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Analisis Dan Perancangan E-Service Untuk Pelanggan Pada Jaya Bersama Konveksi
Mia Rosmiati
AMIK BSI Pontianak
ABSTRACT - Jaya Bersama Convection is a home industry engaged in the production of uniform and
is currently growing interest. Increasingly widespread marketing is done by Jaya Bersama Convection
more the potential prospects who will use the services at the Jaya Bersama Convection in the
manufacture of uniforms. This leads to Jaya Bersama Convection must always provide the best
service to its customers and prospective customers. In this research will be focused on designing
applications that can help Jaya Bersama Convection in providing the best service untu customers. Eservice is an application that is capable of providing all the information available at the Jaya Bersama
Convection, in particular to provide information required by the customer or prospective customer. So
as to facilitate the owner Jaya Bersama Convection provide information to customers or prospective
customers. And also allows the owner in the process of marketing and product introduction to the
wider community.
Keywords: eService, Information Systems
ABSTRAK - Jaya Bersama Konveksi merupakan home industry yang bergerak dibidang produksi
pakaian seragam dan saat ini sedang perkembang. Semakin meluasnya pemasaran yang dilakukan
oleh Jaya Bersama Konveksi semakin banyak pula potensi calon pelanggan yang akan menggunakan
jasa di Jaya Bersama Konveksi dalam hal pembuatan pakaian seragam. Hal ini menyebabkan Jaya
Bersama Konveksi harus selalu memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan dan calon
pelanggannya. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada perancangan aplikasi yang dapat
membantu Jaya Bersama Konveksi dalam memberikan pelayanan terbaik untu pelanggannya. Eservice merupakan sebuah aplikasi yang yang mampu menyediakan semua informasi yang ada di
Jaya Bersama Konveksi, khususnya menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan atau
calon pelanggan. Sehingga dapat memudahkan pemilik Jaya Bersama Konveksi memberikan
informasi kepada pelanggan atau calon pelanggannya. Dan juga memudahkan pemilik dalam proses
pemasaran dan pengenalan produk ke masyarakat luas.
Kata Kunci : eService, Sistem Informasi
1. PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan, Jaya
Bersama Konveksi sekarang sudah semakin
berkembang dengan bertambahnya berbagai
macam model pakaian seragam yang
diproduksi oleh Jaya Bersama Konveksi.
Dengan demikian, semakin luas dan banyak
pula yang merupakan potensi calon pelanggan
yang akan memesan seragam di Jaya
Bersama Konveksi. Calon pelanggan ini
kemudian mendorong Jaya Bersama Konveksi
untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada pelanggan dan calon pelanggan yang
akan memproduksi pakaian seragam di Jaya
Bersama Konveksi.
Hal di atas mendukung Jaya Bersama
Konveksi untuk selalu mengembangkan
pelayanan yang ada. Beberapa pelayanan
yang ada di Jaya Bersama Konveksi adalah
informasi produk, informasi bahan yang
digunakan, pemesanan pakaian seragam,
pembayaran,
dan
pengiriman
pakaian
seragam. Dalam sistem yang berjalan di Jaya
Bersama Konveksi ketika pelanggan atau
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calon pelanggan membutuhkan informasi dari
setiap layanan biasanya pelanggan atau calon
pelanggan
harus
menghubungi
secara
langsung
pemilik
konveksi
sehingga
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk
mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Didasarkan pada permasalahan di atas,
Jaya Bersama Konveksi memerlukan sebuah
fasilitas yang mampu mengintegrasikan
informasi yang dibutuhkan pelanggan atau
calon pelanggan. Oleh karena itu dalam
penelitian
ini
akan
diusulkan
sebuah
perancangan
aplikasi
e-service
untuk
pelanggan yang mampu menyediakan semua
informasi yang terdapat di Jaya Bersama
Konveksi, khususnya menyediakan informasi
yang dibutuhkan oleh pelanggan atau calon
pelanggan. Berdasarkan latar belakang, maka
identifikasi masalah dalam penelitian ini
adalah:
a. Belum tersedianya media informasi yang
dapat memudahkan pelanggan atau calon
pelanggan untuk mendapatkan informasi
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mengenai pelayanan yang ada di Jaya
Bersama Konveksi
b. Belum tersedianya perangkat pendukung
yang memudahkan pemilik konveksi untuk
memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada pelanggan atau calon pelanggan.
Rumusan masalah berdasarkan identifikasi
masalah di atas adalah:
a. Bagaimana cara untuk mempermudah
proses penyebaran informasi mengenai
pelayanan yang ada di Jaya Bersama
Konveksi kepada pelanggan atau calon
pelanggan?
b. Bagaimana cara untuk mempermudah
pemilik konveksi memberikan pelayanan
yang lebih baik kepada pelanggan atau
calon pelanggan?
Tujuan penelitian ini adalah merancang
sebuah fasilitas penyedia layanan berbasis web
yang dapat memberikan informasi kepada
pelanggan atau calon pelangga secara cepat
dan akurat.
Manfaat dari penelitian ini adalah :
a. Mempermudah pelanggan atau calon
pelanggan untuk mendapatkan informasi
mengenai pelayanan yang ada di Jaya
Bersama Konveksi
b. Menyediakan media promosi bagi pemilik
untuk dapat memasarkan produk-produk
yang diproduksi oleh Jaya Bersama
Konveksi
c. Menyediakan fasilitas pemesanan yang
dapat dilakukan secara online
2. LANDASAN TEORI
a. Sistem Informasi
Menurut Jogiyanto (2008:11) “Sistem
informasi adalah suatu sistem di dalam
pengolahan transaksi harian, mendukung
operasi, bersifat manajerial dan kegiatan
strategi dari suatu organisasi dan menyediakan
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan
yang diperlukan”. Sub-sub sistem tersebut
merupakan pengelompokan dari beberapa
komponen yang lebih kecil, bagaimana mereka
berkelompok bergantung pada interpretasi
mereka. Karena di dalam suatu sistem
informasi kalau salah satu unsur tidak ada
maka sistem informasi tersebut tidak akan
terwujud
terlepas
dari
bagaimana
pengelompokan tersebut dilakukan. Menurut
Dermawan dan Fauzi (2013:13) komponenkomponen sistem infromasi sebagai berikut:
1) Perangkat keras (Hardware)
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2)
3)
4)
5)
6)

