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Abstrak
Sistem informasi service handphone adalah suatu sistem informasi manajemen yang menghasilkan
berbagai informasi yang dapat berguna untuk mendukung kegiatan transaksi perbaikan atau service
handphone di Toko Bengkel Ponsel Banjarmasin. Sistem informasi ini dikembangkan untuk mencatat,
mengolah dan menyajikan laporan data service handphone dan penjualan sparepart handphone yang
semuanya terintegrasi didalam database sehingga data tersebut dapat dilihat kembali untuk disalurkan
sebagai suatu informasi yang berguna. Wujud dari perancangan sistem informasi service handphone ini
adalah pembuatan aplikasi komputer berbasis web.
Aplikasi yang dihasilkan mampu mengelola data handphone dan penjualan sparepart handphone,
yang meliputi data master sparepart dan jasa service, dari proses perbaikan/service, transaksi
perbaikan/service, penjualan sparepart handphone barang, data secara terorgasisasi, serta menghasilkan
laporan yang lengkap, akurat dan selalu untuk setiap tingkatan manajemen. Pembuatan sistem informasi
ini menggunakan bahasa PHP, databasenya menggunakan MySql.
Hasil dari perancangan aplikasi setelah dilakukan ujicoba menunjukkan bahwa peranan aplikasi
dalam sistem informasi sangat penting sebagai penunjang dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan
dalam kegiatan usaha atau bisnis.
Kata Kunci : Service Handphone, Sistem Informasi Service Handphone, Laporan Perbaikan atau
Service.

sistem manual dalam hal pelanyana service
handphone
kepada
pelanggan,
sehingga
pelanggan kurang mendapatkan informasi apakah
toko
tersebut dapat memperbaiki masalah
handphone pelanggan dan Sparepart yang di
butuhkan.
Oleh karena itu, diperlukan sistem
informasi yang berguna untuk menyampaikan
informasi
pelayanaan
mengenai
service
handphone dan Sparepart yang dapat di akses
dengan mudah dan cepat oleh pelanggan.
Berdasarkan uraian di atas, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
³3HUDQFDQJDQ
6LVWHP
,QIRUPDVL
6HUYLFH
HandPhone Pada Toko Bengkel Ponsel
Banjarmasin Berbasis Web Menggunakan PHP
dan MySQ/´

1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian
Dalam masa sekarang ini teknologi
semakin berkembang dengan pesat, hal ini tidak
lepas dari kesadaran akan pentingnya informasi
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran
tersebut orang-orang akan berusaha untuk
menciptakan teknologi informasi secara cepat dan
tepat, maka dari itu banyak orang yang memiliki
usaha inggin memberikan pelayanan dan
informasi yang dapat di akses dengan mudah
melalui Website.
Sistem Informasi berbasis Website
adalah sarana yang efektif untuk menyampaikan
ataupun mendapatkan sebuah informasi. Website
dapat menampung banyak informasi secara
runtun dan terstruktur. Website tidak terbatas oleh
ukuran kertas dan jumlah halaman sehingga dapat
dibuat secara menarik dan interaktif. Kemudahan
website dapat diakses oleh banyak orang
dimana dan kapan saja selama terkoneksi internet.
Toko Bengkel HandPhone Banjarmasin
adalah toko yang menjual jasa layanan Service
dan Sparepart handphone yang mulai berjalan
sejak tahun 2015. Toko ini masih menggunakan

Indentifikasi Penelitian
Berdasarkan latar belakang, maka dapat
dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana menganalisa sistem informasi
pada Toko Bengkel Ponsel?
2. Bagaimana merancang Sistem Informasi
service handphone pada Toko Bengkel
Ponsel Banjarmasin?
1
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Suatu kumpulan dari elemen-elemen yang
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Sistem ini menggambarkan suatu kejadiankejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu
objek nyata, seperti tempat, benda, dan orangorang yang betul-betul ada.

