
PROGRAM PARKIR
Sistem Informasi Manajemen Parkir
Kendaraan Berbasis Barcode dengan

Menggunakan Kartu Parkir
( Programmer : Bunafit Nugroho )

Harga Source : Rp. 750.000, -

Untuk pemesanan, silahkan kirim SMS ke
nomor : 0857 2799 8969 // 0812 7228 4906

Contoh pesan SMS : " mas Bunafit, minta rekening untuk
pembayaran Sc Program Parkir Berbasi Barcode "



Konsep Sistem Parkir Berbasis Barcode
dengan Memakai Kartu Parkir

( Program ini dibuat berbasis Jaringan, dapat
berjalan Multi User dan Client Server, dengan Visual

Basic 6 dan database MySQL )

Programmer : Bunafit Nugroho

RELASI TABEL

parkir
no_parkir *
tgl_masuk
jam_masuk
kd_jenis **
no_plat_motor
no_kartu **
status_keluar
kd_petugas **

parkir_keluar
no_parkir **
tgl_keluar
jam_keluar
qty_hari
total_bayar
kd_petugas **

Keterangan:

*    : Primary Key / Kunci Utama
**   : Foreign Key / Kunci Tamu

: Hubungan One to One

: Hubungan One to Many

kasus

no_kasus
tgl_kasus
no_parkir *
no_kartu
no_plat_motor
no_stnk
id_nomor
id_tipe id_nama
id_alamat
alamat_tinggal
no_telp
barang_hilang
keterangan

petugas
kd_petugas *
nm_petugas
alamat
no_telpon
userid
password
level

kartu_parkir
no_kartu *
status_parkir
status_kartu

jenis
kd_jenis *
nm_jenis
tarif



DESAIN STRUKTUR BASIS DATA

TABEL PETUGAS PARKIR
Semua pengguna program parkir disimpan dalam satu tabel, yaitu
Petugas. Di dalam tabel ini menyimpan data penguna yang statusnya
sebagai Petugas parkir dan Administrator system.

Berikut adalah contoh datanya:

TABEL KARTU PARKIR
Pada system pakar yang Kita bangun ini menggunakan konsep Kartu
Parkir. Jadi, setiap pengendara yang ma suk area parkir dicatat Nomor Plat
Motornya dan diberikan Satu kartu parkir.

Kartu parkir sudah disipakan oleh pengelola parkir berbentuk Print, bisa
dicetak dalam kertas tebal yang delaminating, bias juga menggunakan
bahan plastic khusus, ataupun dicetak pada Kartu Mahasiswa (misalnya
jika penerapannya pada kampus).

Pada saat kendaraan masuk, setiap kendaraan diberikan satu kartu berisi
nomor kartu parkir, begitu juga saat keluar dia harus menyerahkan kartu
parkir yang dia dapat tadi.

Kartu parkit yang sedang dipakai untuk parkir (kendaraan belum keluar),
maka nomor itu tidak dapat dipakai lagi oleh orang lain, karna kartunya
juga unik (hanya ada satu nomor dalam setiap kartu).



Setelah motor keluar, kartu parkir dikembalikan di pintu keluar, dan kartu
itu dapat dipakai lagi di pintu masuk parkir untuk mtor lain atau mungkin
juga motor yang sama.

Berikut adalah contoh datanya:

Ada kolom status_parkir bernilai Y dan N. Untuk kartu parkir yang
sedang dipakai (kendaraan masih parkir/ belum keluar), ma ka status kartu
akan diberi nilai Y.

Sedangkan jika kartu sudah keluar, maka kartu parkir diset statusnya N
(kartu dapat dipakai lagi).



Untuk Status_Kartu, Kita beri nilai Y dan N. Untuk kartu parkir yang
masih ready(masih dipakai, atau kartunya tidak hi lang atau rusak) maka
diberi status Y.

Kadang kala kartu tersebut hilang atau mungkin rusak, maka Kita bisa
berikan nilai N.

