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Abstrak
PT. SPINDO Tbk adalah perusahaan pembuat pipa baja dan sudah memiliki banyak cabang di
Indonesia, dalam keadministrasian PT. SPINDO Tbk sudah memakai SAP ( System Application and
Product in data prosessing ) namun masih terdapat data dalam pembuatan berita acara penggantian
bearing pada Departemen Teknik yang masih menggunakan system manual / tulis tangan dengan
form yang sudah disediakan dan data bearing yang perlu diganti hanya melalui intramail
Agar dapat lebih efisien dalam pembuatan berita acara penggantian bearing maka penulis akan
membuat aplikasi yang akan membantu admin, system yang akan dibuat ini sudah dipertimbangkan
alurnya. Ketika ada mesin / crane yang rusak akan dibuatkan notifikasi dan order kerusakan
tersendiri khususnya kerusakan mesin / crane yang memerlukan penggantian bearing. Penulis juga
membuat konfirmasi order kerusakan yang akan dikonfirmasi oleh teknisi kemudian akan di cetak
oleh admin teknik, setelah dicetak maka akan di file. Agar admin teknik mengetahui jika ada
penggantian bearing tidak lagi membuka intramail, admin teknik hanya perlu membuka order
kerusakan yang nantinya dilanjutkan dalam pembuatan berita acara penggantian bearing, setelah
berita acara dibuat maka admin teknik akan mencetak yang selanjutnya akan diberikan kepada
teknisi dan teknisi akan membawa berita acara tersebut ke Departemen PBS ( Penyedia Bahan dan
Spare part )
Setelah aplikasi ini dibuat oleh penulis maka penulis akan melakukan testing / uji coba aplikasi
untuk menghindari program eror, selesai penulis uji coba aplikasi maka penulis akan membekali
user pemakai dengan pelatihan untuk mengetahui dan mempermudah dalam pembuatan aplikasi
tersebut.
Kata kunci: PENDAHULUAN
Jaringan komputer menjadi media komunikasi antara karyawan atau staf yang ada dalam
perusahaan / organisasi tersebut. Media komunikasi dalam jaringan komputer bisa berupa email,
chat, Video Conference dan VoIP yang memungkinkan kita berbicara layaknya telepon umum
atau seluler. Dengan adanya jaringan komputer sumber daya seperti data pada komputer server
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atau perangkat keras seperti printer dan scanner bisa di sharing untuk digunakan secara bersamasama. Manfaat seperti ini sangat terasa apabila di sebuah perusahaan tempat kita bekerja memiliki
beberapa ruangan / lantai / cabang perusahan dan letaknya berjauhan. Dapat dibayangkan ketika
kita masih menggunakan cara konvensional seperti mendatangi satu cabang tersebut hanya untuk
mengambil data, pasti akan memakan waktu yang lama. Akan tetapi dengan adanya teknologi
jaringan komputer, kita cukup dengan mengakses cabang yang akan kita ambil datanya dengan
cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama.
Computer sangat bermanfaat dalam pengolahan data disebuah perusahaan, dengan computer
maka pengolahan data tidak memerlukan lagi cara manual dalam hal penginputan datanya juga
akan lebih efisien dalam penggunaannya.
PT. SPINDO Tbk adalah perusahaan pembuat pipa baja dan pipa lapis seng yang memiliki
banyak cabang dimana-mana. Perusahaan industry pipa baja yang sedang berkembang pesat ini
dan telah memiliki Sertifikat Internasional ISO 9001 : 2000. Di dalam hal mengolah data PT.
SPINDO Tbk menggunakan sistem SAP. SAP ( System Application and Product in data prosessing
) adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan
kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Di PT. SPINDO Tbk khususnya di Dept.
Teknik menggunakan PM-Plant Maintenance : suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan
system secara teknis.
Namun masih tedapat data yang menggunakan manual ( tulis tangan dengan form yang sudah
disediakan ) dalam pembuatan Berita Acara Bearing yang memerlukan proses yang lama dalam
pembuatannya, dimana pembuatan Berita Acara Bearing tersebut dilakukan rutin saat seorang
teknisi mengganti bearing pada mesin / crane yang rusak.
Berdasarkan uraian di atas, menjadi faktor pendorong bagi penulis dalam melakukan
pengembangan aplikasi proyek akhir, yang penulis tuangkan dengan judul “Sistem Informasi
Pembuatan Berita Acara Penggantian Bearing pada PT. SPINDO Tbk”.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan antara lain adalah menerapkan perancangan antar muka
ke dalam bentuk halaman visual, perancangan struktur data ke dalam bentuk tabel database dan
sebagainya.
Pada analisa sistem yang dilakukan di PT. SPINDO Tbk dalam hal membuat notifikasi,
membuat order kerusakan dan pembuatan berita acara bearing, PT. SPINDO Tbk sudah
menggunakan Computer dan aplikasi untuk menginput data tetapi masih terdapat beberapa
kekurangan, diantaranya dalam hal pembuatan berita acara bearing.
Pada pembuatan berita acara bearing masih menggunakan cara manual / tulis tangan dengan
form yang sudah disediakan sehingga perlu menginputkan lagi di computer serta membutuhkan
waktu yang lama dalam pembuatannya. Untuk itu aplikasi dirancang guna untuk mempermudah
dalam penggunaannya.
Perancangan Sistem
Perancangan sistem merupakan suatu tahap lanjutan yang dikerjakan setelah melalui
proses analisa sistem permasalahan yang ada. Pada tahap inilah dilakukan suatu rancangan
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penggambaran sistem yang akan dibangun, tahapan-tahapan tersebut biasanya diimplementasikan
atau dituangkan ke dalam bentuk Document flow, Sistem flow, Data Flow Diagram (DFD) dan
Entity Relationship Diagram (ERD).
Document Flow
Pada gambar 3.1. bagan alir dokumen (document flow) atau disebut juga bagan alir formulir
(form flowchart) atau paperwork flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari
laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusanya. Bagan alir dokumen ini mengunakan
simbol - simbol yang sama dengan yang digunakan di dalam bagan alir sistem.
System Flow
Pada gambar 3.2. bagan alir sistem (system flowchart) merupakan bagan yang menunjukan
arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan dari prosedurprosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem.
Bagan alir sistem digambar dengan menggunakan simbol-simbol.
Sistem flow menunjukkan arus pekerjaan atau arus data dan operasi secara menyeluruh,
dari suatu sistem yang menjelaskan urutan procedure-procedure yang terdapat didalam sistem.
Manfaat sistem flow ini adalah mampu memvisualisasi arus data dan hubungan yang rumit secara
jelas. Dalam membuatnya sebaiknya ditentukan pula fungsi-fungsi yang melaksanakan atau
bertanggung jawab terhadap sub-sub sistem.
Document Flow Proses Pembuatan Berita Acara Bearing

