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ABSTRACT 

PT.Budi Jaya Banjarindo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa reparasi dan 
pabrikasi alat berat. Jasa pabrikasi contohnya pembuatan tangki,bucket,trailler, gear dan 
berbagai jenis mesin produksi, jasa reparasi yang dikerjakan contohnya  cylinder block, as 
truck, kolter poles, shaft yang rusak, as roda patah dan yang berkaitan tentang bubut, skrap, 
fraist, line boring, las, otomotif, bongkar pasang alat.Dimana pengolahan data reparasi dan 
pabrikasi masih dilakukan catat manual dan data customer, material dan sparepart masuk masih 
di input menggunakan MS.Excel. Tidak adanya informasi ke customer ketika  barang mulai 
dikerjakan dan selesai dikerjakan, customer masih datang ke bengkel untuk melihat progress 
pengerjaan. Dari permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk membuat suatu aplikasi 
yang didalamnya dapat melakukan pengelolaan data customer, data sales order (pemesanan), 
data bahan material dan sparepart masuk dan dapat melakukan tracking progress pengerjaan. 
Metode yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi ini adalah waterfall. Bahasa pemerograman 
yang digunakan PHP serta database menggunakan MySQL. Aplikasi ini nantinya dikelola oleh 
5 user yaitu admin, satpam, marketing, supervisor dan logistik. aplikasi akan digunakan sebagai 
media kelola data customer, data bahan dan material masuk, transaksi proses sales order 
(pemesanan) dan digunakan untuk customer tracking progress pengerjaan. Dengan adanya 
aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah admin dalam mengelola data customer, data sales 
order (pemesanan), data bahan material dan sparepart masuk dan dapat mengefesienkan waktu 
kerja PT.Budi Jaya Banjarindo dalam hal pengelolaan data. 
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ABSTRACT 

PT.Budi Jaya Banjarindo is a company engaged in the repair and fabrication of heavy 
equipment. Manufacturing services, for example making tanks, buckets, traillers, gear and 
various types of production machines, repair services that are carried out for example cylinder 
blocks, axles, polishing poles, damaged shafts, broken axles and those related to lathes, scrap, 



fraist, line boring , welding, automotive, assembling and unloading tools. Where the processing 
of repair and manufacturing data is still done manually and customer data, materials and spare 
parts are still input using MS.Excel. There is no information to the customer when the goods 
are started and finished, the customer still comes to the workshop to see the progress of the 
work. From these problems, the idea emerged to create an application in which it could manage 
customer data, sales order data, material data and incoming spare parts and could track 
progress. The method used in making this application is a waterfall. The programming 
language used by PHP and the database using MySQL. This application will be managed by 5 
users, namely admin, security guard, marketing, supervisor and logistics. The application will 
be used as a medium for managing customer data, incoming material and material data, 
processing sales order transactions and being used for tracking customer progress. With this 
application, it is expected to make it easier for admins to manage customer data, sales order 
data, incoming material data and spare parts and to streamline PT Budi Jaya Banjarindo's 
working time in terms of data management. 
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1. PENDAHULUAN 

PT.Budi Jaya Banjarindo adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2008 

dan berlokasi di Jl. A. Yani Km. 18,5 Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan 

Selatan. PT. Budi Jaya Banjarindo bergerak di bidang jasa perbengkelan yang 

digunakan untuk  jasa reparasi otomotif, las, bubut dan pabrikasi alat berat 

(Pembuatan bucket alat berat, tangki, ponton, bak truck, trailer sawit, berbagai jenis 

