
SISTEM INFORMASI UNTUK PELAYANAN UJI LABORATORIUM DI 

BALAI RISET DAN STANDARISASI INDUSTRI BANJARBARU 
 

Aina Norjenah1, Galih Mahalisa2 , M. Dedy Rosyadi3 

1Teknik Informatika, 55201, 16630097 
2Teknik Informatika, 55201, 1124019001 
3Teknik Informatika, 55201, 1131128902 

 

Email : ananorjannah0852@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Laboratorium Baristand Industri Banjarbaru merupakan unit pelayanan pengujian l, aneka 

komoditi, udara, mikrobiologi dan kayu. Dalam sistem operasionalnya yang berjalan hingga saat 

ini, pelayanan terhadap permintaan jasa pengujian masih menggunakan sistem konvensional, 

dimana pelanggan harus mengisikan formulir terlebih dahulu yang kemudian akan direkap 

kedalam buku besar. 

Penelitian ini dilakukan pada Balai Riset dan stansarisasi Industri yang berlokasi di 

Banjarbaru. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi pustaka. 

Metode pengembangan sistem menggunakan Waterfall yang terdiri dari Analisis, Design, Coding, 

Testing, dan Maintenance. Alat bantu yang digunakan dalam pengembangan sistem menggunakan 

UML. Sistem ini dibangun menggunakan software pengolah website, antara lain Database 

MySQL, Web Developer Menggunakan PHP, Editor dan Web Desain menggunakan Sublime Text.  

 Dari hasil implementasi sistem informasi, disimpulkan bahwa dengan penggunaan sistem 

informasi ini dapat membantu pihak BARISTAND dalam melakukan pelayanan hingga proses 

rekapitulasi hasil pengujian kedalam sistem informasi selain itu juga sistem infromasi mampu 

memberikan pelayanan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pihak BARISTAND untuk 

dapat memonitoring proses pengerjaan pengujian. 

 

ABSTRACT 

The Banjarbaru Industrial Baristand Laboratory is a unit for testing services for various 

commodities, air, microbiology and wood. In its current operational system, the service for testing 

requests is still using the conventional system, where the customer must first fill out a form which 

will then be recorded in a ledger. 

This research was conducted at the Industrial Research and Standardization Center 

located in Banjarbaru. Data collection methods used are field studies and literature studies. The 

system development method uses Waterfall which consists of Analysis, Design, Coding, Testing, 

and Maintenance. The tools used in system development use UML. This system is built using 

website processing software, including MySQL Database, Web Developer Using PHP, Editor and 

Web Design using Sublime Text. 

From the results of the implementation of the information system, it was concluded that the 

use of this information system could assist BARISTAND in providing services to the process of 

recapitulating test results into the information system. testing 

 

PENDAHULUAN 

Laboratorium Baristand Industri Banjarbaru merupakan unit pelayanan pengujian l, aneka 

komoditi, udara, mikrobiologi dan kayu. Didirikan pada tahun 1961 dengan nama Balai 
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Penyelidikan Kimia Banjarmasin. Balai telah mengalami beberapa kali perubahan nama antara 

lain dengan nama Balai Penelitian Kimia Banjarbaru. Selanjutnya sesuai Surat Keputusan Menteri 

Perindustrian No. 357/M/SK/8/1980 tanggal 26 Agustus 1980, ditetapkan menjadi Balai Penelitian 

dan Pengembangan Industri Banjarbaru yang selanjutnya disebut Balai Industri Banjarbaru di 

bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri sampai akhir tahun 2002. 

Saat ini, sistem yang digunakan di Balai Riset dan Standarisasi Industri (BARISTAND) 

pada bidang pelayanan terhadap permintaan uji laboratorium masih bersifat konvensional dimana 

jika ada klien yang ingin melakukan uji laboratorium harus mengisi formulir yang disediakan oleh 

Badan Riset dan Industri dengan cara dicatat pada buku tanpa adanya sebuah sistem informasi 

pelayanan yang digunakan untuk mempermudah dalam proses pelayanan. Selain itu, dalam perihal 

rekapitulasi pengujian dan pembuatan laporan masih sangat kurang efisien karena dalam 

rekapitulasi pengujiannya masih menghitung melalui buku sehingga dalam pembuatan laporan 

memakan waktu yang lama. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan sebuah sistem informasi agar dapat 

diaplikasikan guna mempermudah setiap pekerjaan yang ada di Balai Riset dan Standarisasi 