Gambar 1
Dokumen Flow Proses Pembuatan Berita Acara Bearing
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Penjelasan Alur Document Flow Pembuatan Berita Acara Bearing
Alur dokumen flow ini dimulai dari departemen lain membuat order kerusakan pada
mesin / crane ( yang disebut RCR / Repair Checking Request ) kepada bagian maintenance
untuk meminta perbaikan, lalu teknisi menerima order kerusakan sesuai yang dituliskan oleh
departemen peminta perbaikan, setelah menerima order teknisi akan mengecek kerusakan pada
mesin tersebut, setelah mengecek ternyata mesin tersebut memerlukan penggantian bearing lalu
maka teknisi melakukan reservasi bon bearing ke Dept. PBS ( Penyediaan Bahan dan Sparepart ),
pihak PBS akan memberitahukan permintaan pembuatan berita acara bearing melalui intramail
yang ditujukan kepada Admin teknisi, setelah admin teknik menerima intramail dari PBS maka
admin mencetak form berita acara penggantian bearing lalu diserahkan kepada karu untuk mengisi
lalu admin menginputkan kembali ke form pada excel yang tersedia kemudian dicetak, setelah
dicetak maka berita acara yang sudah jadi dan lengkap tersebut akan diserahkan ke teknisi yang
melakukan reservasi untuk mendapatkan bearing dengan membawa bekas bearing yang rusak dan
membawa berita acara penggantian bearing. Lalu setelah teknisi menerima bearing baru maka
teknisi melakukan penggantian bearing yang rusak, setelah diganti maka teknisi mengisi RCR lalu
menyerahkan RCR tersebut ke admin untuk selanjutnya akan di input oleh admin teknisi. Proses
input ini adalah admin memasukkan kembali data yang telah diisi oleh teknisi, yang selanjutnya
menyimpan data tersebut di Ms. Excel dan menyimpan data RCR tersebut untuk file arsip.
System Flow Proses Pembuatan Berita Acara Bearing

