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Abstrak 

 

CV. Karya Libra Utama merupakan perusahaan penyedia jasa penyewaan alat-alat pesta dan make up 

berbadan hukum Comanditaire Venotschap (CV). Perusahaan ini sudah lebih dari 10 tahun berdiri, 

dengan pengalaman yang beragam dalam melayani permintaan konsumen, maka dari itu dapat 

dipastikan perusahaan tersebut telah teruji handal dalam bidangnya. Perusahaan ini mempunyai masalah 

dalam mengatur penjadwalan penyewaan barang. Penjadwalan penyewaan barang  yang diterapkan di 

perusahaan tersebut masih menggunakan sistem pembukuan manual dan sistem tersebut cukup menjadi 

kendala karena sering terjadi kesalahan dalam mengatur penjadwalan. Berdasarkan masalah yang 

perusahaan tersebut alami, penulis mempunyai tujuan untuk membuat sebuah sistem informasi 

penjadwalan pemesanan barang menggunakan metode waterfall, dimana tahapan metode waterfall ini 

meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, pengkodean, dan pengujian. Data yang diperoleh untuk 

kebutuhan penelitian didapat dari perusahaan tersebut dan data yang diperoleh meliputi nama pelanggan 

dan nama barang. Penelitian ini mendapatkan sebuah perancangan yang berupa blueprint atau dokumen 

yang akan digunakan dalam pengimplementasian sistem untuk penjadwalan pemesanan barang per 

tanggal sehingga penyewaan barang dapat diatur dengan baik. 

 

Kata kunci: sistem informasi penjadwalan; waterfall; 

 

PENDAHULUAN  

 

Latar Belakang 

Penjadwalan adalah suatu kegiatan untuk menentukan kapan pekerjaan dilakukan, dalam proses produksi, 

penjadwalan memainkan peran penting untuk mengalokasikan sumber daya seperti mesin dan tenaga kerja, dengan 

adanya penjadwalan produksi yang baik, maka perusahaan tidak akan mengalami keterlambatan dan tidak akan 

mendapat komplain serta biaya keterlambatan dari pelanggan.  

Perusahaan CV. Karya Libra Utama yang bertempat di Perumnas Bantar Jati, Jl. Dalurung 4 No.2 Rt.02 Rw.07 

Bogor Utara 16153. CV. Karya Libra Utama merupakan perusahaan penyedia jasa penyewaan alat-alat pesta dan 

makeup berbadan hukum Comanditaire Venotschap (CV). Perusahaan ini berjalan dengan Surat Izin Usaha dan 

Perdagangan (SIUP), mulai dari tahun 1999, jadi sebenarnya perusahaan ini sudah lebih dari 10 tahun berdiri, dengan 

pengalaman yang beragam dalam melayani permintaan konsumen, maka dari itu dapat dipastikan perusahaan tersebut 

telah teruji dan handal dalam bidangnya. Perusahaan ini memiliki banyak pelanggan yang dimana pelanggan tersebut 

meminta jangka waktu peminjaman barang sesuai dengan kemauannya masing-masing, sehingga terkadang barang 

yang akan dipinjam oleh pelanggan lain tidak tersedia dikarenakan barang tersebut sedang dipakai oleh pelanggan 

lainnya.  Oleh karena itu perusahaan ini mempunyai masalah dalam mengatur penjadwalan penyewaan atau 

peminjaman barang. Penjadwalan penyewaan barang  yang diterapkan di perusahaan tersebut masih menggunakan 

sistem pembukuan manual dan sistem tersebut cukup menjadi kendala karena sering terjadi kesalahan dalam mengatur 

penjadwalan. 

mailto:okinoviaoki@gmail.com
mailto:gibtha@uika-bogor.ac.id
mailto:freza@uika-bogor.ac.id


Simposium Nasional SEMNATI 2018  FT UIKA BOGOR                                                                      ISSN xxxxxxx 
 

Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi mengakibatkan timbulnya beberapa masalah, seperti berbenturnya 

jadwal peminjaman alat yang sama oleh pelanggan yang berbeda, atau peminjaman alat untuk beberapa acara yang 

berbeda dalam sehari. Masalah-masalah tersebut bisa memunculkan berbagai respon negatif dari pelanggan 

perusahaan CV. Karya Libra Utama.   

