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Selama ini proses pengelolaan pendataan perawatan harian masih dilakukan secara manual yaitu dengan 

memberikan kertas dan diisi sehingga dengan sistem seperti ini mengakibatkan pengelolaan data dianggap lama 

oleh karyawan. Selain itu perekapan data juga sering terhambat dikarenakan ada tulisan yang sulit untuk dibaca. 

Selain itu dengan sistem manual ini berpotensi kerusakan pada form lembar isian pendataan perawatan harian. 

Setelah semua berkas terkumpul kemudian data diketik kedalam software pengolah angka dan memiliki 

kelemahan yaitu tidak dapat memanggil data lain sehingga harus diketik secara manual. Sistem yang ada 

dikarenakan kurang efektif maka diperlukan sebuah aplikasi baru yang dapat membantu dalam pendataan 

perawatan harian, sehingga dengan sistem baru akan dapat membantu dalam penginputan data serta juga dapat 

melakukan pencarian dan pemanggilan data yang akan membentu mempercepat proses pengetikan. Pembuatan 

laporan juga dapat dilakukan filter agar dapat diseleksi sesuai keperluan. Bahasa pemrograman yang digunakan 

dalam pembuatan penelitian ini adalah PHP dan MySQL. Hasil akhir dari penelitian ini adalah membuat 

aplikasi yang dapat mengelola data perawatan unit sarana pada perusahaan, sehingga data-data akan lebih 

mudah di olah dan juga proses pembuatan laporan juga akan lebih cepat. Saran untuk penelitianberikutnya 

adalah bisa dikembangkan lagi seperti penambahan data mengenai riwayat penggunaan sarana dan juga sistem 

untuk mendeteksi lokasi sarana. 
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So far, the process of managing daily maintenance data is still done manually, namely by providing paper and 

filling it in so that with a system like this it results in data management being considered old by employees. In 

addition, data capture is also often hampered due to writing that is difficult to read. In addition, this manual 

system has the potential for damage to the daily maintenance data sheet form. After all the files are collected 

then the data is typed into number processing software and has a weakness, namely it cannot call other data so it 

must be manually typed. Because the existing system is less effective, a new application is needed that can assist 

in daily maintenance data collection, so that the new system will be able to assist in data entry and also be able 

to search and retrieve data which will help speed up the typing process. Reporting can also be filtered so that it 

can be selected as needed. The programming languages used in the making of this research are PHP and 

MySQL. The final result of this research is to create an application that can manage the maintenance data of the 

facility units in the company, so that the data will be easier to process and the process of making reports will 

also be faster. Suggestions for the next research are that it can be developed again such as adding data regarding 

the history of use of facilities and also systems to detect the location of facilities. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perawatan   merupakan   sebuah   aktifitas 

yang   bertujuan   untuk memastikan suatu  fasilitas 

secara  fisik  bisa  secara  terus  menerus  

melakukan  apa yang  pengguna/pemakai  

inginkan.  Untuk  pengertian  pemeliharaan  lebih  

jelas adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan 

yang dilakukan untuk menjaga suatu barang  

dalam,  atau  memperbaikinya  sampai  suatu  

kondisi  yang  bisa  diterima (Kurniawan, 2013). 

CV. Maju Makmur adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang penyedia jasa driver, helper dan 

welder untuk perusahaan yang membutuhkan. 

Selama ini banyak perusahaan yang bekerjasama 

dengan CV. Maju makmur dikarenakan sebagian 

besar pesaing memiliki harga yang lebih tinggi 

dalam penyedia jasa driver, helper dan welder.  

Salah satu yang sangat penting pada 

perusahaan ini adalah mengenai pendataan 

perawatan harian, dengan adanya pendataan ini 

akan membantu perusahaan mengetahui bagaimana 

keadaan sarana yang dimiliki perusahaan dan juga 

dapat membantu mengetahui penggunaan sarana. 

Sehingga perusahaan akan mengetahui siapa saja 

pengguna sarana dan unit sarana akan lebih terjaga. 

Pendataan ini juga berfungsi untuk menjaga 

kualitas unit sarana agar tetap selalu dalam keadaan 

optimal sehingga dapat menunjang kinerja para 

karyawan. 

Selama ini proses pengelolaan pendataan 

perawatan harian masih dilakukan secara manual 

yaitu dengan memberikan kertas dan diisi oleh 

operator yang menggunakan sarana sehingga 

dengan sistem seperti ini mengakibatkan 

pengelolaan data dianggap lama oleh karyawan. 