TABEL JENIS KENDARAAN
Tabel jenis kendaraan dipakai untuk membedakan tarif parkir dari setiap
jenis kendaraan. Desainnya adalah:

Setiap jenis kendaraan Kita input dalam tabel jenis_kendaraan, dan
setiap jenis dapat diatur tariff parkirnya. Tarif parkir ini adalah untuk per
hari.

Dari daftar harga di atas, jika kendaraan dengan jenis Motor masuk area
parkir hari ini dan keluar pada hari ini juga, maka dianggap parkir satu
hari, sehingga tarifnya adalah 1x1000.

Sedangkan jika kendaraan Motor masuk hari ini, dan keluar pada hari
esoknya, maka akan dianggap parkir 2 hari. Maka tarifnya adalah;
2x1000, jadi total dia harus bayar parkir adalah Rp. 2.000,-.



TABEL PARKIR MASUK
Tabel parkir dipakai untuk menyimpan data kendaraan yang masuk ke
area parkir, setiap kendaraan masuk akan dicatat tanggal dan jam masuk,
serta yang paling penting adalah dicatat Nomor Plat Motor serta setiap
motor diberikan Kartu Parkir dengan nomor Unik  (berbeda dengan
motor lainnya yang masuk parkir).

Contoh datanya adalah:

Lihat pada contoh data parkir di atas. Infomrasi status_keluar memiliki
nilai Y dan N. Untuk motor yang masih di area parkir ( belum keluar),
maka dia diberi status N atau No untuk status keluarnya.

Sedangkan untuk motor yang sudah keluar dari area parkir, maka sattus
parkirnya diberikan nilai Y atau Yes.

Nomor Parkir dapat dipakai berulang . Satu kartu parkir dengan nomor
yang sama dapat digunakan berulang, baik oleh kendaraan yang sama di
hari yang sama, atau digunakan oleh mtoro berbeda pada hari yang sama.



Lihat gambar di atas, nomor kartu parkir 0000000001 dipakai berulang
pada hari berbeda. Artinya, kartu parkir yang Kita  buat ini untuk dipakai
permanent, bukan habis pakai lalu di buang atau disobek. Untuk itu, kartu
parkir harus dibuat dengan bahan yang awet.

TABEL PARKIR KELUAR
Kendaraan yang keluar dari area parkir dicatat dalam tabel
parkir_keluar.  Hubungan relasi tabel antara tabel parkir dengan
parkir_keluar adalah One to One, artinya satu nomor parkir masuk akan
memiliki satu informasi parkir keluar.

Anda bertanya, Kenapa Informasi Parkir Keluar tidak dijadikan
satu dengan Parkir Masuk  (satu tabel parkir) ?  Jawabannya, karna di
sini Kita mencatat informasi Masuk (tanggal dan jam) dan informasi
Keluar (tanggal dan jam). Selain itu, yang paling penting adalah
pencatatan Operator atau Petugas parkir saat kendaraan Masuk dan
kendaraan Keluar, ini alasan utama Kita  pisahkan.

Petugas pada Parkir Masuk bisa saja sama dengan Petugas Parkir Keluar,
tapi umumnya berbeda petugas.



TABEL KASUS
Tabel kasus dipakai untuk menyimpan informasi kasus atau permasalahan
yang terjadi, kasus ini hasil laporan dari pengguna parkir . Sebagai contoh,
ada pengguna parkir yang kehilangan Helm atau kegilangan barang lain
yang ada di motornya, maka dia dapat melaporkan dan datanya akan
disimpan dalam system.



DESAIN TAMPILAN PROGRAM

HALAMAN UTAMA
Halaman utama program parkir beris i Menu dan Shortcut, Anda dapat
mengembangkan sendiri tampilan gambar halaman depan supaya lebih
mantap.

HALAMAN LOGIN
Untuk masuk ke system, Anda harus login dulu. Anda dapat login sebagai
Administrator (pengelola system parkir) atau sebagai Petugas  parkir.