Berdasarkan permasalahan yang perusahaan CV. Karya Libra Utama alami, peneliti akan merancang sebuah 

sistem informasi yang bertujuan untuk membuat penjadwalan pemesanan barang berupa website demi 

mengembangkan kemajuan instansi dan memudahkan dalam manajemen jadwal pemesanan barang. 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini ialah merancang sistem informasi penjadwalan pengeluaran barang berupa 

website demi mengembangkan kemajuan instasi dan memudahkan dalam manajemen jadwal pemesanan barang. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah memperoleh sebuah perancangan sistem informasi penjadwalan 

pengeluaran barang berupa website. 

 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Bahan 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan pemilik perusahaan CV. Karya Libra Utama. Data tersebut berupa: nama barang barang yang 

disewakan dan nama pelanggan, 

Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara interview untuk memudahkan dalam menganalisis sistem 

informasi penjadwalan pemesanan barang di CV. Karya Libra Utama  perharinya yang berbasis web. Pengumpulan 

data dengan cara interview ini salah satunya bertujuan untuk mengetahui proses bisnis lama yang dilakukan oleh 

perusahaan sehingga peneliti bisa mengetahui dimana letak permasalahan yang dialami perusahaan dan peneliti akan 

membuat proses bisnis baru yang bertujuan untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan penjadwalan. 

Adapun teknik-teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya. Data ini biasanya belum diolah. Dalam 

penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara. Contoh proses peminjaman barang yang terjadi 

dan data data nama barang yang akan dipinjamkan serta nama pelanggan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalan bentuk sudah jadi dan hasil olahan pihak lain. Data 

sekunder yang digunakan dalan penelitian ini adalah teori-teori penunjang yang didapatkan dari buku maupun 

internet. 

Metode Penelitian 

Metode pengembangan yang akan diterapkan dalam penelitian ini yaitu dengan mengikuti skema Waterfall 

Model, dimana sebuah tahap harus diselesaikan lebih dahulu sebelum ke tahap yang berikutnya. Apabila terdapat 

kesalahan pada salah satu tahap, maka tidak perlu kembali ke tahap awal untuk mengatasi kesalahan tersebut, tetapi 

diselesaikan pada tahap yang akan diperbaiki saja. Adapun skema metode penelitian yang akan diterapkan dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1. 
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         Gambar 1. Metode Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara interview untuk memudahkan dalam menganalisis sistem 

informasi penjadwalan pemesanan barang di CV. Karya Libra Utama  perharinya yang berbasis web. 

Pengumpulan data dengan cara interview ini salah satunya bertujuan untuk mengetahui proses bisnis lama yang 

dilakukan oleh perusahaan sehingga peneliti bisa mengetahui dimana letak permasalahan yang dialami 

perusahaan dan peneliti akan membuat proses bisnis baru yang bertujuan untuk mempermudah perusahaan 

dalam melakukan penjadwalan. Adapun teknik-teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya. Data ini biasanya belum diolah. 

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara. Contoh proses peminjaman barang 

yang terjadi dan data data nama barang yang akan dipinjamkan serta nama pelanggan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalan bentuk sudah jadi dan hasil olahan pihak lain. Data 

sekunder yang digunakan dalan penelitian ini adalah teori-teori penunjang yang didapatkan dari buku maupun 

internet. 
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2. Analisis Pengolahan Data 

Pada tahap ini dilakukan proses analisis kebutuhan sistem yang terbagi ke dalam 6 proses diantaranya analisis 

sistem yang berjalan, analisis sistem yang diusulkan, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non-

fungsional, analisis kebutuhan pengguna, dan analisis perancangan sistem. 

3. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan proses perancangan desain menggunakan object oriented programming yang 

digambarkan melalui UML dari perancangan sistem informasi penjadwalan pemesanan barang. 

4. Publikasi Laporan 

Pada tahap ini setelah selesai merancang sistem, maka peneliti akan mempublikasi penelitiannya dalam bentuk 

laporan suatu perancangan sistem informasi penjadwalan pemesanan barang yang di dalamnya terdiri dari latar 

belakang, bahan, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Proses Bisnis Lama  

Proses bisnis lama ini menggambarkan proses-proses pada perancangan sistem informasi penjadwalan barang yang 

sedang berlangsung, dimana proses perancangan sistem informasi penjadwalan ini berjalan hingga didapatkannya 

informasi tanggal yang disepakati oleh perusahaan dan costumer dan informasi ketersediaan barang yang dipesan 

costumer namun masih menggunakan sistem manual. Proses bisnis yang di usulkan akan diuraikan pada Gambar 2 

