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ABSTRAK

Pada era teknologi informasi saat ini, dibutuhkan informasi yang dapat menunjang dalam
pengambilan keputusan suatu perusahaan secara cepat dan tepat. Seperti pada peneilitian ini, sebuah
usaha yang bergerak dalam jasa service masih terbilang tradisional dalam pengoprasian sistemnya,
sehingga memerlukan tenaga dan waktu lebih untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka.
Permasalah penelitian ini adalah Bagaimana merancang sistem informasi yang mana dapat
mempermudah pengelolaan data konsumen untuk sebuah laporan pada jasa service ini, seperti stok
barang data konsumen beserta laptop yang harus diservice. Tidak hanya itu sistem ini juga harus bisa
merancang sistem yang mana dapat mempercepat dan mengurani pemakaian sumber daya manusia
yang berlebih tanpa mengurangi kinerja jasa yang disediakan, karena bagaimanapun bisnis ini
membutuhkan kepercayaan dari konsumen.
Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall. Dengan 5 tahapan yaitu analisis
kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian dan pendukung atau
pemeliharaan yang mana akan sangat berguna jikalau ada pengembangan atau perubahan system dari
jasa service ini. Untuk perancangan proses bisnis menggunakan BPMN, untuk pemodelan data
menggunakan DFD dan ERD, selanjutnya dijabarkan dalam database menggunakan MySQL. Tahap
selanjutnya adalah implementasi menggunakan bahasa pemrograman PHP.
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sistem pendaftaran konsumen berbasis web yang dapat
memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melakukan input data konsumen beserta data
mekanik yang mana akan dijadikan laporan transaksi yang berisi semua aktivitas service yang telah
dilakukan dan pembuatan laporan yang simple dan cepat sehingga pengguna lebih efektif dan efisiensi
waktu dan tenaga.

KATA KUNCI : Sistem Informasi, Sistem Antrian, Transaksi Penjualan, Stok Barang.
I.

LATAR BELAKANG

dipercepat dan dari segi jarak yang jauh

Perkembangan teknologi saat ini
telah memasuki masa dimana digital
sangat

membantu

dalam

memenuhi

kebutuhan kita, dengan berbagai kelebihan
untuk membantu aktivitas manusia di
jaman ini, entah dari segi waktu yang dapat
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dapat diperdekat, dengan adanya fasilitas
pada era jaman ini. Adapun kebutuhan
tentang

informasi-informasi

yang

dibutuhkan oleh manusia yang dapat di
cari dengan mudah dan terpercaya. Oleh
karena itu kepercayaan akan cukup mudah
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di dapat dalam penyaluran jasa di bidang
service laptop.

Untuk menyelesaikan masalah di
atas dirancanglah sebuah system yang

Jasa service laptop cukup kerap

dapat membantu “CKService” ini dalam

terdengar di telinga orang-orang yang

pembagian waktunya, agar para pelanggan

menggunakan perangkat seperti laptop

dapat menunggu sesuai dengan kerusakan

untuk memenuhi kebutuhannya, entah itu

yang di alaminya dalam artian tidak

didunia kerja atau di kalangan pelajar, di

menunggu dengan tidak kepastian, serta

jaman ini pun anak-anak yang masih di

membantu dalam penjadwalan pengerjaan

sekolah dasar telah di ajarkan tentang

pada “CKService” itu sendiri.

bagaimana cara mengoperasikan computer
atau laptop untuk menyelesaikan tugastugasnya.
Pekerjaan di bidang jasa seperti
service laptop ini membutuhkan keahlian,
pengalaman dan yang tak kalah penting
adalah kepercayaan dari

konsumen-

konsumennya agar perkerjaan ini dapat
berkembang yang selalu memperioritaskan
kepercayaan pelanggannya.
Dalam melakukan pekerjaan jasa
service

ini biasanya

technician

pada

“CkService” mengalami kesulitan saat
pembagian

waktu,

terkadang

masalah

setiap laptop dari konsumen itu sendiri
berbeda-beda dalam hal kerusakannya, ada
yang hanya software hingga ada yang
hardware, untuk hardware itu sendiri
membutuhkan waktu untuk pemesanannya
dan pemasangan/pergantian hardware itu
sendiri.

Kurangnya

sistem

persediaan

sparepart, data mekanik yang jelas dan
pengerjaan laporan yang cepat menjadi
permasalahan pada jasa service ini
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II.