alat produksi dan tergantung permintaan customer)  dan kini telah menjadi mitra 

perusahaan yang bergerak di bidang minyak sawit , gas, pertambangan, 

perkapalan.Perusahaan ini secara terus menerus berbenah diri dengan memusatkan 

sumber daya manusia yang handal serta didukung  dengan mesin-mesin yang 

berteknologi canggih yang berasal dari Italy, Jepang, Bulgaria, China,Taiwan dan 

Singapura. PT.Budi Jaya Banjarindo sendiri memiliki bidang kerja seperti bubut, 

las, otomotif, bongkar pasang alat berat, elektrik, line boring serta fraist dan 

memiliki total jumlah karyawan 89 Orang dengan berbagai bidang keahliannya 

masing-masing 

PT.Budi Jaya Banjarindo dalam proses kerja awal ketika customer datang ke 

bengkel masih kurang teorganisir dikarenakan data customer dan data barang dari 

customer yang datang masih dicatat secara manual oleh satpam serta data barang 

selesai dikerjakan juga masih menggunakan catat manual dan ketika customer ingin 

mengorder barang yang ingin di reparasi atau di pabrikasi juga masih dicatat 

manual oleh marketing, selanjutnya data sales order di input oleh admin dengan 

menggunakan Ms.excel sehingga data-data masih mudah hilang. Setelah 

melakukan sales order kemudian marketing menyerahkan permintaan material yang 

digunakan untuk barang yang ingin di reparasi maupun di pabrikasi kepada 

supervisor dengan menyerahkan data sales order, namun pada proses permintaan 

material ini juga masih dicatat secara manual oleh supervisor sehingga supervisor 

tidak mengetahui data stok material yang tersedia. 

Pada data pengerjaan barang yang ingin di reparasi maupun di pabrikasi tidak 

dicantumkan nama montir atau nama karyawan yang mengerjakan barang tersebut 



sehingga ketika barang ada yang tidak sesuai atau mengalami masalah. Supervisor 

kesulitan dalam mencari nama montir yang mengerjakan barang tersebut sehingga 

sering terjadi perselisihan antara supervisor dan montir. Customer juga harus datang 

ke bengkel atau via telepon sales untuk mengecek status pengerjaan barang 

sehingga kurang mengefesien kan waktu. 

Pada PT.Budi Jaya Banjarindo ini juga masih kesulitan dalam hal pencarian histori 

pengerjaan yang mana harus melihat di data Ms.Excel Admin dalam histori 

pengerjaan tersebut juga tidak tercantum material yang  diperlukan sebelumnya. 

Histori pengerjaan yang terlihat hanya ada nama customer, detail pengerjaan barang 

yang dikerjakan serta total biaya pengerjaan. Sehingga ketika ada customer yang 

datang dengan permintaan pengerjaan yang sama, marketing harus menghitung 

kembali material yang diperlukan untuk permintaan tersebut. Pada bagian logistik 

juga proses input stok material atau sparepart input data stok material masih 

menggunakan Ms.Excel sehingga masih mungkin kehilangan data. 

2.  ALAT DAN METODE 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seprangkat computer atau laptop 

dengan spesifikasi minimal Processor Intel Core i3, Memori RAM 4 GB, HarDisk 

500 GB. Untuk metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :  

A. Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur adalah dengan 

cara mencari informasi dari buku-buku, artikel, arsip dan dokumen-dokumen 

yang relevan di kantor PT.Budi Jaya Banjarindo yang  berkaitan tentang reparasi 

dan pabrikasi alat berat pada PT.Budi Jaya Banjarindo untuk mempermudah 

pembuatan aplikasi.  

2. Survey 

Pada teknik ini dilakukan survey langsung ke kantor PT.Budi Jaya Banjarindo 

untuk melihat dan mengetahui proses transaksi antara marketing dan customer 

serta para operator-operator yang berkaitan yang ada pada PT.Budi Jaya 

Banjarindo. 



3. Observasi 

Pada teknik obervasi ini , langkah yang dilakukan yaitu dengan cara mengamati 

langsung proses kerja dari awal customer datang, melakukan order  hingga proses 

reparasi maupun pabrikasi alat berat yang diinginkan dan mencatat bagian-bagian 

yang bisa di buat ke dalam sebuah aplikasi agar dapat mempermudah customer 

maupun pekerja yang ada pada PT.Budi Jaya Banjarindo dalam bertransaksi. 