Selain itu perekapan data juga sering terhambat 

dikarenakan ada tulisan yang sulit untuk dibaca. 

Selain itu dengan sistem manual ini berpotensi 

kerusakan pada form lembar isian pendataan 

perawatan harian. Setelah semua berkas terkumpul 

kemudian data diketik kedalam software pengolah 

angka dan memiliki kelemahan yaitu tidak dapat 

memanggil data lain sehingga harus diketik secara 

manual. 

Literatur terkait yaitu berjudul Rancang 

Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Data Servis 

Mobil Berbasis Web Pada PT. Toyota Hadji Kalla 

Alauddin Makassar yang mengatakan bahwa sistem 

lama dalam pengelolaan data service sering 

mengalami masalah (Magfirah, 2018).Literatur 

terkait lainnya dengan judul Rancang Bangun 

Aplikasi Penjadwalan Berbasis Web Untuk Teknisi 

Dalam Perawatan Fasilitas Hotel Royal Safari 

Garden mengemukakan bahwa Sulitnya dalam 

mengelola jadwal perawatan fasilitas hotel (Lubis, 

2017). Literatur terkait lainnya yang berjudul 

Perancangan Aplikasi Pendataan Sarana dan 

Prasarana Pada SD Yayasan Pendidikan Kartini 

Handayani yang mengemukakan bahwa Proses 

pendataan sarana dan prasarana masih 

menggunakan cara yang manual dengan membuat 

catatan dibuku agenda (Alawiyah, 2019). 

Sistem yang ada dikarenakan kurang 

efektif maka diperlukan sebuah aplikasi baru yang 

dapat membantu dalam pendataan perawatan 

harian, sehingga dengan sistem baru akan dapat 

membantu dalam penginputan data serta juga dapat 

melakukan pencarian dan pemanggilan data yang 

akan membentu mempercepat proses pengetikan. 

Pembuatan laporan juga dapat dilakukan filter agar 

dapat diseleksi sesuai keperluan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penelitian ini mengangkat judul Aplikasi Perawatan 

Harian Unit Sarana Pada CV. Maju Makmur yang 

mana aplikasi memberikan kemudahan dalam 

penginputan data dan pengelolaan data serta 

memudahkan proses pencetakan laporan yaitu 

dengan hanya klik laporan yang ingin dicetak saja. 

Selain itu dengan sistem berbasis online ini bisa 

memudahkan untuk mengakses dengan perangkat 

laptop maupun komputer yang mana saja dan juga 

dapat diakses kapan saja walaupun admin sedang 

tidak berada di kantor. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang 

masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

melatar belakangi penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Proses pengolahan data pelayanan memerlukan 

waktu 2 hari dikarenakan sistem yang masih 

manual dan tidak dapat melakukan 

pemanggilan data master sehingga 

memerlukan waktu yang lebih lama dari pada 

menggunakan aplikasi Perawatan Harian Unit 

Sarana berbasis web. 

2. Sulitnya dalam melakukan pencarian data 

apabila diperlukan dengan cepat, karena harus 

membuka file satu-persatu dan tidak bisa 

melakukan sistem cari seperti pada aplikasi 

Perawatan Harian Unit Sarana berbasis web. 

3. Lamanya dalam proses pembuatan laporan 

dikarenakan laporan harus dicatat dan ketik 

ulang kedalam komputer, berbeda dengan 

sistem yang ada bisa dilakukan pencetakan 

langsung berdasarkan data yang sudah masuk, 

selain itu dengan sistem pelaporan yang cepat 

juga dapat membantu dalam mengetahui data 

update mengenai unit sarana. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

1. Aplikasi ini hanya mencakup mengenai data 

unit sarana transportasi pada CV. Maju 

Makmur. 



2. Aplikasi tidak membahas mengenai sistem 

pelacakan penggunaan sarana unit 

transaportasi  

3. Aplikasi tidak membahas mengenai 

pengelolaan sarana lainnya selain unit 

transportasi. 

4. Pembahasan hanya mengenai pengelolaa data 

manual kedalam sistem berbasis web. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

bagaimana membuat aplikasi Aplikasi Perawatan 

Harian Unit Sarana Pada CV. Maju Makmur yang 

dapat membantu dalam mengelola data, membantu 

pencarian data dan juga pembuatan laporan? 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam 

pengolahan data pendataan perawatan harian 

unit sarana. 

2. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam 

melakukan pengecekan keadaan sarana dan 

penggunaan sarana. 

3. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam 

pemanggilan data saat melakukan penginputan 

data dan juga dapat mempermudah dalam 

pembuatan laporan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi  

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan 

langsung ke objek penelitian yaitu datang ke 

CV. Maju Makmur dan melihat kondisi yang 

ada saat di lokasi penelitian dan meminta data 

mengenai perawatan dan unit sarana di 

perusahaan tersebut. 

2. Wawancara 

Yaitu dengan cara melakukan percakapan 

secara langsung dengan kepala bagian unit 

sarana pada CV. Maju Makmur dan membahas 

mengenai unit sarana baik dari pengelolaan 

data perawatan dan juga perbaikan. 

3. Studi Pustaka 

Yaitu dengan cara melakukan suatu kegiatan 

yang dengan cara mempelajari dan 

menganalisa dari berbagai sumber seperti 

buku-buku yang berhubungan pemrograman 

maupun jurnal yang berhubungan dengan 

pembuatan aplikasi perawatan maupun 

perbaikan. 

Langkah pembuatan sistem yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan waterfall, Metode ini 

mengambil pendekatan yang sistematis dan 

tersusun rapi seperti air terjun mulai dari tingkat 

kebutuhan sistem kemudian berlanjut ke tahapan 

analisis, desain, coding, pengujian / verifikasi, dan 

pemeliharaan. Disebut air terjun karena seperti air 

terjun yang jatuh satu demi satu sehingga 

penyelesaian tahap sebelumnya kemudian dapat 

dilanjutkan ke tahap berikutnya dan berjalan-urut. 

langkah-langkah dalam model air terjun dapat 

dilihat pada gambar berikut (Aris Darisman, 2019): 

 
 Gambar 2.1 Langkah Pembuatan Sistem 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Sistem yang Berjalan 

Selama ini proses pengelolaan pendataan 

perawatan harian masih dilakukan secara manual 

yaitu dengan memberikan kertas dan diisi oleh 

operator yang menggunakan sarana sehingga 

dengan sistem seperti ini mengakibatkan 

pengelolaan data menjadi lebih lama. Selain itu 

perekapan data juga sering terhambat dikarenakan 

ada tulisan yang sulit untuk dibaca. Selain itu 

dengan sistem manual ini berpotensi kerusakan 

pada form lembar isian pendataan perawatan 

harian. Setelah semua berkas terkumpul kemudian 

data diketik kedalam Microsoft Office dan 

memiliki kelemahan yaitu tidak dapat memanggil 

data lain sehingga harus diketik secara manual. 

 
Gambar 3.1 Flowchart Analisis Sistem Lama 

 

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, 

maka diperlukan sebuah aplikasi baru yang dapat 

membantu dalam pendataan perawatan harian, 

sehingga dengan sistem baru akan dapat membantu 

dalam penginputan data serta juga dapat melakukan 

pencarian dan pemanggilan data yang akan 

membentu mempercepat proses pengetikan. 

Pembuatan laporan juga dapat dilakukan filter agar 

dapat diseleksi sesuai keperluan. Pada proses 

pembuatan website akan menggunakan bahasa 



pemrograman PHP dan database MySQL. 

Sedangkan untuk perangkat keras bisa 

menggunakan perangkat standart seperti Processor 

Intel Pentium dan Memori 2 Gb.  

 
Gambar 3.2 Flowchart Usulan Sistem Baru 

 

3.3 Rancangan Model Sistem 

3.3.1 Use Case 

 

Gambar 3.3 Use Case 

 

3.3.2 Activity Diagram  

 
Gambar 3.4 Activity Diagram Login Logout 

 

 
Gambar 3.5 Activity Diagram Unit 

 

 
Gambar 3.6 Activity Diagram Departemen 

 
Gambar 3.7 Activity Diagram Karyawan 

 

 
Gambar 3.8 Activity Diagram Sarana 

 

 
Gambar 3.9 Activity Diagram Pemakaian 

 

 
Gambar 3.10 Activity Diagram Fuel 

 

 
Gambar 3.11 Activity Diagram Trouble 

 

 
Gambar 3.12 Activity Diagram Perbaikan 

 



 
Gambar 3.13 Activity Diagram Pemeliharaan 

 

 