METODE
Analisis

memperoleh

dilakukan
hasil

langsung

untuk
untuk

pengembangan sistem dengan cara tatap
muka dan berdialog langsung dengan
konsumen. Dengan demikian akan terlihat
lebih jelas kekurangan dari proses sistem
tersebut.
Berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan, didapatkan
kurangnya

sistem

informasi tentang
informasi

dalam

pengembangan sistem yang berguna dalam
pengembangan sistem pada alur data
barang masuk hingga alur pada antrian unit
tersebut.
Kekurangan

tersebut

yang

menyebabkan turunya kinerja toko saat
banyak konsumen yang memerlukan jasa
tersebut. Kurangnya sistem informasi yang
yang di perlukan menjadi penyebab yang
cukup fatal dalam transaksi di toko ini.
Metode penelitian ini menggunakan
metode waterfall yang mana cocok untuk
simki.unpkediri.ac.id
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pengembangan system informasi pada toko
service ini.

4. Pengujian
Pengujian fokus pada perangkat lunak

Metode pengembangan sistem yang

dari segi logik dan fungsional serta

digunakan oleh penulis adalah metode

memastikan bahwa semua bagian sudah

pengembangan Waterfall. Tahapan yang

diuji.

terdapat dalam metode tersebut ialah :

5. Pendukung

(support)

atau

Pemeliharaan (maintenance)
Tidak menutup kemungkinan sebuah
perangkat lunak mengalami perubahan
ketika sudah di instal pada komputer
admin. Perubahan bisa terjadi karena
1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Proses
dilakukan

pengumpulan
secara

kebutuhan

intensif

untuk

menspesifikasikan kebutuhan perangkat

adanya kesalahan yang muncul dan tidak
terdeteksi saat pengujian atau kurangnya
fitur-fitur

yang

sebelumnya

tidak

direncanakan.

lunak agar dapat dipahami seperti apa
yang dibutuhkan oleh program antrian

III. HASIL DAN KESIMPULAN

tersebut.

A. Hasil Penelitian

2. Desain

1. Tampilan Database

Desain perangkat lunak adalah proses

Tampilan dibawah ini adalah tabel

multi langkah yang fokus pada desain

database yang mana berisi data-data dari

pembuatan

program

perangkat

lunak

pengguna atau admin, sparepart, mekanik,

termasuk

struktur

data,

arsitektur

transaksi dan konsumen, tabel database

perangkat lunak, representasi antar muka

tersebut telah terhubung dari tabel satu ke

dan prosedur pengkodean.

tabel lainnya sehingga table database

3. Pembuatan Kode Program

tersebut telah saling relasi.

Tahap

pengkodean

merupakan

terjemahan analisa dan perancangan ke
dalam bahasa pemrograman. Desain harus
ditranslasikan kedalam program antrian
agar hasil dari tahap ini sesuai dengan
desain yang telah direncanakan sedemikian
rupa untuk hasil yang maksimal.
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2. Halaman Input Login
Halaman input

login,

Halaman
menjelaskan

input

menjelaskan

data

bahwa

sparepart

halaman

ini

tentang hasil dari tampilan interface login
yang digunakan pengguna untuk masuk
pada sistem tersebut.

dingunakan pengguna untuk inputan data
sparepart yang baru.
6. Halaman Input Data Service
Halaman
3. Halaman Beranda
Halaman

input

data

service

menjelaskan tentang penambahan data

beranda

menunjukan

tampilan dari web pengguna sebelum

laptop konsumen yang di lakukan oleh
pengguna.
7. Halaman Input Data Konsumen

masuk pada penginputan data service.

Halaman

4. Halaman Input Data Mekanik
Halaman

input

menjelaskan

dimana

data

input

data

konsumen

mekanik

pengguna

dapat

memasukan data mekanik baru seperti di

menjelaskan tentang penambahan data
konsumen oleh pengguna.
B. Kesimpulan
bawah ini.
5. Halaman Input Data Sparepart

Dari pembahasan yang sudah diuraikan
maka

peneliti

membuat

beberapa

kesimpulan sebagai berikut:
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1. Sistem

service

untuk

Adita Ayu Prawiyanti, R. A. (2013).

penginputan data konsumen ke dalam

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

sistem

INVENTARIS

dan

dibuat

pembuatan

laporan

penjualan sesuai kebutuhan usaha.

TEKNIK

2. Sistem service berbasiskan web base
lebih

dinamis

desktop,

daripada

karenakan

berbasis

dapat

diakses

dimanapun pengguna berada.
3. Sistem

inventory

pengguna

oleh

admin

yang

mempunyai hak akses sistem.
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metode

pengembangan
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sistem
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