 

Gambar 1. Proses Bisnis Lama 
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Proses Bisnis yang di Usulkan 

Proses bisnis yang diusulkan oleh peneliti ini menggambarkan proses-proses pada perancangan sistem informasi 

penjadwalan pemesanan barang yang akan dibuat, dimana proses perancangan sistem informasi penjadwalan ini 

berjalan hingga didapatkannya informasi tanggal yang disepakati oleh perusahaan dan costumer dan informasi 

ketersediaan barang yang dipesan costumer. Proses bisnis yang di usulkan akan diuraikan pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Proses Bisnis yang Diusulkan 

 

Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan untuk analisis fungsional perancangan sistem menggambarkan proses atau fungsi yang harus 

dikerjakan oleh sistem untuk melayani kebutuhan pengguna (user). Berdasarkan kebutuhan pengunjung maka fungsi 

utama yang harus dilakukan oleh sistem yang dirancang dalam bentuk web adalah sebagai berikut: 

1. Administrator 

Fungsionalitas sistem untuk administrator adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Masuk 

Digunakan oleh super administrator untuk masuk pada sistem sebelum melakukan manajemen menu berupa 

tambah, mengubah, menghapus atau update menu. 

b. Fungsi Mengelola Penjadwalan 

Fungsi ini dilakukan oleh administrator untuk melakukan manajemen penjadwalan barang yang akan disewa 

oleh costumer 

c. Fungsi Keluar 

Digunakan oleh super administrator untuk keluar dari sistem. 
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Kebutuhan Non-Fungsional Sistem 

Berdasarkan kebutuhan fungsional sistem yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan sistem yang 

dirancang mampu memiliki hal-hal tersebut seperti berikut: 

1. Usability 

Mudah digunakan oleh admin dalam mengatur penjadwalan barang yang disewa oleh costumer. Informasi yang 

ditampilkan selalu di update oleh administrator, sehingga mampu menampilkan informasi ketersediaan barang 

yang up to date. 

 

Analisis Perancangan Sistem 

Analisis perancangan sistem yang dibangun dapat digambarkan dengan class diagram, use case diagram, 

activity diagram, dan sequence diagram. 

1. Class Diagram 

Berikut merupakan class diagram yang telah disusun berdasarkan data yang digunakan dalam perancangan 

sistem informasi penjadwalan pemesanan barang yang akan diuraikan pada Gambar 4 sebagai berikut. 

 

 
Gambar 4. Class Diagram 

2. Usecase Diagram 

Use case Diagram Administrator 

Model use case ditentukan atas dasar kebutuhan fungsi-fungsi yang akan dibangun. Berdasarkan asumsi yang 

digunakan, use case diagram administrator dapat digambarkan pada Gambar 6 sebagai berikut: 
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Gambar 5. Use case Diagram Administrator 

 

3. Activity Diagram 

Activity Diagram Manajemen Transaksi 

Pada activity diagram Manajemen Transaksi dibawah ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh 

administrator dalam pengolahan penjadwalan pemesanan barang, dimana administrator dapat melakukan penambahan 

data informasi barang dan tanggal yang telah disepakati antara admin dan costumer. Activity diagram Manajemen 

Transaksi akan diuraikan pada Gambar 6 sebagai berikut. 
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Gambar 6. Activity Diagram Manajemen Transaksi 

4. Sequence Diagram 

Pada tahap ini peneliti akan menjelaskan sequence diagram agar dapat mempermudah melihat interaksi antar 

aktor, sistem, dan database secara dinamis. 
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1. Sequence Diagram Manajemen Transaksi 

Setelah administrator berhasil melakukan login, maka administrator dapat langsung menginput data informasi pada 

halaman penjadwalan dengan cara menginput nama barang dan nama costumer yang membooking yang akan 

diuraikan pada Gambar 7 sebagai berikut. 

 
Gambar 7. Sequence Diagram Make Manajemen Transaksi 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembuatan laporan dan pengembangan sistem, maka diambil kesimpulan bahwa peneliti 

mendapatkan perancangan sistem pemesanan barang berbasis website dengan menggunakan metode waterfall dimana 

tahap-tahapnya adalah pengumpulan data, analisis data, perancangan sistem dan publikasi laporan.  
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