Gambar 2
System Flow Pembuatan Berita Acara Bearing
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Penjelasan Alur System Flow Pembuatan Berita Acara Bearing
Alur system flow ini dimulai dari operator departemen lain membuat notifikasi kerusakan
yang selanjutnya akan dijadikan order kerusakan oleh admin teknik, setelah menjadikan order
kerusakan selanjutnya admin teknik mencetak dan memberikan order kerusakan yang sudah
tercetak ke teknisi maintenance, setelah diberikan kepada teknisi selanjutnya teknisi mengecek
kerusakan yang tejadi pada mesin / crane ternyata bearing pada mesin perlu penggantian
selanjutnya teknisi meminta pada admin teknik untuk pembuatan berita acara penggantian
bearing, setelah admin teknik membuatkan berita acara penggantian bearing dan mencetaknya
diserahkan kepada teknisi karena untuk melakukan pengebonan bearing harus membawa bekas
bearing yang rusak dan membawa berita acara penggantian bearing, setelah menerima berita acara
dari admin teknik maka selanjutnya teknisi menyerahkan ke Dept. PBS dan menerima bearing
baru setelah menerima bearing baru maka teknisi melakukan penggantian bearing pada mesin /
crane yang rusak.
Perancangan DFD
DFD sering digunakan untuk menggambarkan sutu sistem yang telah ada atau sistem
baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana
data tersebu mengalir (misalnya lewa telepon, surat dan sebagainya) atau lingkungan fisik dimana
data tersebut akan disimpan (misalnya file kartu, microfiche, hard disk, tape, diskette dan lain
sebagainya), DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang
terstruktur (structured Analisis adnd design). DFD merupkan alat yang cukup populer sekarang
ini, karena dapat menggambarkan arus data didalam sistem dengan struktur yang jelas. DFD
menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem.

Gambar 3
Data Konteks
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Perancangan ERD
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk merancang
suatu basis data, untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat
beserta atributnya. ERD dipelajari karena memang bertujuan untuk membantu para pengembang
sistem dalam merancang relasi antar tabel dalam membuat database.
Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang dasar yang harus
dilakukan oleh harus dilakukan oleh analisis sistem adalah :
1.
Identify, yaitu mengidentifikasi masalah
2.
Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada
3.
Analyze, yatiu menganalisis sistem
4.
Report, yaitu membuat laporan hasil analisis.
Berikut ini adalah gambar Entity Realitionship Diagram (ERD) pada pembuatan berita acara
penggantian bearing ini :

Gambar 4
ERD
Struktur Database
Database yang digunakan dalam membangun suatu system yang baik dapat tergambar dari
table dibawah yang berisi nama field, tipe, ukuran, dan keterangan berdasarkan data yang ada.
Berikut adalah penjelasan tentang struktur database :
1.
Tabel Master User
Nama Tabel
: tm_user
Fungsi : Menyimpan data user

6

MANAJEMEN INFORMATIKA - POLITEKNIK SURABAYA - 2019

Tabel 1
Master User

2.
Tabel Master Karyawan
Nama Tabel
: tm_karyawan
Fungsi : Menyimpan data karyawan
Tabel 2
Master Karyawan

3.
Tabel Master Jabatan
Nama Tabel
: tm_jabatan
Fungsi : Menyimpan data jabatan
Tabel 3
Master Jabatan
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4.
Tabel Master Departemen
Nama Tabel
: tm_departemen
Fungsi : Menyimpan data departemen
Tabel 4
Master Departemen

