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Perkembangan sistem informasi mampu menjadi solusi diberbagai
bidang, salah satunya adalah wirausaha. Perusahaan Surya Gemilang
Steel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk
jasa pembuatan tralis, kanopi, ralling balkon, ralling tangga, pagar.
Namun dalam pengolahan data masih menggunakan secara manual dan
pengolahan dalam transaksi uang muka hanya dicatat dan kemudian
diketik dalam bentuk word untuk dikirim ke konsumen. Oleh sebab itu,
dalam penelitian ini perlu membangun sistem informasi pemesanan jasa
berbasis desktop, sehingga dapat mempermudah pihak manajemen
dalam melakukan pekerjaan dan dapat meningkatkan efektivitas dan
efisien dari penggunanya. Metode pengembangan sistem yang
digunakan adalah model ADDIE (Analisis, Desain, Development,
Implementasi dan Evaluasi) menggunakan bahasa pemrograman visual
basic .net. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi desktop sistem
informasi pemesanan jasa telah dibuat dan dapat diimplementasikan
berdasarkan hasil pengujian fungsional setiap menu telah sesuai dan
memenui kebutuhan dari pengguna CV. SURYA GEMILANG STEEL.
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I.

Latar Belakang

Perkembangan
dunia
wirausaha
di
Indonesia semakin meningkat, hal ini bisa kita
lihat dari banyaknya wirausahawan yang
mendirikan usaha pribadi, salah satunya seperti
wirausaha Bengkel Las. Semakin banyaknya
wirausaha Bengkel Las yang didirikan, maka
persaingan antar pendiri usaha pribadi semakin
meningkat, baik itu persaingan dalam bidang
pelayanan jasa, kualitas produksi, dan bahkan
kecanggihan teknologi yang digunakan dalam
membuat suatu pesanan atau proyek.
http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cbis

Menurut Tukino salah satu tujuan dari
perusahaan
adalah
untuk
mendapatkan
keuntungan yang maksimal dan mengembangkan
usahanya, suatu perusahaan akan mendapat lebih
banyak keuntungan jika perusahaan tersebut
memiliki strategi penjualan dan promosi yang
baik [1].
Perusahaan
Surya
Gemilang
Steel
merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
penjualan produk jasa pembuatan tralis, kanopi,
ralling balkon, ralling tangga, pagar dan lainlain. Meskipun banyak sekali bengkel las yang
menawarkan jasanya, Surya Gemilang Steel
mempunyai variasi produk dan jasa yang selalu
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dikembangkan secara kreatif. Surya Gemilang
Steel
dalam
pengolahan
data
masih
menggunakan secara manual dan pengolahan
dalam transaksi uang muka hanya dicatat dan
kemudian diketik dalam bentuk word untuk
dikirim ke konsumen tersebut untuk mengolah
data pemesanan jasa produksi.
Untuk itu dalam penelitian ini adalah
merancang sistem informasi pemesanan jasa,
menggunakan bahasa pemrograman desktop
visual basic.net dan mysql sebagai database.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah
menggunakan model ADDIE (Analisis, Desain,
Development, Implementasi dan Evaluasi). Hasil
dari penelitian ini dapat mempermudah pihak
manajemen dalam melakukan pekerjaan dan
dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dari
penggunanya.
II.

Kajian Literatur

A.

Pengertian Sistem
Sistem merupakan sekelompok elemenelemen yang saling terintegrasi dengan maksud
yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah
sistem tidak memiliki kombinasi elemen yang
sama tetapi memiliki susunan dasar yang sama
yang terdiri dari (Input, Output, Transformasi,
Mekanisme pengendalian, tujuan) [2][3].
Pengertian Informasi
Sumber dari informasi adalah data.
informasi adalah data yang telah diolah menjadi
suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan
pempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan
dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau
keputusan-keputusan yang akan datang [4].
Sehingga yang dimaksud sistem informasi
adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi
yang merupakan kombinasi dari orang-orang,
fasilitas, teknologi, media prosedur-prosedur dan
pengendalian
yang
ditunjukkan
untuk
mendapatkan
jalur
komunikasi
penting,
memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi
sinyal kepada manajemen dan yang lainnya
terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal
yang penting dan menyediakan suatu dasar
informasi untuk pengambilan keputusan [5].

kegiatannya menawarkan sesuatu barang yang
belum jadi atau barang yang tidak berwujud.
Setelah melalui proses produksi barang yang
dipesan baru akan terlihat hasilnya, hasil dari
proses produksi sesuai dengan proses pemesanan
yang dilakukan oleh konsumen.
D.