3. Bagaimana cara menginplementasi sistem
informasi service handphone pada Toko
Bengkel Ponsel?
Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian
Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini
adalah
1. Untuk menganalisa sistem informasi service
handphone pada Toko Bengkel Ponsel
Banjarmasin menggunakan metode PIECES.
2. Mendesain sistem informasi pelanggan
handphone pada Toko Bengkel Ponsel
dengan kaidah SDLC dan DBMS.
3. Menginplementasikan
dengan
sistem
informasi pelanggan handphone mengunakan
PHP
dan MySQL.

Informasi
Informasi itu sendiri menurut Abdul Kadir
EDKZD ³,QIRUPDVL DGDODK GDWD \DQJ WHODK
diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan
pengetahuan seseorang yang menggunakan data
WHUVHEXW´ ,QIRUPDVL DGDODK SHVDQ XFDSDQ DWDX
ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari
order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat
ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kegunaan, yaitu :
1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam
membuat sebuah aplikasi pelayanan dan
informasi online berbasis web bagi
mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir
dengan materi yang sama atau untuk yang
ingin mengetahui ilmunya .
2. Aplikasi website ini dapat dijadikan sebagai
sarana alternatif dalam meningkatkan
kemajuan usaha bagi Toko Bengkel Ponsel
Banjarmasin.
3. Dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan
tentang pelayanan dan informasi service
handphone
bagi
Politeknik
Negeri
Banjarmasin jurusan Administrasi Bisnis
Program Studi Manajemen Informatika.

Sistem Informasi
Sistem informasi didefinisikan oleh Mulyadi
(2001) sebagai salah satu sumber daya bisnis,
seperti bahan mentah, modal, dan tenaga kerja,
inforamsi merupakan sumber daya vital bagi
kelangsungan hidup organisasi bisnis.
Program
program adalah cara yang disahkan untuk
mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu
yang dapat membantu seseorang untuk
mengindentifikasi suatu aktivitas.
MySQL
Menurut Lukmanul Hakim dan Uus Musalini
³PHQJDWDNDQ EDKZD 0\64/ PHUXSDNDQ
salah satu jenis program data base server, yaitu
sebuah program yang berfungsi untuk mengolah,
PHQ\LPSDQ GDQ PHPDQLSXODVL GDWD GDUL VHUYHU´

2. TINJAUAN PUSTAKA
Sumber Informasi
Menurut Thompson & Handelman (2013)
sumber informasi adalah data yang berarti hasil
pengukuran dan pencatatan terhadap fakta tentang
sesuatu, keadaan, tindakan atau kejadian.

3. ANALISIS SISTEM
Analisis Kebutuhan Sistem
Kebutuhan Fungsional :
1. Sistem dapat mengolah data stok sparepart.
2. Sistem dapat mengolah semua data transaksi
dari komponen jasa servis dan penjualan
sparepart.
3. Sistem dapat mengolah laporan-laporan detail
transaksi jasa servis dan penjualan sparepart.
4. Sistem dapat mengolah rekapitulasi jasa
servis dan penjualan sparepart dalam periode
kapanpun.
5. Sistem memiliki tampilan atau User Interface
yang dapat dengan mudah dimengerti oleh
pengguna.
6. Sistem memiliki keamanan berupa password
dan hak akses berbeda untuk setiap pengguna.

Konsep Dasar Sistem Informasi
Sistem
informasi
mengarah
pada
penggunaan teknologi komputer di dalam
organisasi untuk menyajikan informasi kepada
pemakai. SLVWHP LQIRUPDVL µEHUEDVLV NRPSXWHU¶
adalah kumpulan perangkat keras (hardware) dan
perangkat
lunak (software) yang
dirancang untuk mengubah data menjadi
informasi yang bermanfaat agar
dapat
digunakan untuk mengmbil suatu keputusan yang
tepat.
Sistem
2
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Tahap pertama dalam perancangan sistem
adalah pembuatan Context Diagram, yaitu untuk
menggambarkan hubungan antar entitas dalam
dan luar sistem.
Hubungan Antar Entitas