Perangkat lunak (Software)
Manusia (Brainware)
Prosedur (Procedure)
Basis data (Database)
Jaringan
komunikasi
(Communication
network)

b. E-Service (Electronic Service)
Sistem Layanan Elektronik atau Elayanan (Electronic Services disingkat EServices) merupakan satu aplikasi terkemuka
memanfaatkan
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi (TIK) di daerah yang berbeda.
Namun, definisi yang tepat dari layanan
elektronik sulit didapat sebagian peneliti telah
menggunakan definisi yang berbeda untuk
menggambarkan layanan elektronik. Meskipun
definisi ini berbeda, dapat dikatakan bahwa
mereka semua sepakat tentang peran
teknologi dalam memfasilitasi pelayanan yang
membuat mereka lebih dari layanan elektronik.
Menurut Rowley (2006) layanan elektronik di
definisikan sebagai: "perbuatan, usaha atau
pertunjukan yang pengiriman di mediasi oleh
teknologi informasi. Layanan elektronik tersebut
meliputi unsur layanan e-tailing, dukungan
pelanggan, dan pelayanan". Definisi ini
mencerminkan tiga komponen utama penyedia
layanan, penerima layanan dan saluran
pelayanan (yaitu, teknologi). Misalnya, sebagai
yang bersangkutan untuk layanan elektronik
publik, badan publik adalah penyedia layanan
dan warga negara serta bisnis penerima
layanan. Saluran pelayanan adalah persyaratan
ketiga dari layanan elektronik. Internet adalah
saluran utama dari layanan elektronik
pengiriman sementara saluran klasik lainnya
juga dipertimbangkan (misalnya telepon, call
center, kios publik, telepon genggam, televisi).
Layanan elektronik (atau e-Service) adalah
istilah yang sangat generik, biasanya mengacu
pada "Penyediaan layanan melalui Internet
(awalan berdiri 'e elektronik', seperti dalam
penggunaan lain), sehingga layanan elektronik
bisa juga termasuk perdagangan internet,
mungkin juga termasuk layanan nonkomersial (online), yang biasanya disediakan
oleh pemerintah. (Alexei Pavlichev & G.
David Garson, 2004: 169-170; Muhammad
Rais & Nazariah, 2003: 59, 70-71).
Layanan elektronik merupakan layanan
online yang tersedia di Internet, dimana
transaksi yang valid untuk membeli dan
menjual
(pengadaan)
adalah
mungkin,
sebagai lawan dari website tradisional,
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dimana hanya informasi deskriptif yang
tersedia, dan tidak ada transaksi online adalah
dimungkinkan (Jeong, 2007).