5.
Tabel Master Mesin
Nama Tabel
: tm_mesin
Fungsi : Menyimpan data mesin
Tabel 5
Master Mesin

6.
Tabel Master SubMesin
Nama Tabel
: tm_submesin
Fungsi : Menyimpan data submesin
Tabel 6
Master SubMesin
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7.
Tabel Master Bearing
Nama Tabel
: tm_bearing
Fungsi : Menyimpan data bearing dan material
Tabel 7
Master Bearing

8.
Tabel Master MainWorkCenter
Nama Tabel
: tbl_mainwork
Fungsi : Menyimpan data main work center
Tabel 8
Master MainWorkCenter

9.
Tabel Detail master karyawan
Nama Tabel
: tdm_karyawan
Fungsi : Menyimpan data detail karyawan
Tabel 9
Detail Master Karyawan
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10.
Tabel Detail master komponen
Nama Tabel
: tdm_komponen
Fungsi : Menyimpan data detail master komponen
Tabel 10
Detail Master Komponen

11.
Tabel Detail master penyebab kerusakan
Nama Tabel
: tdm_penyebabkerusakan
Fungsi : Menyimpan data detail master penyebab kerusakan
Tabel 11
Detail Master penyebab kerusakan

12.
Tabel Detail master tindakan kerusakan
Nama Tabel
: tdm_tindakankerusakan
Fungsi : Menyimpan data detail master tindakan kerusakan
Tabel 12
Detail Master tindakan perbaikan

13.
Tabel Detail master uraian pekerjaan
Nama Tabel
: tdm_uraianpekerjaan
Fungsi : Menyimpan data detail master uraian pekerjaan
Tabel 13
Detail Master uraian pekerjaan
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14.
Tabel Transaksi notifikasi
Nama Tabel
: tr_orderkerusakan
Fungsi : Menyimpan data transaksi notifikasi
Tabel 14
Transaksi notifikasi

15.
Tabel Transaksi order kerusakan
Nama Tabel
: tr_orderkerusakan
Fungsi : Menyimpan data transaksi order kerusakan
Tabel 15
Transaksi order kerusakan
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16.
Tabel Transaksi konfirmasi order
Nama Tabel
: tr_konfirmasiorder
Fungsi : Menyimpan data transaksi konfirmasi order
Tabel 16
Transaksi konfirmasi order

17.
Tabel Transaksi berita acara
Nama Tabel
: tr_beritaacara
Fungsi : Menyimpan data transaksi berita acara
Tabel17
Tabel Transaksi berita acara

Definisi Perancangan Sistem
Menurut Susanto (2004:332) Perancangan sistem adalah proses menyusun atau
mengembangkan sistem informasi yang baru. Dalam tahap ini harus dapat dipastikan bahwa
semua prasyaratan untuk menghasilkan sistem informasi dapat dipenuhi. Hasil sistem yang
dirancang harus sesuai dengan kebutuhan pemakai untuk mendapatkan informasi. Hal lain yang
perlu diperhatikan adalah bahwa sistem yang disusun harus dapat dikembangkan lagi.
Sedangkan menurut (Kristanto, 2008 : 61) perancangan sistem adalah suatu fase dimana
diperlukan suatu keahlian perancangan untuk elemen-elemen komputer yang akan mengunakan
sistem yaitu pemilihan peralatan dan program komputer untuk sistem yang baru.
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Tahap perancangan sistem ini dilaksanakan setelah melalui tahap analisa sistem, pada tahap
ini kita dapat mendapatkan gambaran dengan jelas tentang apa yang dikerjakan pada analisa sistem,
maka dilanjutkan dengan memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Dan gambarangambaran tersebut dapat diimplementasikan atau dituangkan ke dalam bentuk dokument flow,
sistem flow, Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD).