Industri Banjarbaru. Oleh sebab itu, penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana cara 

membuat sistem informasi pelayanan di Balai Riset dan Standarisasi Industri dengan judul ”Sistem 

Informasi untuk Pelayanan Uji Laboratorium Berbasis WEB di Balai Riset dan Standarisasi 

Industri Banjarbaru” 

 

METODE 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya adalah sebgai 

berikut : 

1. Observasi  

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

proses pelayanan jasa pengujian serta mencatat kekurangan proses kerja yang sudah di amati 

tersebut.  

2. Wawancara  

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan dialog langsung kepada pihak 

pegawai atau yang berwenang pada Baristand mengenai proses kerja yang dilakukan dari awal 

pemesanan hingga melakukan pengujian sampel.  

3. Studi Dokumentasi  

Teknik studi dokumentasi yang dilakukan adalah dengan cara mencari jurnal-jurnal yang 

terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada proses kerja di Baristand Banjarbaru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prosedur merupakan urutan kegiatan yang tepat dari tahapan-tahapan yang menerangkan 

mengenai proses apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan proses tersebut, bagaimana proses 

tersebut dapat dikerjakan dan dokumen apa saja yang terlibat. Berikut adalah tahapan-tahapan 

Aliran sistem yang sedang berjalan di BARISTAND Banjarbaru sebagai berikut :  

1) Customer mendatangi langsung staf pelayanan yang ada di stand depan kantor. 

2) Staf pelayanan mendata customer dan mencatat mengenai permintaan pengujian. 

3) Kasir akan mencatat biaya yang dikeluarkan dari pengujian yang dipesan. 

4) Analisis akan menganalisis dan melakukan pengujian sampel yang dibawa oleh customer. 



 
Gambar 1 Flowmap Sistem Berjalan 

Pada Sistem yang dibuat ini adalah untuk memudahkan proses kerja dari admin, kasir, 

pelayanan dan operator dari customer datang hingga proses diterbitkannya hasil pengujian. Maka 

berikut ini adalah usecase diagram dari sistem yang akan dibuat.  

 
Gambar 2 Usecase Diagram 

 

Adapun output yang dihasilkan oleh aplikasi adalah sebagai berikut: 

1. Form Login  

Form Login ini berfungsi untuk dapat masuk kehalaman sistem. 



 
Gambar 3 Form Login 

 

2. Halaman Beranda Admin 

Halaman beranda admin adalah  halaman yang difungsikan untuk admin dapat mengelola data 

– datanya. Halaman ini merupakan halaman pertama kali tampil setelah login dari sistem. 

 
Gambar 4 Halaman Beranda Admin 

3. Halaman Menu Data User 

Halaman data user merupakan halaman pengelolaan user untuk masuk kedalam sistem  



 
Gambar 5 Halaman Data User 

4. Halaman Menu Laboratorium 

Halaman menu laboratorium merupakan kumpulan data laboratorium yang ada di baristand. 

Pada halaman ini admin bisa menambahkan data, mengedit dan menghapus data laboratorium. 

 
Gambar 6 Halaman menu laboratorium 

 

Adapun halaman tambah data laboratoriumnya adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 7 Halaman tambah data laboratorium 

5. Halaman Menu Data Parameter Uji 

Halaman menu data parameter uji merupakan kumpulan data parameter uji yang ada di 

baristand. Pada halaman ini admin bisa menambahkan data, mengedit dan menghapus data 

parameter uji.  



 
Gambar 8 Halaman data parameter uji 

Adapun form tambah parameter ujinya adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 9 Halaman tambah data parameter uji 

 

6. Halaman Menu Customer 

Halaman menu customer merupakan halaman yang berisikan data – data customer yang 

terdaftar di aplikasi. Pada halaman ini admin bisa menambahkan data, mengedit dan menghapus 

data parameter uji. 