bahan masukan tentang bagaimana
merancang atau mengembangan suatu
sistem informasi menurut para ahlinya.

UML (Unified Modeling Languege)
Menurut Chonoles dalam Widodo dan
Herlawati (2011:6)” Sebagai bahasa, berarti
UML memiliki sintaks dan semantic”. Ketika kita
membuat model menggunakan konsep UML
ada aturan – aturan yang harus diikuti.
Bagaimana elemen pada model – model yang
kita buat berhubungan satu dengan lainnya
harus mengikuti standar yang ada.
UML bukan hanya sekedar diagram, tetapi
juga
menceritakan
konteksnya.
Ketika
pelanggan memesan sesuatu dari sistem,
bagaimana transaksinya ? Bagaimana sistem
mengatasi error yang terjadi ? Bagaimana
keamanan terhadap sistem yang kita buat ?
dan sebagainya dapat dijawab dengan UML.
Beberapa litelatur menyebutkan bahwa
UML menyediakan Sembilan jenis diagram,
yang lain menyebutkan delapan karena ada
beberapa diagram yang digabung, misal
diagram komunikasi, diagram urutan dan
diagram pewaktuan digabung menjadi diagram
interaksi. Namun demikian model-model itu
dapat dikelompokan bedasarkan sifatnya yaitu
statis atau dinamis.

b. Model Perancangan Sistem
Dalam rekayasa perangkat lunak, terdapat
suatu pendekatan yang disebut waterfall model.
Model ini
merupakan model yang paling
banyak dipakai oleh para pengembang
software
Menurut
Sommerville
(2011:30-31),
tahapan utama dari waterfall model langsung
mencerminkan aktifitas pengembangan dasar.
Terdapat 5 tahapan pada waterfall model, yaitu
requirement analysis and definition, system and
software design, implementation and unit
testing, integration and system testing, dan
operation and maintenance.

3. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini meliputi dua bagian, yaitu:
a. Metode Pengumpulan Data
1) Metode Wawancara
Wawancara adalah suatu metode penelitian
dengan cara melalukan sesi tanya jawab
secara langsung dengan objek penelitian.
Dalam metode ini, penulis melakukan
wawancara dengan Bapak Sri Heri Cevri
selaku pemilik Jaya Bersama Konveksi,
agar informasi yang didapatkan dapat
membantu dalam perancangan aplikas eservice yang akan dibangun untuk
perusahaan tersebut.
2) Metode Observasi
Metode ini merupakan cara pengumpulan
data secara langsung dengan mengamati
proses yang berjalan di Jaya Bersama
Konveksi.
3) Metode Studi Pustaka
Penelitian ini ditunjang oleh beberapa jurnal
dan buku - buku yang berisi teori-teori yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Pada metode ini, peneliti mendapat banyak