STUDI LITERATUR
Microsoft Visual Studio merupakan sebuah Perangkat Lunak lengkap (suite) yang dapat
digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal,
ataupun komponen aplikasinya, dalam bentuk aplikasi console, aplikasi Windows, ataupun aplikasi
Web. Visual Studio mencakup Kompiler, SDK, Integrated Development Environment (IDE), dan
dokumentasi (umumnya berupa MSDN Library). Kompiler yang dimasukkan ke dalam paket Visual
Studio antara lain Visual C++, Visual C#, Visual Basic, Visual Basic .NET, Visual InterDev,Visual
J++, Visual J#, Visual FoxPro, dan Visual SourceSafe. Microsoft Visual Studio dapat digunakan
untuk mengembangkan aplikasi dalam native code (dalam bentuk bahasa mesin yang berjalan di
atas Windows) ataupun managed code (dalam bentuk Microsoft Intermediate Language di atas
NET Framework). Selain itu, Visual Studio juga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi
Silverlight, aplikasi Windows Mobile ( yang berjalan di atas .NET Compact Framework ).
Pengertian DevExpress
DevExpress merupakan aplikasi tambahan untuk Visual Studio yang berisi control-control
yang membantu kita untuk membuat sebuah aplikasi yang profesional (dari segi user interface),
fitur yang lebih lengkap dan cepat dalam mengelola data.
MySql
My SQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (bahasa Inggris:
database management system) atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6
juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak
gratis dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah
lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan
GPL. Relational Database Management System (RDBMS) MySQL adalah Relational Database
Management System (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General
Public License). Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh
dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan
salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL (Structured Query Language).
SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan
pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara
otomatis. Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja optimizer-nya
dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh user maupun program-program
aplikasinya. Sebagai database server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan database
server lainnya dalam query data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user,
kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL.
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Pengenalan Bearing
Bearing adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mengurangi gesekan pada machine
atau komponen-komponen yang bergerak dan saling menekan antara satu dengan yang lainnya.
Bila gerakan dua permukaan yang saling berhubungan terhambat, maka akan menimbulkan panas.
Hambatan ini dikenal sebagai gesekan (friction). Gesekan yang terus menerus akan menyebabkan
panas yang makin lama semakin meningkat dan menyebabkan keausan pada komponen tersebut.
Gesekan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan pada komponen dan alat tidak bisa
bekerja. Bearing digunakan untuk menahan / menyangga komponen-komponen yang bergerak.
Bearing biasanya dipakai untuk menyangga perputaran pada shaft, dimana terjadi sangat banyak
gesekan.
PENGUJIAN DAN ANALISA DATA
Tahap implementasi sistem merupakan tahap penerapan sistem agar dapat dioperasikan
secara optimal sesuai kebutuhan. Proses implementasi dilakukan sebagai hasil akhir dari desain
Sistem Informasi Pembuatan Berita Acara Penggantian Bearing pada PT. SPINDO Tbk
Implementasi Hasil Perancangan
Dalam mengimplementasikan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:
1.
Form Login
Form login digunakan untuk melakukan login sebagai user. Data user telah di daftarkan
menurut hak akses masing-masing. Hak akses yang sudah didaftarkan adalah key user yang
memiliki hak akses penuh master dan transaksi, end user memiliki hak untuk konfirmasi, buat
berita acara dan order dan user lain cukup untuk membuat notifikasi saat mesin / crane mengalami
kerusakan.

Gambar 5
Menu Login
2.
Form Utama Master
Form menu master yang terdiri dari master karyawan, master user, master jabatan, master
mesin, master departemen, master sub mesin dan master bearing. Cara pengoperasiannya
memasukkan data-data yang akan diperlukan untuk diinputkan sebagai master.
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Gambar 6
Menu Utama Master
3.
Form Utama Transaksi
Form menu transaksi yang berisikan notification, berita acara dan konfirmasi. Cara
pengoperasiannya dengan cara log in dan membuat transaksi notifikasi untuk Operator departemen
lain, pembuatan berita acara dan konfirmasi order kerusakan dilakukan oleh Administrasi teknik
dan teknisi. Main form transaksi dibawah ini tergantung hak akses yang sudah didaftarkan.

