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ABSTRAK 

 

PT. Golden Prima Utama Site Kintap masih melakukan pencatatan barang dengan menggunakan sistem secara 

manual, untuk mengetahui data stok barang, keluar masuk barang serta pembuatan laporannya masih dengan 

cara penulisan dibuku. Oleh sebab itu banyaknya waktu yang di butuhkan untuk membuat laporan yang tepat 

dan akurat bagi pemilik dalam mengurangi kemungkinan kesalahan terjadinya pencatatan maka perlu sebuah 

aplikasi yang mengatur pengelolaan tersebut. Permasalahan yang sering terjadi juga adalah kerusakan pada alat 

berat yang dikarenakan tidak terkontrolnya penjadwalan maintenance atau pemeliharaan, pemeliharaan mesin 

ditujukan agar dapat mengurangi frekuensi kerusakan, dengan pelaksanaan perawatan mesin yang baik dan 

efesien dapat membuat unit beroperasi dengan maksimal. Dari permasalahan tersebut memunculkan gagasan 

untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu memonitoring ketersediaan sparepart dan pembuatan 

jadwal maintenance alat berat agar unit yang digunakan dapat bekerja dengan optimal, Bahasa pemrogramannya 

adalah PHP dan HTML dengan data base menggunakan MYSQL. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat 

memudahkan pekerjaan karyawan untuk monitoring sparepart dan melakukan pemeliharaan alat berat dengan 

lebih efektif. 
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ABSTRACT 

 

PT. Golden Prima Utama Site Kintap still records goods by using the system manually, to find out the data on 

the stock of goods, incoming and outgoing goods and making reports still by writing in books. Therefore, the 

amount of time needed to make accurate and accurate reports for the owner in reducing the possibility of 

recording errors, it is necessary to have an application that regulates the management. The problem that often 

occurs is damage to heavy equipment due to uncontrolled maintenance or maintenance scheduling, machine 

maintenance is aimed at reducing the frequency of damage, by implementing good and efficient machine 

maintenance it can make the unit operate optimally. From these problems, the idea is to create an application 

that can help monitor the availability of spare parts and create a maintenance schedule for heavy equipment so 

that the units used can work optimally. The programming language is PHP and HTML with a database using 

MYSQL. With this application, it is hoped that it can facilitate the work of employees to monitor spare parts and 

carry out heavy equipment maintenance more effectively. 
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1. PENDAHULUAN 

PT. Golden Prima Utama Kintap adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor 

pertambangankhususnya pada bidang pelayanan 

perawatan atau maintenance alat berat.Alat berat 

merupakan komponen penting dalam bidang 

pertambangan, jika ada alat berat yang rusak maka 

akan menimbulkan dampak yang besar bagi 

perusahaan sehingga proses maintenance yang 

cepat menjadi kunci pelayanan pada perusahaan 

ini, guna dapat menunjang pelayanan tersebut maka 

sistem monitoring sparepart alat berat menjadi 

sangat penting, jika sparepart tidak tersedia maka 

akan membutuhkan waktu lama untuk pemesanan 

dan pengirimannya. 

Saat ini proses monitoring alat berat masih 

menggunakan buku manual, yaitu setiap hari 

karyawan bagian persediaan harus mencatat apa 

saja sparepart yang telah keluar agar tidak terdapat 

kesalahan dalam pencatatan persediaanya. Sistem 

yang ada saat ini sangat tidak efektif, dikarenakan 

jumlah sparepart yang dimiliki sudah sangat 

banyak seiring perkembangan perusahaan sehingga 

sistem manual ini membutuhkan waktu yang lama 

dalam prosesnya, terkadang terjadi selisih antara 

catatan dan ketersediaan sparepart.  

Masalah lainnya yang ditimbulkan adalah 

jika terdapat alat berat yang perlu di ganti sparepart 

sehingga karyawan persediaan harus membuka 

terlebih dahulu catatan persediaan. Selain itu 

dengan sistem seperti ini akan memakan waktu 

lama dalam pembuatan laporan mengenai 

maintenance dan monitoring sparepart. 

