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ABSTRAK

CV. Raiwa Service merupakan perusahaan yang berfokus pada bidang pelayanan barang dan jasa, dalam hal ini CV. Raiwa
Service melayani jasa penyewaan tenda dan menerima pemesanan tenda sesuai pesanan konsumen. Dalam mempromosikan
layanan kepada konsumen CV. Raiwa Service melakukan iklan dengan pemasangan spanduk, memposting di media sosial
dan faktor pendekatan dengan kerabat atau teman sehingga kurangnya konsumen dan dengan para pesaing layanan jasa
penyewaan tenda lainnya yang berada di Kota Waingapu. Perancangan sistem informasi penyewaan dan pemesanan tenda
sesuai pesanan (made to order) menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC), model air terjun (Waterfall)
dengan tujuan menggambarkan siklus aliran kerja sistem mulai dari menganalisis permasalahan pada objek dan mendesain
proses kerja menggunakan model Unified Modeling Language serta membuat antarmuka system (user interface). Perancang
sistem informasi ketika dikembangkan dapat membuka pangsa pasar secara meluas dan mampu bersaing dalam media
digital, konsumen dapat melakukan pemesanan langsung dan pembayaran antar bank melalui sistem yang dirancang.
Sehingga CV. Raiwa Service dapat mempertahankan konsumen dalam pelayanan nya.
Kata Kunci: Sistem informasi, Waterfall, UML, Penyewaan tenda.

Seiring dengan perkembangan zaman teknologi di era
industri 4.0 semakin memegang peranan penting dalam
dunia bisnis, salah satunya adalah penerapan teknologi
informasi pada perusahaan. Teknologi informasi
membawa dampak yang besar dalam persaingan antar
bisnis yang berpengaruh terhadap bidang pekerjaan yaitu
dengan menggunakan sistem komputerisasi untuk
melakukan pekerjaan secara efisien dan cepat. Perusahaan
dituntut harus mampu beradaptasi dengan perkembangan
teknologi dalam berbagai media dalam mengelola bisnis
atau usaha agar dapat mengembangkan tatacara
mempromosikan produk yang dimiliki, sehingga perlu
adanya sistem informasi yang digunakan untuk media
penjualan dan promosi. Saat ini suatu perusahaan dituntut
untuk dapat menyediakan pelayanan yang lebih optimal
dengan memanfaatkan sistem basis informasi dalam
mempromosikan bidang jasa dan perdagangan agar
perusahaan bisa lebih produktif dalam mempertahankan
konsumen dengan memperluas pangsa pasar.

mengetahui biaya order tenda baik dalam sewa tenda
maupun beli tenda, kehilangan konsumen untuk
mendapatkan keuntungan karena tidak memiliki sistem
informasi penyewaan dan penjualan tenda karena dalam
waktu yang bersamaan konsumen tidak bertemu dengan
pihak pemilik tenda karena sedang mengantar orderan
tenda di konsumen lainnya, CV. Raiwa Service sebagai
pemilik tenda belum memiliki sistem informasi yang
digunakan dalam melakukan pemesanan tenda dan sebagai
media promosi. Oleh karena itu, CV. Raiwa Service perlu
merancang suatu sistem yang dapat membantu dan juga
mempermudah dalam melakukan transaksi penyewaan
maupun penjualan tenda. Sistem informasi sangat penting
dalam sebuah bisnis karena sistem informasi digunakan
sebagai media informasi atau jaringan global yang
menyediakan berbagai macam informasi, baik tentang
perusahaan, produk-produk yang ditawarkan oleh
perusahaan, maupun sebagai media yang membantu
berjalannya sebuah perusahaan agar lebih efisien dalam
menjalankan bisnisnya.

Masalah yang sering dihadapi oleh pihak CV.
Raiwa Service yaitu terkait dengan penyewaan dan
penjualan tenda, masih banyaknya konsumen yang belum

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh CV.
Raiwa Service maka perlu adanya sistem informasi
penyewaan dan pembuatan tenda berbasis website yang

1. PENDAHULUAN
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yang dapat memudahkan konsumen dalam melakukan
penyewaan dan order tenda.
2.

METODE

2.1. Waterfall Model
Pada bagian ini menjelaskan tentang metode dalam
perancangan sistem informasi penyewaan dan pembuatan
tenda berbasis website pada CV. Raiwa Service.

4.

Analisis
Desain

Pengkodean

5.

Pengujian
Pemeliharaan

(Sumber: Journal Khatulistiwa Informatika, Hal: 160)

menggunakan visual kode sebagai tools, rancang
database menggunakan MySql dan XAMPP sebagai
server penghubung, bahasa pemrograman yang
digunakan Php, JavaScript sebagai back-end serta
HTML dan CSS sebagai tampilan pengguna sistem
font-end.
Pengujian
Pada tahapan pengujian digunakan metode black box
untuk memberikan hasil sesuai kebutuhan klien yang
telah direncanakan. Pengujian penemuan atau black
box akan membuat laporan yang menjelaskan tentang
pemanfaatan sistem, jika sistem mengalami atau
terjadi kesalahan, yang akan dilakukan perbaikan pada
pengkodean kerangka kerja.
Pemeliharaan
Pada tahapan pemeliharaan, proses ini dilakukan
sebuah software yang dikembangkan telah siap
digunakan oleh pengguna dan tidak mengalami eror
atau kesalahan sistem. Sistem yang dikembangkan
perlu diupdate baik pada fitur dan fungsi-fungsi
sistemnya.