HALAMAN SETTING
Program parkir dibuat Client Server dan Multi User.
Client Server, artinya Anda dapat memisahkan databasenya dengan form
aplikasinya. Miaslnya, database ada di komputer A yang dikelola dari
kantor pelayanan parkir, sedangkan komputer B untuk pintu masuk, dan
komputer C untuk pintu keluar.  Komputer A, Komputer B dan Komputer
C mengakses satu database dengan system jaringan.

Multi User, artinya system dapat digunakan oleh dua orang atau lebih
dalam waktu yang bersamaan. Jadi, komputer A, komputer B dan
komputer C bisa saja mengakses system database dalam waktu
bersamaan.

Untuk program aplikasinya, yang jelas Anda harus mengkompilasi dan
menginstallnya pada Komputer A, Komputer B dan Komputer C. jadi
ketiga komputer harus diinstal satu program aplikasi yang sama.

Untuk aplikasi berbasis Client Server dan Multi User yang mungkin
komputernya ada banyak, maka Kita berikan fasilitas untuk Setting



Server. Jadi, misalnya system databasenya ada di komputer A, maka
komputer B dan C hanya diinstal programnya saja tanpa database,
sedangkan databasenya membaca dari komputer A. Pengaturan target
server ada di dalam form Setting MyDb.

Setting ini disimpan pada database berbentuk Microsoft Access, yaitu
MyDb.mdb, ada di dalam folder jadi satu dengan proyek utamanya.

Anda dapat memodifikasinya target koneksinya.

HALAMAN MANAJEMEN PETUGAS
Halaman program Petugas ini dipakai untuk menambah, menampilkan,
mengubah dan menghapus petugas.  Petugas memiliki hak akses sebagai
Operator Parkir, dan juga sebagai Administrator System Parkir .



 Dari form Petugas, klik tombol Baru untuk menambah data baru,
lalu isilah semua kotak masukan yang ada.

 Kode petugas akan dibuat otomatis, bertambah satu angka setiap
kali tombol Tambah diklik.

 Untuk menyimpan, klik tombol Simpan, maka data akan disimpan
dalam database.

 Untuk mengubah data, klik dua kali (klik ganda) pada data petugas
yang ada di dalam kotak GRID (tampil petugas), lalu datanya akan
ditampilkan kembali ke dalam form.  Anda dapat mengubah
datanya.

 Untuk menghapus caranya sama dengan edit, Anda dapat mengklik
dua kali pada baris data dalam grid, lalu klik tombol Hapus.



Untuk Laporan Daftar Petugas  dapat diakses dari menu Laporan,
berikut contohnya:

Berikut adalah tampilannya. Anda dapat  mengganti sendiri tampilan
laporan seperti judul laporan dan Logo gambarnya.

Semua data petugas akan ditampilkan di sini.



HALAMAN MANAJEMEN JENIS KENDARAAN
Halaman program Jenis Kendaraan, dapat diakses dari menu Data.

Anda dapat menambah data jenis baru, mengubah informasi seperti
tarifnya, atau menghapus data yang tidak terpakai lagi.



HALAMAN MANAJEMEN KARTU PARKIR
Halaman program Kartu Parkir, dapat diakses dari menu Data.

Dari halaman ini Kita juga dapat memonitor kartu park ir, apakah dia aktif
(sedang dipakai) atau bebas pakai. Anda dapat menambah jumlah kartu
baru, atau mengubah statusnya.



Kartu Parkir dapat Anda buat dengan Corel Draw  atau program pengolah
gambar lainnya, lalu dicetak di Percetakan dengan bentuk yang A nda
inginkan, di sana banyak pilihannya, ada yang model Kartu Nama, atau
ada dengan model Kartu ATM. Contoh buat ide Anda :

Jika Anda ingin mudah dalam mengetik Nomor Kartu Parkir, Anda dapat
menggunakan Barcode Reader (alat ini seperti keyboard,  dia mampu
membaca angka berbentuk baris). Jadi, setiap angka di nomor kartu dapat
Anda convert ke bentuk Code Baris (barcode). Contoh:

Tool untuk mengkonvert Angkat ke bentuk Barcode ada banyak, di Ms
Word juga ada Plug-inya, atau di Core Draw juga sudah tersesedia plugin
untuk itu.