 



Gambar 10 Halaman Menu Customer 

Adapun untuk form tambah datanya adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 11 Halaman tambah data customer 

7. Halaman Menu Data Pengujian 

Halaman menu data pengujian merupakan halaman yang berisikan data – data pengujian yang 

terdaftar di aplikasi. Pada halaman ini admin bisa menambahkan data, mengedit dan menghapus 

data pengujian. 

 

 
Gambar 12 Halaman data pengujian 

 

Adapun form tambah datanya dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Gambar 13 Halaman tambah data pengujian 

8. Halaman Menu Data Transaksi 



Halaman menu data transaksi merupakan halaman yang berisikan data – data pengujian yang 

terdaftar di aplikasi. Pada halaman ini admin bisa menambahkan data, mengedit dan 

menghapus data transaksi. 

 

 
Gambar 14 Halaman data transaksi 

Adapun form tambah datanya dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Gambar 15 Halaman tambah data transaksi 

 

9. Halaman Menu Laporan 

Halaman menu  laporan merupakan halaman yang berisikan data – data laporan yang dapat 

dicetak melalui halaman admin.. 

 



 
Gambar 16 Halaman Menu Laporan 

 

Adapun output dari antarmuka keluaran system adalah sebagai berikut : 

1. Laporan Data Parameter Uji 

 

 
Gambar 17 laporan data parameter uji 

  



2. Laporan Data Pengujian 

Laporan ini berisi data pengujian yang masuk ke dalam sistem informasi. Laporan ini juga 

dicetak berdasarkan periode tanggal data yang masuk. 

 
Gambar 18 laporan data pengujian 

3. Laporan Data Transaksi 

Laporan ini berisi data transaksi yang ada disistem informasi, guna untuk merekapitulasi 

pembayaran yang dilakukan. 

 
Gambar 19 laporan data transaksi 

4. Laporan Data Status Pengujian 

Laporan ini berisi mengenai status progress pengujian sampel uji. 



 
Gambar 20 laporan status pengujian 

 

5. Laporan Data Hasil Pengujian 

Laporan ini berisi mengenai informasi data hasil pengujian sampel yang telah selesai dianalisis. 

 
Gambar 21 laporan hasil pengujaian 

6. Laporan Data Persentase Pengujian Antar Laboratorium 

Laporan ini berfungsi untuk mengetahui jumlah persentasi pengujian antar lab seberapa banyak. 

 
Gambar 22 laporan hasil persentase pengujian 



7. Laporan Kartu Pengujian 

Kartu pengujian ini didapatkan setelah customer mendaftarkan pengujian di pelayanan, dimana 

kartu ini digunakan untuk melakukan pembayaran. 

 
Gambar 23 kartu pengujian 

8. Laporan Diagram Pengujian 

Laporan diagram pengujian ini berisikan laporan berupa visualiasi berbentuk diagram untuk 

melihat parameter pengujian mana yang paling banyak di lakukan yang dicetak berdasarkan 

filter bulanan. 

 
Gambar 24 Laporan Diagram Pengujian 

9. Laporan Surat Keterangan Hasil Pengujian 

Surat keterangan ini berisi mengenai hasil dari pengujian yang dilakukan. 

 
Gambar 25 surat keterangan hasil pengujian 



 

10. Laporan Kwitansi Pembayaran 

Kwitansi pembayaran ini adalah sebagai bukti alat pembayaran yang sah bahwa customer 

telah melakukan pembayaran. 

 
Gambar 26 Kwitansi Pembayaran 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Sebagai sarana untuk memudahkan penginputan dan pengolahan data permintaan uji 

laboratorium ke dalam sistem informasi yang terstruktur.  

2. Mempermudah pelayanan dalam pengeloaan data uji laboratorium yang masuk ke dalam 

sistem dan  mempercepat kinerja dalam bidang pelayanan kepada klien. 

3. Mendapatkan hasil laporan yang telah dibuat otomatis oleh sistem untuk mempermudah 

pekerjaan. 

Saran 

Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan saran untuk 

penyempurnaan penelitian ini. Adapun saran yang diberikan adalah : 

1. Perlu adanya pengembangan dari sistem untuk tracking progress secara online agar customer 

tidak perlu repot datang ke lokasi. 

2. Diperlukan sejenis notifikasi ke email customer untuk keperluan invoice (pembayaran). 
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