Gambar 1. Metode Waterfall
3. HASIL
3.1. Perancangan Interface / Tampilan Halaman
1. Tampilan Halaman Login
Pada halam login yang disediakan untuk pengguna
umum yang ingin melakukan penyewaan maupun order
tenda.

Langkah-langka
dalam
pengembangan
sistem
menggunakan metode waterfall, sebagai berikut:
1. Analisis
Pada tahapan analisis bertujuan untuk menentukan
kebutuhan sistem dalam perancangan sistem informasi
penyewaan
dan
pembuatan
tenda
dengan
menggunakan metode waterfall berbasis website pada
CV. Raiwa Service sebagai berikut:
a.

2.

3.

Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada
saat pengelolaan data order dan sewa tenda.
b. Memahami cara menyimpan data order dan data
sewa tenda
c. Menganalisis kelemahan sistem manual yang
diterapkan
d. Memahami kinerja sistem manual
e. Merancang usulan pemecahan permasalahan
Desain
Pada tahapan desain bertujuan untuk melakukan
proses desain sistem yang harus sesuai dengan
kebutuhan sistem karena akan merancang alur kerja
sistem, database serta pengguna sistem. Proses desain
sistem akan menggunakan UML (Unified Modeling
Language) yang akan menggambarkan proses kerja
sistem secara mendalam, karena UML memiliki aliran
data secara terorganisir mulai dari tahapan Use Case
diagram menentukan aktor yang berperan pada sistem
dan juga atribut yang dikelola, kemudian tahapan
activity diagram merancang ketika aktor melakukan
fungsi dari sistem baik dalam tahapan membuat
hingga tahapan menyimpan data pada tabel database
dan konfirmasi sistem kepada aktor dan tahapan class
diagram membuat struktur tabel dalam database yang
saling berelasi
Pada tahapan pengkodean atau tahapan implementasi
perangkat lunak secara nyata dalam bahasa
pemrograman. Bahasa tahapan ini biasanya

Gambar 2. Tampilan Halamn Login
Pada halaman login, pengguna diminta untuk
memasukkan alamat email dan password, pengguna dapat
melakukan sign in atau sign up menggunakan google atau
facebook untuk masuk pada halaman sewa tenda.
2.

Tampilan Halaman Beranda dan Sewa Tenda

Pada Gambar 3. Tampilan Halaman Beranda
merupakan halaman utama untuk pengguna sistem, dimana
terdapat deskripsi yang menceritakan tentang CV. Raiwa
Service. Pada slide berikutnya terdapat tentang yang berisi
tentang pemilik CV Raiwa Service dan tahun mulai
merintisnya CV. Raiwa Service. Pada slide berikutnya
berisi produk-produk yang disediakan oleh CV. Raiwa
Service ketika pengguna ingin melakukan sewa tenda
maka harus mengklik add to cart akan masuk dikeranjang
sewa tenda. Pada slide berikutnya berisi tetang komentar
dari pengguna. Dan pada tampilan akhir footer berisi
tentang kontak kami dan tampilan maps google (lokasi CV.
Raiwa Service).
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request berupa ukuran tenda dan jumlah tenda. Setelah
pengguna request tenda, pengguna diminta untuk
melengkapi data berupa nama lengkap, nomor handphone,
alamat rumah, tanggal order dan metode pembayaran
untuk melanjutkan pembelian tenda.
4.

Tampilan Halaman Konfirmasi data Pembayaran

Gambar 5. Tampilan Halaman Konfirmasi Data
Pembayaran
Pada Gambar 5. Tampilan Halaman Konfirmasi Data
Pembayaran pengguna diminta untuk mengapload bukti
pembayaran sesuai dengan total biaya pembelian tenda.
5.

Tampilan Halaman Keranjang Sewa Tenda

Gambar 3. Tampilan Halaman Beranda

3.

Tampilan Halaman Order Tenda

Gambar 6. Tampilan Halaman Keranjang Sewa Tenda
Pada Gambar 6. Tampilan Halaman Keranjang Sewa
Tenda, menampilkan produk yang telah dipilih oleh
pengguna. Pada halaman keranjang sewa tenda produk
yang dipilih, harga dari setiap produk sudah muncul
otomatis. Kemudian pengguna melakukan seleksi produk
untuk melakukan checkout.