4. Wawancara 

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan dialog langsung 

kepada admin, marketing atau sales serta hrd yang ada pada PT.Budi Jaya 

Banjarindo mengenai proses kerja yang dilakukan dari awal customer datang 

hingga proses barang selesai dikerjakan serta menanyakan bagian-bagian yang 

perlu dibuat report dalam sebuah aplikasi. 

 

B. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ini adalah metode 

Waterfall, Berikut ini adalah gambaran metode Waterfall yang digunakan : 

 

Gambar 2. 1 Metode Waterfall 



3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Sistem Berjalan 

Berikut ini adalah gambaran sistem berjalan yang ada di PT.Budi jaya Banjarindo 

saat ini. 

 

Gambar 3. 1 Sistem Berjalan PT.Budi Jaya Banjarindo 

 
 
 



3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Sistem yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ketidakpratisan pada sistem 

berjalan yang telah berjalan pada PT.Budi Jaya Banjarindo tersebut adalah sistem 

yang nantinya dapat digunakan oleh satpam, marketing, supervisor, logistik, admin 

dan customer untuk penginput data secara otomatis dan lebih praktis serta mudah 

digunakan karena pada sistem ini nantinya dapat mencatat data customer, data 

montir, data sales order, material dan sparepart masuk juga dapat digunakan untuk 

tracking progress atau pengecekan status pengerjaan. sehingga pada analisis 

kebutuhan sistem ini nantinya dapat mempermudah proses kerja serta dapat 

mengefesiensi waktu pengerjaan pada PT.Budi Jaya Banjarindo.  

 

Gambar 3. 2.1 Kebutuhan Sistem PT.Budi Jaya Banjarindo 

 



 

3.3 Use Case Diagram 

Pada Sistem yang dibuat ini adalah untuk memudahkan proses kerja satpam, marketing, 

supervisor,montir dan admin dari customer datang hingga proses barang selesai dikerjakan 

serta customer dapat tracking progress atau pengecekan status pengerjaan barang . Berikut ini 

adalah usecase diagram dari sistem yang akan dibuat. 

 

Gambar 3. 3.1 Use Case Diagram 
 

3.4 Class Diagram 

Berikut adalah class diagram untuk meggambarkan sistem yang akan dibuat dengan 

memodelkan kelas, atribut, operasi serta hubungan antar objek tersebut. 



 

Gambar 3. 4.1Class Diagram 
 

3.5 Tampilan Antar Muka Masukan Sistem 

Tampilan antar muka masukan sistem ialah proses input yang diperlukan oleh sistem untuk 

menghasilkan output (keluaran). Berikut ini adalah tampilan antar muka masukan sistem :   

1. Tampilan Beranda Depan 

Berikut ini adalah tampilan beranda depan ketika pengguna mengakses aplikasi. 



 

Gambar 3.5.1 Tampilan Beranda Depan 

1. Tampilan Form Login 

Berikut ini tampilan form login untuk satpam, admin, marketing, supervisor dan logistik  

yang berisi form input username dan password. 

 

Gambar 3.5.2 Tampilan Form Login Pengguna 

 

3. Tampilan Beranda Admin 

Berikut ini adalah tampilan beranda admin ketika admin berhasil login dan berhak mengelola 

data pada beranda tersebut. 



 

Gambar 3.5.3Tampilan Beranda Admin 

4. Tampilan Data Montir 

Berikut ini adalah tampilan data montir , Pada menu data montir ini admin dapat menambahkan 

data montir. 

 

Gambar 3.5.4Tampilan Data Montir 

5.Tampilan Form Input Data Montir 

Berikut ini adalah tampilan input data montir, input data montir ini berfungsi untuk 

menambahkan data montir yang diakses oleh admin. 



 

Gambar 3.5.5 Tampilan Input Data Montir 

6. Tampilan Beranda Satpam 

Berikut ini adalah tampilan beranda satpam ketika satpam sudah berhasil login. Dalam beranda 

ini terdapat data customer, data kunjungan situs, data kunjungan langsung. 

 

Gambar 3.5.6 Tampilan Beranda Satpam 

7.Tampilan Data Customer 

Berikut ini adalah tampilan data customer, data customer ini berisi data-data customer yang 

telah didaftarkan oleh satpam, marketing, admin. 