Beberapa penelitian telah di lakukan 

berkaitan dengan Maintenance dan Monitoring 

Sparepart diantaranya adalah penelitian dengan 

judul “Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Informasi Administrasi Pada Perusahaan 

Penyewaan Alat-Alat Berat CV. Samudra Pratama 

di Kediri”, Ivan Anggrawan (2004). Penelitian 

“Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat dan 

Kendaraan Transportasi Pada CV. Barokah Abadi 

Semarang”, Ayu Kusuma Wardhani (2012). 

Penelitian “Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan 

Persediaan Barang Berbasis Web pada PT. 

Indoberka Investama”, Arfiansyah Agma (2017). 

Menurut Ivan Anggrawan (2004), 

Sistemmasih belum optimal  karena waktu 

pengerjaan relatif lama dan masih bersifat offline 

sehingga terjadi penumpukan kertas serta kurangnya 

informasi dan format laporan yang tidak standar. 

Menurut Ayu Kusuma Wardhani (2012), 

terdapat berbagai masalah yang timbul dalam 

bidang penanganan dokumen, permasalahan 

tersebut tidak adanya informasi yang dibutuhkan 

oleh pihak terkait, oleh karena itu peneliti 

menyajikan informasi persewaan alat berat berupa 

pendataan jaminan sewa, pendataan tarif sewa, 

transaksi sewa dan laporan yang dibutuhkan, sistem 

tersebut diharapkan akan menghasilkan 

keseragaman informasi, sehingga akan 

memudahkan para pengguna informasi untuk 

mendapatkan data yang di perlukan. 

Menurut Arfiansyah Agma (2017), 

penggunaan sistem yang berjalan saat ini memiliki 

beberapa kelemahan yaitu waktu pengerjaan relatif 

lama, format laporan yang tidak standar serta 

ketidaksesuaian data dengan stok, diharapkan 

dengan adanya aplikasi ini dapat menjadi solusi 

perusahaan untuk melakukan pengelolaan 

persediaan barang serta meminimalisir penggunaan 

kertas yang dipakai dan mengurangi terjadinya 

kehilangan atau kerusakan dokumen fisik 

Berdasarkan Uraian dari latar belakang 

diatas maka aplikasi ini sangat diperlukan guna 

menunjang dan meningkatkan pelayanan. Selain itu 

dengan adanya aplikasi maka akan membantu 

dalam melakukan pengecekan dan monitoring 

persediaan sparepart, selain itu juga akan membantu 

dalam pencarian data dan juga pembuatan laporan 

maintenance alat berat dan laporan sparepart. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penelitian ini mengangkat judul APLIKASI 

MAINTENANCE DAN MONITORING 

SPAREPART PADA PT. GOLDEN PRIMA 

UTAMA KINTAP. 

 

2. ALAT DAN METODE 

Perangkat keras yang digunakan untuk 

mengimplementasikan Aplikasi Maintenance dan 

Monitoring Sparepart pada PT. Golden Prima 

Utama adalah dengan menggunakan Notebook 

Asus dengan spesifikasi : 

1. Proc. Intel Core I3 

2. RAM DDR3L 2 Gb 

3. HDD 500 Gb 

4. Monitor 14 Inc 

5. Mouse dan Keyboard 

6. Printer 

 

Dengan menggunakan perangkat lunak / 

software : 

1. Sistem Operasi Windows 10 

2. Adobe Dreamweaver CS 6 

3. Google Chrome 

4. Xampp Versi 3.2.1 

 

Adapun dalam pelaksanaan metode 

penelitian, ada beberapa metode yang 

digunakan,yaitu : 

 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan berbagai 

teknik dalam mengumpulkan informasi dan 

bahan selama pelaksanaan.Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian adalah 

sebagai berikut.:  

a. Metode Observasi 



Metode observasi adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan meniliti langsung 

pada lokasi penelitian 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada karyawan 

perusahaan. 

c. Metode Studi Pustaka 

Metode studi pustaka adalah metode 

pengumpulan data dengan studi ke 

perpustakaan dengan mempelajari dan 

mengutip dari berbagai macam buku-buku 

yang berhubungan dengan penelitian. 