Sommerville (2011:30)
Gambar 1. Waterfall model

c.
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Berikut adalah penjelasan dari tahapantahapan tersebut :
1). Requirement Analysis and Definition
Merupakan tahapan penetapan fitur,
kendala dan tujuan sistem melalui
konsultasi dengan pengguna sistem.
Semua hal tersebut akan ditetapkan secara
rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi
sistem.
2). System and Software Design
Dalam tahapan ini akan dibentuk suatu
arsitektur sistem berdasarkan persyaratan
yang
telah
ditetapkan.
Dan
juga
mengidentifikasi
dan
menggambarkan
abstraksi dasar sistem perangkat lunak dan
hubungan-hubungannya.
3). Implementation and Unit Testing
Dalam tahapan ini, hasil dari desain
perangkat lunak akan direalisasikan
sebagai satu set program atau unit
program. Setiap unit akan diuji apakah
sudah memenuhi spesifikasinya.
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4). Integration and System Testing
Dalam tahapan ini, setiap unit program
akan diintegrasikan satu sama lain dan diuji
sebagai satu sistem yang utuh untuk
memastikan sistem sudah memenuhi
persyaratan yang ada. Setelah itu sistem
akan dikirim ke pengguna sistem.
5) Operation and Maintenance
Dalam tahapan ini, sistem diinstal dan
mulai
digunakan.
Selain
itu
juga
memperbaiki error yang tidak ditemukan
pada tahap pembuatan. Dalam tahap ini
juga dilakukan pengembangan sistem
seperti penambahan fitur dan fungsi baru.
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Analisa Sistem Berjalan
Jaya Bersama Konveksi adalah sebuah
perusahaa yang bergerak di bidang produk dan
jasa pakaian/garmen dalam proses pemesanan
dimulai dari pelanggan datang langsung atau
melalui telepon ke bagian marketing untuk
mendapatkan informasi mengenai produk di
Jaya Bersama Konveksi. Kemudian bagian
marketing akan memberikan penawaran harga,
sesuai dengan model seragam yang diinginkan
oleh pelanggan. Jika harga dan lama
pengerjaan telah disepakati maka pelanggan
akan memberikan purchase order ke bagian
marketing dan bagian marketing akan
membuatkan job order ke bagian produksi.
Setelah barang selesai diproduksi, bagian
administrasi akan membuatkan invoice yang
akan dikirimkan ke pelanggan beserta seragam
yang dipesan. Setelah menerima pembayaran
dari pelanggan, bagian administrasi akan
membuatkan laporan yang akan diserahkan ke
pemilik perusahaan.
Sumber: Hasil penelitian (2015)
Gambar 2. Activity diagram sistem berjalan
b. Desain Perancangan
Pada tahapan desain aplikasi e-service,
peneliti
menggunakan
beberapa
tools,
database ataupun arsitektur dari software yang
digunakan yaitu dreamweaver CS6, tools ini
digunakan untuk mendesain interface dari
program yang dibuat, form-form dibuat lebih
menarik, dan frame yang terintegrasi di dalam
aplikasi yang dirancang.
Untuk menunjang basis data pada aplikasi
yang dibuat, peneliti menggunakan Mysql
sebagai software database, dikarenakan lebih
mudah dalam pengaturan sistem database-nya.
Selain menggunakan Mysql sebagai database,
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penulis juga menggunakan aplikasi XAMPP
sebagai web server untuk mem-publish aplikasi
e-service yang dirancang.
1) Use case diagram pelanggan

Sumber: Hasil penelitian (2015)
Gambar 3. Use case diagram pelanggan
act Use Case Model
Marketing