 

Gambar 3.5.1 Tampilan Data Customer 

8.Tampilan Form Input Data Customer 

Berikut ini adalah tampilan form input data customer, yang berhak menambahkan data 

customer adalah satpam, admin, marketing. 

 

Gambar 3.5.2 Tampilan Form Input Data Customer 

9.Tampilan Data Kunjungan Langsung 

Berikut ini adalah tampilan data kunjungan langsung yang datang ke bengkel. Data kunjungan 

langsung ini untuk cutomer yang sudah didaftarkan oleh satpam, admin atau marketing. 



 

Gambar 3.5.3 Tampilan Data Customer Kunjungan Langsung Ke Bengkel 

10.Tampilan Input Data Kunjungan Langsung 

Berikut ini adalah tampilan input data kunjungan langsung yang datang ke bengkel. Proses 

pertama satpam,admin atau marketing memasukan id customer selanjutnya jika data ditemukan 

akan muncul informasi customer dan form input keperluan. 

 

Gambar 3.5.4 Tampilan Input ID Customer Kunjungan 

 

Gambar 3.5.5 Tampilan Input Data Customer Kunjungan Langsung 

11.Tampilan Beranda Marketing 

Berikut ini adalah tampilan beranda marketing setelah berhasil login. Marketing dapat 

mendaftarkan customer serta membuat data sales order (pamesanan) serta memiliki hak dalam 



penginputan harga jasa. 

 

Gambar 3.5.6 Tampilan Beranda Marketing 

12.Tampilan Data Pemesanan (Sales Order) 

Berikut ini adalah tampilan data pemesanan (sales order) dan pada data pemesanan ini 

marketing dapat menambahkan pemesanan (sales order) dari customer yang sudah terdaftar. 

 

Gambar 3.5.7 Tampilan Data Pemesanan (Sales Order) 

13.Tampilan Input Data Pemesanan (Sales Order) 

Berikut ini adalah tampilan input data pemesanan yang berfungsi untuk menambahkan data 

pemesanan (sales order) customer. Untuk menambahkan pemesanan marketing harus 

menginput id customer yang sudah terdaftar di data customer terlebih dahulu. 



 

Gambar 3.5.8 Tampilan Input ID Customer Pemesan 

 

Gambar 3.5.9 Tampilan Input Data Pemesanan 

14.Tampilan Data Penambahan Biaya Jasa 

Berikut ini adalah tampilan data penambahan biaya jasa setelah progress pengerjaan selesai 

dikerjakan dengan mengklik tombol bayar dan akan muncul menu input harga jasa. 

 

Gambar 3.5.10 Tampilan Data Penambahan Biaya Jasa 

15.Tampilan Input Data Penambahan Biaya Jasa 

Berikut ini adalah tampilan input data penambahan biaya jasa setelah progress pengerjaan 

selesai dikerjakan. Marketing dapat menambahkan harga jasa sesuai dengan detail atau tingkat 

kerumitan dari pekerjaan yang telah dikerjakan. 



 

Gambar 3.5.11 Tampilan Input Data Penambahan Biaya Jasa 

16.Tampilan Beranda Supervisor 

Berikut ini adalah tampilan beranda supervisor dan pada beranda ini terdapar menu-menu 

untuk supervisor memilih montir yang mengerjakan barang dan memasukan kebutuhan 

material atau sparepart yang digunakan untuk pengerjaan. 

 

Gambar 3.5.12 Tampilan Beranda Supervisor 

17.Tampilan Data Pilih Montir dan Bahan Serta Proses Pengerjaan 

Berikut ini adalah tampilan data pilih montir dan bahan serta proses pengerjaan pada beranda 

supervisor, ketika pemesanan masuk supervisor berhak memilih montir yang mengerjakan 

barang dan memasukan bahan dan jumlah bahan yang digunakan dalam pengerjaan barang. 

Jika proses input data selesai maka barang dapat langsung di proses untuk dikerjakan. 