3.3.3 Sequence Diagram  

 
Gambar 3.14 Sequence Diagram 

3.4 Relasi Antar Tabel 

 
Gambar 3.15 Relasi Antar Tabel 

 
3.5 Spesifikasi Sistem 

3.5.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

 Perangkat keras yang digunakan untuk 

mengimplementasikan Aplikasi Perawatan Harian 

Unit Sarana Pada CV. Maju Makmur adalah 

menggunakan hardware sebagai berikut: 

1. Notebook Acer  

 Proc. Intel Dual Core 

 Hardisk 500 gb 

 DDR3L 2 gb 

2. Printer Epson 

 

3.5.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengimplementasikan Aplikasi Perawatan Harian 

Unit Sarana Pada CV. Maju Makmur adalah 

sebagai berikut: 

1. PHP 

2. MySQL 

3. Microsoft Office Word 

4. Microsoft Office PowerPoint 

5. Microsoft Office Visio 

 

3.6 Tampilan Aplikasi 

1.6.1 Implementasi Form Tampilan 

1. Form Jenis Pertanian 

 

Gambar 3.16 Form Login 

 

2. Dasboard 

 

Gambar 3.17 Dasboard 

 
3. Data Unit 

 

Gambar 3.18 Data Unit 

 
4. Form Unit 

 

Gambar 3.19 Form Unit  



5. Data Departemen 

 

Gambar 3.20 Data Departemen 

 
6. Form Departemen 

 

Gambar 3.21 Form Departemen 

 
7. Data Karyawan 

 

Gambar 3.22 Data Karyawan 

 

8. Form Karyawan 

 

Gambar 3.23 Form Karyawan 

 

 

9. Data Sarana 

 

Gambar 3.24 Data Sarana 

 

10. Form Sarana 

 

Gambar 3.25 Form Sarana 

 
11. Data Pemakaian Sarana 

 

Gambar 3.26 Data Pemakaian Sarana 

 

12. Form Pemakaian Sarana 

 

Gambar 3.27 Form Pemakaian Sarana 

 

 



13. Data Fuel 

 

Gambar 3.28 Data Fuel 

 

14. Form Fuel 

 

Gambar 3.29 Form Fuel 

 
15. Data Trouble 

 

Gambar 3.30 Data Trouble 

 

16. Form Trouble 

 

Gambar 3.31 Form Trouble 

 

 

17. Data Perbaikan 

 

Gambar 3.32 Data Perbaikan 

 

18. Form Perbaikan 

 

Gambar 3.33 Form Perbaikan 

 
19. Data Pemeliharaan 

 

Gambar 3.34 Data Pemeliharaan 

 

20. Form Pemeliharaan 

 

Gambar 3.35 Form Pemeliharaan 

 

 



3.6.2 Implementasi Laporan 

1. Laporan Data Unit Baik 

 

Gambar 3.36 Laporan Data Unit Baik 

 

2. Laporan Data Unit Rusak 

 

Gambar 3.37 Laporan Data Unit Rusak 

 
3. Laporan Data Departemen 

 

Gambar 3.38 Laporan Data Departemen 

 

4. Laporan Data Karyawan 

 

Gambar 3.39 Laporan Data Karyawan 

 

 

 

 

 

5. Laporan Data Sarana 

 

Gambar 3.40 Laporan Data Sarana 

 
6. Laporan Data Pemakaian 

 

Gambar 3.41 Laporan Data Pemakaian 

 
7. Laporan Data Fuel 

 

Gambar 3.42 Laporan Data Fuel 

 

8. Laporan Data Trouble 

 

Gambar 3.43 Laporan Data Trouble 

 

 

 



9. Laporan Data Perbaikan 

 
Gambar 3.44 Laporan Data Perbaikan 

10. Laporan Data pemeliharaan 

 
Gambar 3.45 Laporan Data pemeliharaan 

 

IV. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dengan adanya Aplikasi Perawatan 

Harian Unit Sarana Pada CV. Maju Makmur maka: 

1. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam 

pengolahan data sehingga prosesnya menjadi 

lebih cepat karena bisa melakukan 

pemanggilan data. 

2. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam proses 

pencarian data dan juga pembuatan laporan. 

 

4.2 Saran 

Penelitian ini masih sangat jauh dari kata 

sempurna, sehingga diperlukan saran diberikan 

untuk penyempurnaan penelitian ini. Adapun saran 

yang diberikan dalam aplikasi ini adalah: 

1. Data bisa dikembangkan lagi dengan 

penambahan mengenai daftar riwayat 

penggunaan sarana.  

2. Perlu ditambahkan keamanan sarana seperti 

perlengkapan alat pelacak sarana yang 

digunakan 
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