Visual Basic .Net
Visual basic adalah sebuah bahasa
pemrograman yang berpusat pada object (Object
Oriented Programming) digunakan dalam
pembuatan aplikasi Windows yang berbasis
Graphical User Interface. Visual Studio 2010
adalah bahasa yang cukup mudah untuk
dipelajari. Bagi programmer pemula yang baru
ingin belajar program, lingkungan Visual Studio
dapat membantu membuat program dengan cepat
[6][7].
III.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model ADDIE. Model
ADDIE memiliki proses yang sistematis untuk
menghasilkan materi yang efektif untuk disajikan
menggunakan teknologi informasi [8].

B.

C.

Sistem Informasi Pemesanan Jasa
Sistem informasi Pemesanan Jasa adalah
sistem dalam suatu perusahaan jasa yang pada
http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cbis

Gambar 1. Model ADDIE
Tahapan-tahapan dalam ADDIE model
meliputi: 1) Analisis dalam tahap ini, dilakukan
pencarian kebutuhan perangkat keras dan
perangkat lunak, selain itu melalui interview di
dapat infomasi untuk dilakukan perancangan
kebutuhan proses bisnis yang akan diusulkan
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pada sistem informasi pemesanan jasa. 2)
Perancangan dalam tahap ini, dilakukan
pembuatan data flow diagram, flowchart
prosedur yang akan berjalan pada sistem,
perancangan database, dan sketsa interface yang
menjadi gambaran antarmuka pada sistem yang
akan berjalan. 3) Pengembangan dalam tahap ini,
dilakukan penulisan program dilakukan untuk
mengubah perancangan menjadi bentuk program
yang dimengerti komputer yang dilakukan secara
mekanis
[9].
Hasil
perancangan
diimplementasikan
menggunakan
bahasa
pemrograman visual basic .Net dan database
MYSQL. 4) Evaluasi pada tahap ini dilakukan
pengujian langsung kepada pengguna bahwa
sistem informasi pemesanan jasa telah sesuai
dengan kebutuhan dan proses bisnis yang telah
ditetapkan.
IV.
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B. Hasil Perancangan
1) DFD Diagram Konteks
DFD level konteks, merupakan gambaran
umum sistem secara keseluruhan. Context
diagram adalah data flow diagram tingkat atas
(DFD Top Level), yaitu diagram yang tidak
detail, dari sebuah sistem informasi yang
menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan
ke luar sebuah sistem dan ke dalam dan ke luar
entitas-entitas eksternal [10].

Pembahasan

A. Hasil Proses Bisnis yang Diusulkan
Gambaran alur kerja sistem atau proses
bisnis baru yang diusulkan di CV. Surya
Gemilang Steel saat pengolahan melalui proses
interview dan melihat proses bisnis lama, maka
didapatkan flowchart proses bisnis baru sebagai
suatu solusi yang di implementasikan menjadi
suatu aplikasi sistem informasi.

Gambar 3. Diagram Konteks
2) Flowchart Setiap Prosedur
Flowchart
merupakan
bagan
yang
menunjukan arus pekerjaan secara keseluruhan
dari sistem yang menjelaskan urutan dari
prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem serta
menunjukan apa yang dikerjakan di dalam sistem
[11]. Terdapat beberapa beberapa flowchart
prosedur di antaranya: Flowchart login,
Flowchart Input Data Admin, Flowchart Input
Data Pelanggan, Flowchart Input Data
Karyawan, Flowchart Input Data Pemesanan
Barang, Flowchart Input Transaksi Pemesanan.
Berikut salah satu Flowchart, yaitu Input Data
Transaksi Pemesanan.

Gambar 2. Proses Bisnis Yang Diusulkan
http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cbis
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Perancangan
sketsa
interface
yang
dihasilkan untuk menggambarkan bagaimana
tampilan sistem yang akan dibuat, mulai dari
tahap awal masuk ke sistem hingga keluaran
yang akan dihasilkan oleh sistem. Terdapat
beberapa sketsa sistem di antaranya: Sketsa
Form Login, Form Menu Utama Surya Gemilang
Steel, Form Master Admin, Form Master
Pelanggan, Form Master Karyawan, Form
Master Barang, Form Master Transaksi
Pemesanan. Berikut salah satu Flowchart, yaitu
Sketsa form Transaksi Pemesanan.

