login pengguna. 

 

 
Gambar 14. Halaman Login 

 
 

 
Gambar 15. Halaman Tambah Data Pemesanan 
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5.2 Halaman Tambah Data Pemesanan 

Gambar 15 menunjukkan antarmuka 
halaman web yang digunakan customer untuk 
menambah data pemesanan. 

 
5.3 Halaman Tambah Konfirmasi Pembayaran  

Gambar 16 menunjukkan antarmuka 
halaman web yang digunakan customeruntuk 
melakukan konfirmasi pembayaran. 

 
Gambar 16. Halaman Tambah Konfirmasi 

Pembayaran 
 
5.4 Halaman Tambah Testimoni 

Gambar 17 menunjukkan antarmuka 
halaman web yang digunakan customer untuk 
memberikan testimoni atas layanan yang 
dterimanya. 

 
Gambar 17. Halaman Tambah Testimoni 

 
5.5. Halaman Simulasi Paket 

Gambar 18 menunjukkan antarmuka 
halaman web yang digunakan oleh customer untuk 

mengetahui simulai paket akqiqah yang sesuai 
dengan kebutuhannya. 

 
Gambar 18. Halaman Simulasi Paket 

 
5.6 Halaman Lihat Profil Lembaga 

Gambar 19 menunjukkan antarmuka 
halaman web untuk mebubah profil lembaga mitra. 
 

 
Gambar 19. Halaman Lihat Profil Lembaga 

 
5.7 HalamanTambah Data Orangtua 

Gambar 20 menunjukkan antarmuka 
halaman web yang digunakan oleh lembaga mitra 
untuk memasukkan data orangtua anak. 
 

 
Gambar 20. HalamanTambah Data Orangtua 
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5.8 Halaman Tambah Data Kelahiran Bayi 
Gambar 21 menunjukkan antarmuka 

halaman web untuk memasukkan data kelahiran 
anak. 

 

 
Gambar 21. Halaman Tambah Data Kelahiran 

Bayi 
 

5.9 Halaman Lihat Laporan Profit 
Gambar 22 menunjukkan antarmuka 

halaman web untuk melihat laporan profit. 

 
Gambar 22. Halaman Lihat Laporan Profit 

 
5.10 Halaman Lihat Laporan Pemesanan 

Gambar 23 menunjukkan antarmuka 
halaman web untuk melihatlaporan pemesanan. 

 
Gambar 23. Halaman Lihat Laporan Pemesanan 
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1. Baiknya ada keragaman model pemesanan.
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