7. Sistem memiliki kapasitas penyimpanan
yang besar.

Kebutuhan Non Fungsional :
1. Operasional
a) Hardware
1) Processor Intel Pentium IV
2) Memory 512MB
3) Hardisk 80 GB
4) Jaringan
5) Hardisk 500GB
6) Printer untuk mencetak laporan
b) Software
Perangkat lunak yang diperlukan dalam
pembuatan dan perancangan sistem yang
akan diusulkan sehingga kinerja program
yang dipakai dapat berjalan secara baik dan
benar:
1) Microsoft Windows XP SP2
2) Xamp
3) MySQL

Gambar 2. Enhanced Entity Relationship
Diagram
Model Enhanced Entity Relationship
Diagram (EERD) adalah suatu pendekatan sistem
untuk
menggambarkan
hubungan
antar
entitas/relasi satu ke satu, banyak ke satu atau
banyak ke banyak.

2. Keamanan
Dilengkapi password dan pengaturan hak
akses untuk sistem informasi maupun
databasenya
dan hanya bisa diakses
untuk masing-masing pengguna, sedang untuk
pengguna biasa
tidak bisa.

Rancangan Antar Muka
Desain Input : Rancangan antar muka untuk
proses penginputan, editing, deleting dan lainlain.
Desain Output : Rancangan antar muka untuk
proses pembuatan laporan.

4. PEMECAHAN MASALAH
Pembuatan sistem baru sebagai pengembang
sistem lama yaitu melalui tahapan :
- Pembuatan DFD
- Hubungan Antar Entitas
- Rancangan Antar Muka

5. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan
penelitian
yang
sudah
dilaksanakan dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut :
1. Sistem baru ini menangani pekerjaan penginputan data transaksi dan penyajian laporan
terhadap dua transaksi utama, yaitu transaksi
perbaikan dan transaksi penjualan sparepart.
2. Program aplikasi yang telah dibuat untuk
menangani pengolahan data transaksi
perbaikan
dan
penjualan
sparepart
sebelumnya telah dilakukan proses analisa
menggunakan
metode
PIECES
(performance,
information,
economy,
control, efficiency, service) dan dilakukan
perancangan sistem melalui tahapan kaidah
DBMS (database management system) agar

Pembuatan DFD

Gambar 1. Gambar Data Flow Diagram
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mempermudah pembuatan program dan
database.
3. Sistem baru yang dirancang merupakan
aplikasi berbasis web yang dibuat
menggunakan bahasa PHP dengan database
server MySQL yang unggul dan powerfull
dalam hal kinerja, serta didistribusikan secara
gratis.
4. Dengan mengimplementasikan sistem baru
menggunakan aplikasi berbasis web dari uji
coba yang telah dilakukan, pekerjaan
administrasi pada Toko Bengkel Ponsel
Banjarmasin menjadi lebih efektif dan efisien
serta dapat menyajikan laporan yang akurat
dan tepat waktu.
Saran
1. Apabila suatu perusahaan ingin maju
dan apabila segala sesuatunya memungkinkan,
maka perusahaan tersebut harus menggunakan
sistem komputerisasi agar tidak ketinggalan
oleh perusahaan lain dan dapat menjadikan
segala sesuatunya menjadi lebih mudah
dan cepat.
2. Di dalam pengelolaan data service dan
penjualan sparepart handphone yang ada pada
Toko Bengkel Ponsel diperlukan juga adanya
perawatan baik hardware maupun data hosting
agar keamanan data tetap terjaga dan proses
administrasi dapat berlangsung dengan lancer,
cepat dan benar.
3. Diharapkan adanya tanggapan positif terhadap
sistem informasi service handphone ini,
karena di dalam rancangan sistem
komputerisasi ini terdapat keefektifan kerja
dan efisiensi waktu.
4. Untuk menunjang keefektifan kerja yang baik
diperlukan sumber daa manusia yang
berkualitas, terampil dan berdedikasi tinggi
dalam mengolah data serta mampu bekerjasam
dengan rekan kerja maupun pimpinan
peruasahaan.
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