HALAMAN OPERATOR 1: PARKIR MASUK
Halaman utama untuk Operator 1 adalah halaman layanan Parkir
Masuk (Entrance), dapat diakses dari menu Parkir.

Saat pertama membuka halaman Parkir Masuk, Anda sebagai operator
harus jeli apakah kendaraan itu Motor atau Mobil, Anda harus memilih
pada kombo, karna hal ini akan berpengaruh pada biaya parkir per
harinya.

Pertama, petugas akan memasukkan Nomor Kartu parkir yang akan
diberikan kepada pengendara. Silahkan ketikkan angkanya s aja, misalnya
angka 5 lalu tekan tombol Tab atau Enter pada keyboard, otomatis
system akan melengkapi angka 5 tadi menjadi 0000000005 (10 digit).
Kami membuat angka kartu parkir sebanyak 10 digit, Anda dapat
mengembangkannya lagi.



Selanjutnya, ketikkan Nomor Plat Polisi kendaraan tersebut.  Jangan
sampai salah, karna akan berakibat system error (data tidak valid) saat
motor tersebut akan keluar.

Tekan Enter, lalu Enter lagi, maka tombol Simpan akan dijalankan.
Kendaraan diperoblehkan masuk ke area park ir.

HALAMAN OPERATOR 2: PARKIR KELUAR
Halaman utama untuk Operator 2 adalah halaman layanan Parkir
Keluar (Exit), dapat diakses dari menu Parkir.

Saat ada kendaraan mau keluar parkir, petugas Operator 2 harus siap
siaga, dia harus cepat mengetikkan nomor plat kendaraan tersebut dengan
benar, lalu tekan Enter.

Setelah nomor Plat diketik dan tekan tombol Enter, maka program akan
memvalidasi. Jika ternyata nomor kendaraan tersebut sudah keluar parkir,
maka program akan mengeluarkan informasi seperti berikut.



Jika Nomor Plat kendaraan tersebut masih ada di dalam (system mencatat
masih aktif di dalam area parkir / belum keluar), maka Nomor Kartu
Parkir akan ditampilkan secara otomatis.  Pada saat itu pengendara akan
menyerahkan Kartu Parkir kepada pet ugas / Operator 2, maka operator
dapat mencocokan apakah nomornya benar ?

Jika nomor Plat dan Nomor Parkir yang ada di dalam system sama
dengan data yang dibawa pengendara, maka Kita anggap valid. Tekan
tombol Enter lagi, maka penyimpanan data akan dilak ukan.

Akan muncul konfirmasi KENDARAAN BOLEH KELUAR.

Tekan Enter lagi, selanjutnya ada form pembayaran, Anda dapat menulis
angka uang yang dibayarkan.

Lihat gambar di atas, informasi Jumlah Hari adalah jumlah berapa lama
(dalam hitungan hari) kendaraan itu parkir. Jika dia masuk hari ini dan
keluar pada hari ini juga, maka system mencatat 1 hari.



Jika berbeda tanggal, maka akan dihitung. Misalnya hari kemaren masuk,
dan hari ini keluar, maka akan dianggap parkir selama 2 hari, dan
biayanya adalah dikalikan 2.

Jika pengendara parkir telah memberikan Uang Pas , maka kotak
Uang Bayar tidak usah diisi, biarkan tetap kosong, karna system yang
akan melengkapi angkanya. Langsung aja tekan Enter, maka akan
menuju tombol Simpan.
Jika pengendara parkir memberikan uang lebih, misalnya biaya parkirnya
adalah 2000, dan dia memberikan uang 5000, maka Anda dapat
mengetikkan uang itu, karna form akan menhitung nominal kembaliannya
supaya Anda tidak bingung (ini dinamakan kalkulator system).