 

2. Perancangan Pengembangan Perangkat 

Lunak 

Langkah pembuatan sistem yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan waterfall, metode 

ini merupakan model klasik yang sederhana 

dengan aliran sistem yang linier Output dari 

setiap tahap merupakan input bagi tahap 

berikutnya.  

 

 
Gambar 1 Langkah Pembuatan Sistem 

 

1. Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah 

merancang suatu sistem yang baik dimana 

langkah langkah dalam proses pengolahan 

data dan prosesnya sesuai yang kita perlukan 

pada sistem ini serta untuk memenuhi 

kebutuhan para pemakai sistem dan 

memberikan gambaran yang jelas. 

2. Analisis Sistem 

Tahap selanjutnya menganalisa sistem 

agar sistem berjalan dengan baik 

3. Desain Sistem 

Tahap selanjutnya Mendesain tampilan 

apa saja yang nantinya akan di perlukan guna 

kebutuhan pemakainya 

4. Pengkodean Program 

Dalam tahap ini pengkodean program di 

buat sesuai perintah yang perlukan masing-

masing pemakai 

5. Uji Coba Program 

Tahap selanjutnya program akan langsung 

di uji coba guna memastikan program berjalan 

dengan baik agar tidak terjadi error 

6. Implementasi Sistem 

Pada tahap implementasi yaitu desain 

program menggunakan bahasa pemrograman  

yang sudah ditentukan dan program di bangun 

langsung diuji baik secara unit 

7. Pemeliharaan Sistem 
Proses pemeliharaan sistem yang sudah di 

bangun 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah hasil yang diperolah dari 

semua tahapan pengujian sehingga objek yang diuji 

dapat dinilai dengan data-data dan metode yang 

digunakan dalam tahap pengujian. Adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1 Pengujian Form Login 

 
 

Tabel 2 Pengujian Form Data Karyawan 

 
 

Tabel 3 Pengujian Form Data Alat Berat 

 
 

 



Tabel 4 Pengujian Form Data Sparepart

 
 

Tabel 5 Pengujian Form Data Masuk 

 
 

Tabel 6 Pengujian Form Data Maintenance 

 
 

Tabel 7 Pengujian Form Data Keluar 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8 Pengujian Form Data Service 

 
 

Berikut implementasi antarmuka sistem 

bertujuan untuk menerangkan secara singkat 

mengenai Aplikasi Maintenance dan Monitoring 

Sparepart pada PT. Golden Prima Utama. 

Implementasi antaramuka laporan terbagi menjadi 

implementasi form dan implementasi laporan. 

 

 
Gambar 2 Form Login 

 

Gambar 3 Menu Utama 

 

Gambar 3 Form Karyawan 

 

Gambar 4 Form Alat Berat 

 



Gambar 5 Form Sparepart 

 

Gambar 6 Form Maintenance 

 

 
Gambar 7 Form Service 

 

 
Gambar 8 Laporan Karyawan 

 

 

 
Gambar 9 Laporan Alat Berat 

 

 

Gambar 10 Laporan Sparepart 

 

 

Gambar 11 Laporan Maintenance 

 

 

Gambar 12 Laporan Service 

 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil analisa, perancangan 

dan pengujian terhadap Aplikasi Maintenance dan 

Monitoring Sparepart pada PT. Golden Prima 

Utama Kintap, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam 

pengolahan data maintenance alat berat 

dan juga pengelolaan data sparepart. 

2. Aplikasi ini dapat mempermudah 

karyawan dalam melakukan monitoring 

dan pengecekan persediaan sparepart 

3. Aplikasi ini dapatmempermudah dalam 

pencarian data dan pembuatan laporan. 

4. Terdapat penyimpanan data bisa dalam 

bentuk database ataupun cetakan 

5. Mengurangi penggunaan kertas 
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