Gambar 7
Menu Utama Transaksi
4.
Form Master Karyawan
Cara pengoperasian master karyawan ini dengan log in sebagai Key user untuk dapat
memasukkan data karyawan baru. Yang dapat memasukkan data master karyawan hanya key
user, end user hanya sebagai pemakai ketika master sudah siap digunakan. Karyawan berfungsi
ketika di transaksi konfirmasi order kerusakan ketika mengisi nama karyawan teknik yang telah
menyelesaikkan perbaikan. Karyawan juga ada status yang menandakan dia masih aktif dan tidak
aktif, status aktif bertandakan dia masih bekerja diperusahaan ini ketika dia sudah tidak bekerja
statusnya akan menjadi tidak aktif.
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Gambar 8
Menu Master Karyawan
5.
Master User
Form master user untuk menginputkan data user yang akan didaftarkan sesuai hak akses
masing-masing jabatan. Cara pengoperasinnya deng. Cara pengoperasinnya dengan log in sebagai
Key untuk mendaftarkan nama user dan hak aksesnya. Hak akses diantara lain dibagi menjadi 3
golongan yaitu :
1.
Key User adalah hak akses yang bisa membuka semua master dan semua transaksi, hak akses
ini dimiliki oleh Staf dan Kepala Departemen
2.
End User Teknik adalah hak akses yang hanya bisa membuka transaksi notifikasi, order
kerusakan, konfirmasi order kerusakan, hak akses ini dipakai oleh administrasi untuk
membuat notifikasi menjadi order kerusakan, membuat berita acara dan konfirmasi order
kerusakan. Teknisi juga diberi akses end user untuk mengisi analisa dan penyebab kerusakan
ketika dia sudah menyelesaikan perbaikan order
3.
End User Lain adalah hak akses yang hanya bisa membuka transaksi notifikasi, end user
lain yang dimaksud adalah operator departemen lain yang akan menggunakan hak akses
ini untuk membuat notifikasi bertujuan ketika dia akan menginformasikan ada kerusakan
dimesin / crane

Gambar 9
Menu Master User
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6.
Master Jabatan
Form master jabatan untuk menginput nama dan kode jabatan yang diperlukan sesuai
kebutuhan. Master jabatan digunakan untuk mengetahui jabatan dari tiap user yang akan
didaftarkan untuk hak akses, cara pengoperasiannya dengan log in sebagai Key user dan Key user
akan mendaftarkan jabatan yang ada pada PT. SPINDO Tbk

Gambar 10
Master Jabatan
7.
Master Departemen
Form master departemen untuk menginputkan data departemen yang ada. Cara
pengoperasiannya dengan log in sebagai Key user, lalu key user yang akan mengisi departemen
yang ada pada PT. SPINDO Tbk, karena diperusahaan ini memiliki banyak departemen diatara
lain departemen produksi, departemen warehouse, departemen engineering, departemen delivery,
departemen maintenance, departemen PPIC, departemen engineering, departemen pbs, dan
masih banyak lagi. Namun tidak semua departemen akan dimasukkan di master ini, karena yang
dimasukkan sebagai master hanya departemen yang berkaitan dengan pembuatan berita acara
yang dibuat oleh penulis

Gambar 11
Master Departemen
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8.
Master Mesin
Form master mesin digunakan untuk memasukkan data mesin-mesin yang ada. Cara
pengoperasiannya adalah hanya menginputkan nama-nama mesin yang sudah ada pada perusahaan,
kode mesin dibuat otomatis oleh penulis, departemen hanya relasi mengisinya sudah pada master
departemen, dan keterangan dibuat mengisi penjelasan nama mesin. Contoh mengisinya ketika
memilih departemen produksi maka mesin diisi dengan EFC-101 diberi keterangan End facing
101. Pada PT. SPINDO Tbk mesin pada produksi ada banyak dan crane juga dalam jumlah yang
banyak, adapun contoh mengisi crane CRN0101 yang berarti Crane Gudang 1 No.1. Key user
hanya menginputkan mesin saja karena penamaan pada mesin sudah ditetapkan dengan standart
yang sudah ada dan dipakai oleh seluruh spindo raya ( spindo unit lain ).