 

Gambar 3.5.13 Tampilan Data Pilih Montir dan Bahan Serta Proses Pengerjaan 

18.Tampilan Pilih Montir Yang Mengerjakan Barang 

Berikut ini adalah tampilan pilih montir yang menerjakan barang sesuai dengan detail 

pengerjaan barang yang masuk. 

 

Gambar 3.5.14 Tampilan Pilih Montir Yang Mengerjakan barang 

19.Tampilan Pilih Bahan dan jumlah bahan Untuk Pengerjaan Barang 

Berikut ini adalah tampilan pilih bahan dan jumlah bahan yang diperlukan untuk pengerjaan 

barang. Pada pemiilihan bahan ini supervisor dapat memilih bahan-bahan dan jumlah bahan 

yang diperlukan untuk pengerjaan barang. 



 

Gambar 3.5.15 Tampilan Pilih Bahan Yang Diperlukan 

 

Gambar 3.5.16 Tampilan Input Jumlah Bahan Yang Diperlukan 

20.Tampilan Beranda Logistik 

Berikut ini adalah tampilan beranda logistik. Pada beranda ini bagian logistik dapat mennginput 

data material dan sparepart masuk serta dapat menambahkan jumlah stok material dan 

sparepart yang hampir habis. 

 

Gambar 3.5.17 Tampilan Beranda Logistik 

21.Tampilan Data Stok Bahan Material dan Sparepart 



Berikut ini adalah tampilan data stok bahan material dan sparepart yang masuk. Pada data stok 

bahan material dan sparepart ini logistik dapat menginput data material dan sparepart  yang 

masuk. 

 

Gambar 3.5.18 Tampilan Data Stok Bahan 

22.Tampilan Input Data Stok Bahan Material dan Sparepart 

Berikut ini adalah tampilan input data stok bahan material dan sparepart yang masuk. 

 

Gambar 3.5.19 Tampilan Input Data Bahan Material dan Sparepart 

23.Tampilan Data Stok Bahan Yang Hampir Habis 

Berikut ini adalah tampilan data stok bahan yang hampir habis. Pada data ini logistik dapat 

melihat bahan dan menambahkan stok ulang bahan yang hampir habis dan bahan yang sudah 

habis. 



 

Gambar 3.5.20 Tampilan Data Stok Bahan Yang Hampir Habis 

24.Tampilan Tambah Stok Bahan Yang Hampir Habis 

Berikut ini adalah tampilan tambah stok bahan yang hampir habis. Pada data ini logistik dapat 

menambahkan stok bahan yang hampir habis atau yang suadah habis. 

 

3.5.21 Tampilan Tambah Stok Bahan  

25.Tampilan Input Data Kunjungan Situs 

Berikut ini adalah tampilan input data kunjungan situs. Halaman ini diperuntukan untuk 

customer yang mengunjungi situs dan jika customer berminat dapat mengisi data form 

kunjungan situs yang selanjutnya nanti akan dihubungi oleh pihak marketing. 



 

Gambar 3.5.22 Tampilan Form Kunjungan Situs 

26.Tampilan Tracking Progress Pengerjaan 

Berikut ini adalah tampilan tracking progress pengerjaan barang. Halaman ini berfungsi untuk 

customer mengecek progress pengerjaan barang. 

 

Gambar 3.5.23 Tampilan Tracking Progress Pengerjaan 

 
 

 
 

 

 



4.KESIMPULAN 

Dari hasil perancangan aplikasi reparasi dan pabrikasi alat berat pada PT.Budi Jaya Banjarindo 

didapat kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Mempermudah admin dalam mengelola data customer, data sales order (pemesanan), 

data bahan material dan sparepart masuk. 

2. Mempermudah dalam mencari data customer,pengerjaan dan histori pengerjaan. 

3. Customer menerima email ketika barang mulai dikerjakan dan selesai dikerjakan dan 

memudahkan customer dalam mentracking progress pengerjaan barangnya tanpa harus 

datang ke bengkel. 