Tapi, berapapun pengendara memberikan uang (uang pas atau uang
besar), operator juga boleh mengosongkan, langsung Klik Enter saja,
Anda bisa menghitung sendiri berapa pengembalian uang mereka tanpa
harus menggunakan kalkulator ini.

Pada form pembayaran, tekan Enter lagi dan datanya akan tersimpan.

KASUS PARKIR
Jika ada masalah dengan pengguna parkir, maka Anda sebagai pengelola
system parkir dapat melayaninya. Untuk pencatatan dan pelaporan ke
atasan, Kita dapat menyimpan dari setiap kasus yang dilaporkan oleh
pengendara.

Contoh Kasus yang terjadi adalah, pengendara meletakkan benda
berharga pada kendaraannya, misalnya saja Jaket, Helm atau barang
berharga lainnya. Mungkin saja barang-barang tersebut rusak karna jatuh,
atau mungkin dicuri oleh orang lain, sehingga pengendar a membuat
laporan ke pengelola parkir.  Nah, kasus seperti inilah yang dapat Kita
catat dalam system.





INFORMASI DAFTAR SEDANG PARKIR
Anda sebagai pengelola parkir dapat melihat daftar kendaraan ayng saat
ini sedang parkir, yaitu dari menu Laporan  Daftar Parkir
Kendaraan.

Dari halaman ini Anda dapat Mencetak Laporan dengan klik tombol
Laporkan.



INFORMASI DAFTAR KELUAR MASUK PARKIR
Anda sebagai pengelola parkir dapat melihat daftar kendaraan yang
keluar masuk, informasi masuk dan keluar dapat ter lihat semua di sini.
Dapat diakses dari menu Laporan  Daftar Keluar Masuk Parkir .

Anda dapat memperbesar form di atas dengan mengklik ikon Maximize(
ada di pojok atas, kanan), maka layarnya akan membesar sesuai ukuran
monitor Anda.

Untuk mencetak, klik tombol Laporkan.



INFORMASI DAFTAR KELUAR MASUK PARKIR
Anda sebagai pengelola parkir dapat melihat daftar kasus yang masuk ke
system. Dapat diakses dari menu Laporan  Daftar Kasus.

Dari daftar kasus di atas, klik pada salah satu nama kasus di atas , maka
akan ditampilkan lebih detail dalam ukuran cetak.



LAPORAN TRANSAKSI

QUERY VIEW LAPORAN
Untuk memudahkan Kita membuat Laporan Transaksi, Kita membuat
View dengan query berikut:

CREATE VIEW view_transaksi As
SELECT P.no_parkir, J.kd_jenis, J.nm_jenis,
DATE_FORMAT(P.tgl_masuk, '%d/%m/%Y') As
tgl_masuk,
       DATE_FORMAT(K.tgl_keluar, '%d/%m/%Y') As
tgl_keluar, P.no_plat_motor, P.no_kartu,
K.qty_hari, K.total_bayar
FROM jenis_kendaraan As J, parkir As P,
parkir_keluar As K
WHERE J.kd_jenis=P.kd_jenis AND
P.no_parkir=K.no_parkir
GROUP BY P.no_parkir ORDER BY P.no_parkir;

Dari data itu, baru Kita bisa membuat 3 bentuk Laporan, yaitu Laporan
harian (hari ini, atau hari terpilih sesuai tanggal), Laporan Bulanan (bulan
ini, atau bulan terpilih), Laporan Periode (bisa memilih periode waktunya
sendiri).



LAPORAN TRANSAKSI HARIAN

Dalam system parkir, yang dianggap transaksi hari ini (tanggal sekarang)
adalah dimana parkir itu sudah keluar dan membayar. Jadi, filter Kita
untuk hari ini adalah Semua Parkir yang Tanggal Keluar (bayar)nya hari
ini.



LAPORAN TRANSAKSI BULANAN



Nama bulan bisa dipilih dalam bahasa Indonesia

Daftar tahun yang ditampilkan adalah daftar tahun yang ada di dalam
database transaksi.



LAPORAN TRANSAKSI PERIODE