Gambar 12
Menu Master Mesin
9.
Master Sub Mesin
Form master sub mesin digunakan untuk menginputkan data sub mesin yang ada. Cara
pengoperasiannya dengan log in menggunakan Key user, kode sub mesin dibuat otomatis oleh
penulis, cara mengisi mesin hanya memilih karena sudah direlasi di master mesin, cara mengisi
sub mesin diiisi manual sesuai sub mesin yang sudah ada pada PT. SPINDO Tbk

Gambar 13
Master Sub Mesin
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10.
Master Bearing
Form master bearing digunakan untuk menginputkan bearing dan nomor material. Cara
pengoperasiannya dengan log in menggunakan key user, kode bearing dibuat otomatis oleh
penulis, cara mengisi sub mesin hanya memilih karena sub mesin sudah relasi dengan master
sub mesin, cara mengisi bearing dan material sesuai dengan nama yang sudah ditetapkan oleh
Depratemen PBS, nama itu berlaku sesuai yang ada karena nama tersebut dipakai oleh seluruh unit
di PT. SPINDO Tbk

Gambar 14
Master Bearing
11.
Menu Transaksi Notification
Cara pengoperasian transaksi notifikasi ini dengan log in menggunakan End User Lain,
kode notifikasi dibuat otomatis oleh penulis, mengisi deskripsi dan detail deskripsi sesuai dengan
kerusakan pada mesin / crane, funtional loc hanya tinggal memilih karena sudah otomatis terisi
gabungan dari master departemen, master mesin, master submesin, cara mengisi main work center
memilih otomatis, planner group berisi otomatis ketika memilih main work center dan menekan
enter, report by diisi sesuai dengan nama orang mesin yang membuat notifikasi, notif date berisi
otomatis sesuai tanggal dan jam mesin, cara mengisi priority dengan memilih apakah order tersebut
bersifat very high, high, medium atau low kemudian save

Gambar 15
Menu Transaksi Notification
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12.
Menu Transaksi Order Kerusakan
Cara pengoperasian maintenance order / order kerusakan, order dibuat otomatis oleh
penulis, deskripsi, functional loc, main workcenter, planner group, priority sudah otomatis terisi
ketika end user teknik membuat notifikasi menjadi order. Pihak end user teknik hanya tinggal
menjadikan notifikasi tersebut menjadi order kerusakan dan mengeprint order tersebut

Gambar 16
Form Transaksi Order Kerusakan
13.
Layout Maintenance Order / order kerusakan
Tujuan dari laporan ini adalah hasil input dari pembuatan notifikasi yang sudah dijadikan
order kerusakan oleh admin teknik, lalu akan diberikan kepada teknisi untuk dikerjakan ordernya
setelah dikerjakan oleh teknisi selanjutnya teknisi akan mengkonfirmasi order kerusakan dengan
user yang telah didaftarkan.

Gambar 17
Layout order kerusakan
14.
Menu Transaksi Berita Acara
Cara pengoperasian transaksi berita acara pembuatan bearing, kode bearing dibuat otomatis,
kode mesin, kode bearing, kode kode kerusakan tinggal memilih, tanggal otomatis mengikuti
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sistem, tipe pekerjaan, jenis kerusakan memilih seperti kode mesin. Untuk analisa input manual
datanya dari teknisi karena teknisi yang sudah mengetahui kerusakan apa yang terjadi pada mesin
/ crane, tanggal penggantian terakhir didapat dari lifetime yang telah dicatat pada excel oleh
admin, tanggal penggantian baru mengikuti tanggal saat bearing tersebut mengalami penggantian,
jumlah bearing mengisi sesuai dengan berapa jumlah penggantiannya, uraian kerusakan, penyebab
kerusakan dan tindakan perbaikan diisi manual datanya didapat dari teknisi setelah semua lengkap
klik save, setelah disave data bisa di print dan diberikan kepada teknisi setelah diserahkan kepada
teknisi maka teknisi menyerahkan print out berita acara kepada departemen PBS