Pelanggan

Produksi

Pemilik

Administrasi

Mul ai

Memberikan informasi
produk

Menerima informasi
produk

Menerima model seragam

Memberikan model
seragam

Membuat penaw aran harga

Menerima penaw aran
harga

setuj u

T

Y
Menerima purchase order

Membuat j ob order

Selesai

Membuat purchase order

Menerima j ob order

Memproduksi pesanan

Membuat inv oice

Menerima inv oice dan
barang

Mengirim inv oice dan
barang

Melakukan pembayaran

M enerima pembayaran

Membuat laporan

M enerima Laporan

Sel esai

2) Use case diagram administrator

Sumber : Hasil penelitian (2015)
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Gambar 4. Use case diagram administrator
2) Entity Relationship Diagram (ERD)
harga

totalbayar

nopesan

Emailinstansi
Namacp
Alamatcp
Teleponcp
Jeniskelcp

Varchar
Varchar
Text
Varchar
Varchar

50
30
20
10

Sumber: Hasil penelitian (2015)

tglfaktur

nofaktur

BAYAR

Tabel 4. Struktur file produk
1
detailproduk

kodebahan
idpelanggan status_order

tglperkiraan

gambar

MELAKUKAN
namaproduk

tglpesan

kodeproduk

1
nopesan
detailpesan

1

PESAN

MEMILIH

1

PRODUK

Elemen Data
Kodeproduk
Namaproduk
Kodebahan
Detailproduk
Gambar

Type
Varchar
Varchar
Varchar
Text
Varchar

Size
5
30
10

Keterangan
Primary key
Foreign key

100

Sumber: Hasil penelitian (2015)

gambar_contoh

gambar_contoh
MEMLILIH

Tabel 5. STruktur file bayar

kodeproduk

MELAKUKAN
jenisbahan

BAHAN
namainstansi

detailbahan

namacp
username

PELANGGAN

alamatinstansi
kodebahan

idpelanggan

merkbahan

jeniskelcp

teleponcp

Type
Varchar
Date
Int
Double
Double

Size
5

Keterangan
Primary key

11

Foreign key

Sumber: Hasil penelitian (2015)

alamatcp
emailinstansi

Elemen Data
nofaktur
Tglfaktur
Nopesan
Harga
Totalbayar

teleponinstansi

4) User Interface

passwordpelanggan

Sumber: Hasil penelitian (2015)
Gambar 5. Entity relationship diagram
3) Struktur File
Tabel 1. Struktur file bahan
Elemen
Type
Size Keterangan
Data
Kodebahan Varchar
6
Primary key
Merkbahan Varchar
30
Jenisbahan Varchar
30
Detailbahan
Text
Sumber: Hasil penelitian (2015)

Sumber : Hasil penelitian (2015)
Gambar 6. User interface registrasi pelanggan

Tabel 2. Struktur file pesan
Elemen Data
No pesan
Tglpesan
Idpelanggan
Status_order
Tglperkiraan
Kodeproduk
Detailpesan
Gambar_contoh
Qty

Type
Int
Date
Int
Varchar
Varchar
Varchar
Text
Varchar
Int

Size
11

Keterangan
Primary key

11
20
20
5

Foreign key

50
11

Sumber: Hasil penelitian (2015)
Tabel 3. Struktur file pelanggan
Elemen Data
Idpelanggan
Username
Password_
pelanggan
Namainstansi
Alamatinstansi
Teleponinstansi
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Type
Int
Varchar
Varchar

Size
10
30
50

Varchar
Text
Varchar

50

keterangan
Primary key

Sumber : Hasil penelitian (2015)
Gambar 7. User interface login pelanggan
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userna
me
:
admin

2

Hanya
mengisi
username
dan
mengoson
gkan
password

3

Hanya
mengisi
password
dan
mengoson
gkan
username

userna
me:
(kosong
)
passwo
rd:
admin

Menginput
kan
dengan
kondisi
salah satu
salah dan
satu lagi
benar, lalu
langsung
mengklik
tombol
“login”

userna
me:
admin

Menginput
data login
yang
benar, lalu
mengklik
tombol
“login”

userna
me:
admin
Passwo
rd:admi
n

Sumber: Hasil penelitian (2015)
Gambar 8. User interface home pelanggan

passwo
rd:
(kosong
)