 

4.REFERENSI 

1. Alan. (2018, Februari 16). Pengertian Dan Fungsi Pemrograman PHP. From alan.co.id: 

https://alan.co.id/pengertian-dan-fungsi-pemrograman-php/ 

2. Andre. (2015, Desember 15). Tutorial Belajar jQuery Part 1: Pengertian jQuery. From 

Dunia Ilkom: https://www.duniailkom.com/tutorial-belajar-jquery-pengertian-jquery/ 

3. Ariata. (2018, November 19). Apa Itu HTML? Pemahaman Dasar Tentang Bahasa Markup 

Hypertext. From Hostinger: https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-html/ 

4. Ashkaf, A. (2015, Oktober 14). Pengertian Sistem dan Contohnya (Softskill). From 

wordpress: https://arifashkaf.wordpress.com/2015/10/14/pengertian-sistem-dan-

contohnya-softskill/ 

5. Atkia, I. (2014, Juli 31). FEATUR LEBIH DARI SUBLIME TEXT 3. From Ihsan Atkia: 

https://ihsanatkia.com/featur-lebih-dari-package-sublime-text/ 

6. Codel. (2018, Maret 1). Download Enterprise Architect Gratis dan Full Vesi Untuk UML. 

Diambil kembali dari Codel Blogspot: https://codel18.blogspot.com/2018/03/download-

enterprise-architect-gratis.html 

7. Dini. (2015, November 14). Pengertian Sistem Informasi Menurut Para Ahli. From Dosen 

IT: https://dosenit.com/kuliah-it/sistem-informasi/pengertian-sistem-informasi-menurut-

para-ahli 

8. Egy. (2017, Desember 2). Balsamiq Mockup Itu Apa ? From Mahasiswa Informatika 

blogspot: http://mahasiswa-informatika.blogspot.com/2017/12/balsamiq-mockup-itu-



apa.html 

9. Hamdan. (2017, Agustus 9). Pengertian dan Contoh Landasan Teori Proposal, Penelitian, 

Skripsi. Diambil kembali dari Satu Jam: https://satujam.com/contoh-landasan-teori/ 

10. Hermawan. (2019, September 14). Pengertian XAMPP Beserta Fungsi dan Bagian-bagian 

Penting pada XAMPP. From Nesabamedia: https://www.nesabamedia.com/pengertian-

xampp/ 

11. K, Y. (2019, Juli 24). Pengertian MySQL, Fungsi, dan Cara Kerjanya (Lengkap). From 

Niaga Hoster: https://www.niagahoster.co.id/blog/mysql-adalah/ 

12. MS, N. (2015, April 25). Fabrikasi : Definisi dan Rangkaian Pekerjaan. Diambil kembali 

dari cnzahid: https://www.cnzahid.com/2015/04/fabrikasi-definisi-dan-rangkaian.html 

13. N, S. (2015, September 24). Pengertian UML Dan Jenis-Jenisnya Serta Contoh 

Diagramnya. Diambil kembali dari Pengertianku.net: 

http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-uml-dan-jenis-jenisnya-serta-contoh-

diagramnya.html 

14. Putra. (2020, Juni 16). PENGERTIAN APLIKASI: Fungsi, Sejarah, Klasifikasi, Jenis & 

Contoh Aplikasi. Diambil kembali dari salamadian: https://salamadian.com/pengertian-

aplikasi/ 

15. Rahman, S. (2013, Agustus 31). Mengenal Apa Itu CSS Dan Bagaimana 

Menggunakannya. From Devaradise: https://www.devaradise.com/id/2013/08/mengenal-

apa-itu-css-dan-bagaimana-menggunakannya.html 

16. Rahman, S. (2014, November 5). Mengenal Apa Itu Javascript, Fungsi Dan Contoh 

Penggunaannya. From Devaradise: https://www.devaradise.com/id/2014/11/pengertianl-

apa-itu-javascript-manfaat-cara-kerja.html 

17.  Wahyuningrum, A. (2013, Juni 27). Pengenalan Ms.Visio. From Blog Ub: 
http://blog.ub.ac.id/anisawahyuningrum/2013/06/27/pengenalan-ms-visio 

 