Gambar 18
Menu Transaksi Berita Acara
15.
Layout Berita Acara
Tujuan dari laporan ini adalah hasil input dari pembuatan berita acara penggantian bearing,
setelah form ini diisi maka admin langsung mengeprint berita acara tersebut, setelah diprint berita
acaranya ini akan dikelilingkan untuk meminta tanda tangan kepada kasie teknik, karu teknik, kasie
teknik, kepala departemen teknik, kepala departemen engineering, kepala departemen produksi
untuk berita acara mesin dan kepala departemen warehouse untuk berita acara crane setelah tanda
tangan lengkap maka berita acara diserahkan kepada Departemen PBS
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Gambar 19
Layout Berita Acara
16.
Menu Transaksi Konfirmasi Order Kerusakan
Cara pengoperasian order kerusakan ini pertama kali yang log in untuk konfirmasi order
adalah teknisi ketika telah menyelesaikan perbaikan, setelah teknisi melakukan konfirmasi
maka memberitahu admin. Tugas admin disini hanya perlu memilih nomor order tersebut dan
mengeprint order kerusakan yang telah dikerjakan dan telah di konfirmasi oleh teknisi, untuk
selanjutnya akan di file oleh admin teknik untuk bukti data

Gambar 20
Menu Transaksi Konfirmasi Order Kerusakan
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17.
Layout Konfirmasi Order Kerusakan
Tujuan dari laporan ini adalah hasil input dari konfirmasi order kerusakan, yang melakukan
konfirmasi order kerusakan adalah teknisi dengan log in menggunakan usernya sendiri lalu pihak
admin teknik akan log in dengan user admin lalu admin hanyak klik order yang sudah dikonfirmasi
selanjutnya akan mencetak hasil konfirmasi tersebut

Gambar 21
Layout Konfirmasi Order
Evaluasi
Setelah Implementasi, maka dilakukan evaluasi dari software sistem informasi pembuatan
berita acara penggantian bearing pada PT. SPINDO Tbk. Evaluasi dilakukan dengan melakukan
testing pada software tersebut, dan yang melakukan testing adalah beberapa staf / karyawan PT.
SPINDO Tbk yang menggunakn software tersebut.
Beberapa masukan dari staf / karyawan PT. SPINDO Tbk, baik berupa kelebihan dan
kekurangan software dapat dilihat sebagai berikut:
1.
Kelebihan:
•
Cukup mudah dipahami pengoperasiannya.
•
Cukup lengkap print out laporan-laporan yang diperlukan.
2.
Kekurangan:
•
Pada PT. SPINDO Tbk masih belum bisa  menjalankan Visual Basic 2010 dikarenakan belum
menginstal.
.
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PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan di bab IV, dapat disimpulkan bahwa:
1.
Dalam mengoprasikan sistem informasi ini sebaiknya user dibekali dengan pelatihan terlebih
dahulu agar mengetahui bagaimana proses berjalanya sistem informasi ini
2.
Guna menghasilkan informasi dan laporan yang benar, maka sebaiknya data yang akan
diolah diteliti terlebih dahulu dan di periksa kebenarannya. Karena untuk menghindari
kesalahan saat pemrosesan data berlangsung
3.
Agar dapat selalu digunakan, maka harus selalu dilakukan perawatan terhadap aplikasi
sistem informasi ini.
Saran
Untuk memperoleh hasil kinerja software yang lebih maksimal maka ada beberapa hal yang
dapat dilakukan oleh PT. SPINDO Tbk antara lain:
1.
Mengupgrade hardware dan sistem operasi, sehingga lebih mempercepat kinerja software
2.
Diinstall di server sehingga dapat di akses oleh user yang akan menggunakan software
tersebut.
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