Sumber: Hasil penelitian (2015)
Gambar 9. User interface history pemesanan
pelanggan
5) Pengujian aplikasi
Pada tahap pengujian perangkat lunak
dalam perancangan sistem ini, peneliti
menggunakan tehnik pengujian black box.
Menurut Pressman (2005:459), “Pengujian
black-box disebut juga pengujian behavioral
(perilaku),
berfokus
pada
persyaratan
fungsional perangkat lunak. Artinya, pengujian
black-box
memungkinkan
perekayasaan
perangkat lunak untuk memperoleh rangkaian
kondisi
input
yang
sepenuhnya
akan
menjalankan semua kebutuhan fungsional
untuk suatu program.” Pengujian black-box
merupakan
pendekatan
yang
saling
berhubungan
(komplementer)
yang
kemungkinan akan mengungkap kelas yang
berbeda dari kesalahan dibandingkan metode
white-box.
Tabel 6. Hasil balck box testing form login
pelanggan
N
o

1

Skenario
Pengujian

Test
Case

Mengoson
gkan
semua
isian data
login, lalu
langsung
mengklik
tombol
“login”

Userna
me:
(kosong
)
Passwo
rd:
(kosong
)
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Hasil
Yang
Diharapka
n
Sistem
akan
menolak
akses
login dan
menampilk
an pesan “
username
dan
password
anda tidak
benar,

Hasil
Pengu
jian

Kesi
mpul
an

Sesuai
Harap
an

Valid

4

5

Passwo
rd: 123

ulangi lagi”
Sistem
akan
menolak
akses
login dan
menampilk
an pesan
“username
dan
password
anda tidak
benar,
ulangi lagi”
Sistem
akan
menolak
akses
login dan
menampilk
an pesan
“username
dan
password
anda tidak
benar,
ulangi lagi”
Sistem
akan
menolak
akses
login dan
menampilk
an pesan
“username
dan
password
anda tidak
benar,
ulangi lagi”
Sistem
menerima
akses
login dan
langsung
menampilk
an
form
menu
utama

Sesuai
Harap
an

Valid

Sesuai
Harap
an

Valid

Sesuai
Harap
an

Valid

Sesuai
Harap
an

Valid

Sumber: Hasil penelitian (2015)
Tabel 7. Hasil black box testing form
pemesanan pelanggan
N
o

1

Skenario
Pengujian
Jika ingin
melihat
data
pemesana
n dengan
lengkap
pilih
tombol
“Detail”

Test
Case

Menam
pilkan
data
pemesa
nan

Hasil
yang
diharapka
n
Sistem
menampilk
an
data
pemesana
n
dari
database

Hasil
Penguji
an

Sesuai
Harapa
n

Kes
imp
ula
n

Vali
d
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2

Jika ingin
menghapu
s data
yang telah
disimpan,
lalu
mengklik
tombol
“hapus”
Lalu tampil
pesan “
apakah
anda yakin
?” lalu pilih
OK

Menam
pilkan
data
yang
ingin
dihapus
dan
mengkli
k
tombol
“hapus”

Sistem
menampilk
an
data
yang
dipanggil
lalu
menghapu
s
data
tersebut
dari
database
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Sesuai
Harapa
n

Vali
d

Sumber: Hasil penelitian (2015)
Tabel 8. Hasil black box testing form
pembayaran pelanggan
N
o

1

2

Skenario
Pengujian
Jika ingin
melihat
data
pembayar
an dengan
lengkap
pilih
tombol
“cetak
faktur”
Jika ingin
melihat
data
pembayar
an dengan
lengkap
pilih
tombol
“cetak
surat
jalan”

Menam
pilkan
data
pembay
aran

Hasil
yang
diharapka
n
Sistem
menampilk
an
data
pembayar
an
dari
database

Menam
pilkan
data
pembay
aran

Sistem
menampilk
an
data
pembayar
an
dari
database

Test
Case

Hasil
Penguji
an

Sesuai
Harapa
n

Kes
imp
ula
n

Vali
d
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