6.
Gambar 4. Tampilan Halaman Order Tenda
Pada Gambar 4. Tampilan Halaman Order Tenda
menampilkan halaman order tenda, pengguna diminta
untuk request order tenda, pengguna memilih sesuai
25
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Gambar 8. Tampilan Halaman Konfirmasi Data Order
Tenda
Gambar 7. Activity Diagram Form Registrasi
Pada Gambar 7. Activity Daigram Form Registrasi
menampilkan halaman registrasi, dilakukan ketika
pengguna yang belum memiliki akun. Pengguna akan
masuk dihalaman registrasi untuk menginput username
dan password pada sistem, data akan disimpan pada tabel
database, selanjutnya registrasi akan memvalidasi jika
registrasinya sudah ada ditabel database maka registasi
berhasil pada sistem dan pengguna akan melakukan login,
jika registrasi tidak berhasil maka akan kembali kehalaman
input username dan password.

Pada Gambar 8. Tampilan Halaman Konfirmasi Data
Order Tenda, pengguna melihat data yang sudah diinput,
berupa nama lengkap, alamat dan nomor handphone. Pada
slide berikutnya pengguna melihat detail pesanannya
berupa jenis order, nama barang, satuan, jumlah dan total,
jika semua datanya sudah benar maka pengguna
melakukan cetak.
4. PEMBAHASAN
4.1. Alir Diagram
1. Use Case Diagram

b.

Activity Diagram Form Order Tenda

Gambar 6. Use Case Diagram
Pada Gambar 6. Use case Daigram menampilkan
dua aktor yang berperan dalam sistem, aktor admin
merupakan pemilik CV. Raiwa Service, sedangkan aktor
user sebagai pengguna. Pengguna harus terlebih dahulu
melakukan registrasi sebagai member, lalu membuat akun,
melakukan pemesanan atau order tenda, setelah melakukan
order tenda, dan pengguna mendapatkan riwayat order
tenda, setelah mendapatkan riwayat pengguna akan
melakukan sewa tenda dan akan masuk ke cart.
Admin dapat mengelola akun pengguna,
mengelola data order tenda, mengelola data sewa tenda,
mengelola riwayat, dan mencetak laporan.
2.
a.

Activity Diagram
Activity Diagarm Form Registrasi

Gambar 9. Activity Diagram Form Order Tenda
Pada Gambar 9. Activity Diagram Form Order Tenda
menampilkan halaman order tenda. Pengguna akan
melakukan pemesanan tenda sesuai permintaan konsumen
maka sistem akan menampilkan halaman login terlebih
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dahulu, ketika login berhasil maka sistem akan
mengalihkan ke halaman order, pengguna akan menginput
data, dan sistem akan mengkonfirmasi data pembayaran,
selanjutnya pengguna akan kirim data, data order akan
disimpan pada tabel database, kemudian order akan
memvalidasi data yang dikirim, jika data order ada pada
tabel database maka data terkirim pada sistem, pengguna
akan diarahkan untuk masuk kehalaman riwayat, jika tidak
berhasil maka akan kembali kehalaman konfirmasi data
pembayaran.

Gambar 11. Activity Diagram Form Riwayat
Pada Gambar 11. Activity Diagram Form Riwayat
menampilkan ketika pengguna yang melakukan
pemesanan tenda sesuai pesanan konsumen maka sistem
akan menampilkan halaman riwayat pada sistem,
pengguna akan konfirmasi order, kemudian sistem akan
kirim data, data yang dikirim akan disimpan pada tabel
riwayat pada database, tabel riwayat akan memvalidasi
data yang kirim, jika data yang dikirim ada pada tabel
riwayat maka data terkirim pada sistem, selanjutnya
pengguna diarahkan untuk cetak laporan, jika tidak maka
akan kembali pada halaman konfirmasi order.

c.

Activity Diagram Form Sewa Tenda
Pada Gambar 10. Activity Diagram Form Sewa Tenda
menampilkan halaman sewa tenda pengguna akan memilih
produk yang akan disewa dengan mengklik add to cart,
selanjutnya akan diarahkan oleh sistem pada checkout
untuk melakukan konfirmasi data yang selanjutkan data
sewa tenda akan tersimpan pada tabel database, jika data
berhasil maka dari tabel database akan memvalidasi data
tersimpan pada sistem dan diarahkan kehalaman riwayat,
jika tidak maka akan kembali ke halaman checkout.

5.

KESIMPULAN
Dengan perancangan sistem informasi penyewaan dan
pembuatan tenda diharapkan dapat mempermudah
pelanggan dalam melakukan pemesanan tenda tanpa harus
datang langsung ke CV. Raiwa Service. Dalam
perancangan
penyimpanan
data
yang
akan
terkomputerisasi diharapkan dapat mempermudah proses
penyimpanan dan pencarian data penyewaan dan
pembayaran jika sedang diperlukan. Sebagai bahan
rekomendasi kepada CV. Raiwa Service dalam upaya
pelayanan dengan menggunakan sistem informasi
penyewaan dan pembuatan tenda sesuai pesanan
konsumen berbasis website.
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