Gambar 6. Sketsa form Transaksi Pemesanan

Gambar 4. Flowchart Input Data Transaksi
3) Perancangan Database
Hasil perancangan database yang diperoleh
relasi tabel yang saling terhubung antara satu
dengan yang lainnya.

C. Hasil Development
Implementasi aplikasi berbasis desktop
menggunakan Software di antaranya Visual
Studio 2010 (Visual Basic Net), MySQL, ODBC
MySQL, Microsoft Office 2016 untuk
pengetikan dan dokumentasi penelitian. Terdapat
beberapa form menu ditunjukkan pada Gambar.
1) Form Menu Login

Gambar 5. Tabel Relasi Database
4) Perancangan Sketsa Interface Aplikasi
http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cbis

Gambar 7. Form Login
2) Form Menu Utama

CBIS JOURNAL - VOL. 08 NO. 02 (2020) : SEPTEMBER

P a g e | 26
5) Form Menu Master Karyawan

Gambar 8. Form Menu Utama
3) Form Menu Master Admin

Gambar 11. Form Menu Master Karyawan
6) Form Menu Master Barang

Gambar 9. Form Menu Master Admin
4) Form Menu Master Pelanggan

Gambar 12. Form Menu Master Barang
7) Form Menu Tranksaksi Pemesanan

Gambar 12. Form Menu Transaksi Pemesanan
Gambar 10. Form Menu Master Pelanggan

http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cbis

D. Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi terhadap aspek fundamental
sistem tanpa memperhatikan struktur logika
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internal perangkat lunak, terhadap kesesuaian
pengguna. Pengujian fungsional mencakup
pengecekan tombol dan proses sistem apakah
sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan atau
tidak.
Tabel 1. Hasil Evaluasi Sistem Informasi
Pemesanan Jasa
Skenari Hasil yang Hasil
Form
o
Diharapka
Penguji
Pengujia
Penguji
n
an
n
an
Login

Klik
Tombol
Login
dan
Cancel

Dapat
masuk
ke
dalam
sistem
dengan akun
yang telah
dibuat

[√]
Berhasil

InputEditDelete
User

Klik
Tombol
InputEditDelete

Dapat
memanagem
ent data user
sesuai
keinginan
owner

[ √ ]
Berhasil

Logout

Klik
Tombol
Logout

Keluar dari
sistem agar
tidak
disalahguna
kan
oleh
pihak yang
tidak
bertanggung
jawab

[ √ ]
Berhasil

Fungsi
Managem
ent Menu

Tampila
n
Halaman
/
Dashboa
rd Menu

Dapat
menampilka
n
menu
sesuai
keinginan
owner

[√]
Berhasil

Klik
Menu
Data
Master

Admin
mampu
masuk
dalam

[√]
Berhasil

http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cbis

ke

Pelangg
an
(Tombol
InputEditDelete)

halaman
master
pelanggan
untuk
menginput
an
data
pelanggan

Klik
Menu
Master
Karyawa
n
(Tombol
InputEditDelete)

Admin
mampu
masuk
ke
dalam
halaman
master
pelanggan
untuk
menginput
an
data
karyawan

[√]
Berhasil

Klik
Menu
Master
Barang
(Tombol
InputEditDelete)

Admin
mampu
masuk
ke
dalam
halaman
master
barang
untuk
menginputk
an maupun
mengupdate
data barang
dari
hasil
pemesanan
pada
pelanggan

[√]
Berhasil

Klik
Menu
Transaks
i
Pemesan
an
(Tombol
SimpanBatal-

Admin
mampu
masuk
ke
dalam
halaman
transaksi
untuk
menginputk
an hasil dari
transaksi

[√]
Berhasil
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Tutup)

pemesanan.

V.
Kesimpulan
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa, sistem informasi pemesanan
jasa berbasis visual basic .net di cv. surya
gemilang steel ini mampu diimplementasikan.
Sistem informasi ini dapat membantu pihak
bengkel dalam melakukan pengolahan data,
sehingga data menjadi disimpan lebih rapi tanpa
terjadinya penumpukan data, dan memudahkan
dalam pencarian data.
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