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Abstrak
Pada saat ini teknologi informasi dan sistem informasi merupakan sebuah keharusan yang dibutuhkan
oleh sebuah organisasi atau instansi agar bisa membantu dan memudahkan pekerjaan. Selain itu sistem
informasi membantu meminimalisir kesalahan dalam entry data dan membantu ruang penyimpanan
instansi tersebut. Kecepatan dalam penyajian data serta akses informasi merupakan media pendukung
yang penting dalam sebuah instansi untuk memajukan instansinya. Data merupana sebuah sumber
energi yang potensial, maka dalam pengolahannya harus menggunakan sesuatu yang terbaik. Aplikasi
sistem informasi servis dan penjualan sparepart pada PT. Sumber Jaya Medan ini dapat membantu dalam
mendukung aktivitas dalam pengambilan keputusan yang memerlukan hardware dan software yang bisa
meningkatkan kinerja instansi tersebut.
Kata Kunci: Data, Sistem, Sistem Informasi, Software

Abstract
At this time information technology and information systems is a necessity needed by an organization or
agency in order to help and facilitate the work. In addition, the information system helps minimize errors in
data entry and helps the agency's storage space. Speed in presenting data and access to information is an
important supporting media in an agency to advance its agency. Data is a potential source of energy, so in
processing it must use the best. Service information system application and spare parts sales at PT. Sumber
Jaya Medan can assist in supporting activities in decision making that require hardware and software that
can improve the performance of the agency.
Keywords: Data, System, Sistem Information, Software
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PENDAHULUAN

pengolahan data yang akurat dan

Semakin

tingginya

tingkat

mudah menampilkan data-datanya. Tak

perhatian dan kepedulian organisasi-

terkecuali

organisasi baik publik maupun swasta

kendaraan bermotor roda dua sebagai

terhadap pengolahan informasi dan

tempat

pengelolaan

admistrator

pengolahan

sebagai

tempat

memperoleh

data

yang

merupakan

pada

usaha

perbaikan

sebuah fenomena yang semakin tampak

informasi(Amalia et al., 2018). Kegiatan

jelas menandakan era informasi dimulai

mengelola

pada abad ini (Safitri et al., 2018).

penting dalam administrative sebagai

Kecepatan

sebuah pusat kegiatan dan merupaka

dan

ketepatan

dalam

data

mempunyai

pengelolaan dan penyajian informasi

sumber

menjadi tumpuan bagi semua organisasi

melaksanakan ekgiatan perancangan,

dalam

strategi

menganalisa, merumuskan kebijakan,

meningkatkan efektifan, produtivitas

mengambil keputusan untuk laporan

dan

kinerja

secara tepat dan akurat(Elektro, 2016).

organisasinya(Astuti, 2018). Maka dari

Sistem pengelolaan data dikatakan baik

itu, diperlukan suatu pengolahan data

jika dapat mengatasi permasalahan dan

yang

dapat

menghasilkan suatu informasi yang

dihandalkan secara cepat dan mudah

tepat, cepat dan akurat (Robbi et al.,

setiap kali dibutuhkan khususnya dalam

2019).

penanganan pengolahan data. Majunya

Namun selain kedua factor yang berada

dunia bisnis juga berkaitan erat dengan

diatas ada beberapa komponen lain

pengolahan

system

yang

manajemen

yang

penerapan
efisiensi

unggul,

akurat

dan

informasi
baik

dan

(Arfida

&

informasi

harus

dalam

peran

diperhatikan

rangka

yaitu

perangkat manusia (brainware) dan

Wibowo, n.d.).

basis data (Database). Penggunaan basis

Suatu sistem dikatakan berhasil jika ia

data pada masalah ini merupakan

dipengaruhi oleh sistem pengolahan

sebuah sarana untuk penyimpanan data

data,

atau

dimana

merupakan

pengolahan

suatu

elemen

data

informasi

yang

dasar

terkomputerisasi(Safitri et al., 2018).

penyusunan sistem tersebut(Sistem &

Hal ini dapat meminimalisir kesalahan-

Robotik, 2018). Jika kualitas organisasi

kesalahan terhadap data yang selama

meningkat mana didalamnya ada sistem

ini masih dikerjakan secara manual.
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Selain itu dengan adanya basis data,

mendahulukan

deskripsi

yang

data dapat ditampilkan secara akurat

memungkinkan

peneliti

untuk

dan tepat (Marzuki et al., 2019).

belajar dari masa lampau. Biasanya,

Oleh

metode

karenanya

untuk

mendukung

analisis

jenis

sebuah sistem pada pendaftaran servis

diterapkan

motor yang efektif perlu dirancang

volume yang sangat besar seperti

sebuah sistem basis data pendaftaran

data sensus. Analisis ini mempunyai

servis motor yang lebih komprehensif

dua buah proses yang berbeda

sehingga dapat memudahkan dalam

didalamnya yaitu berupa deskripsi

pengolahan data-data yang dibutuhkan

dan interpretasi.Biasanya metode

(Alkaaf et al., 2018).

ini lebih sering digunakan pada

dari

penelitian

b.

akurat

analisis dan kuantitatif yang bergantung

memerlukan

dari

antara satu variable independen
dengan variable lainnya. Meskipun

Beberapa dari metode analisis data yang

car aini dibatasi hanya untuk satu

dapat digunakan pada jenis data ini

variable independent, tapi kita bisa

adalah sebagai berikut :

memiliki variable independent yang

Analisis Deskriptif

tidak terbatas(Abadi, 1978). Metode

Analisis deskriptif bisa digunakan

ini bisa dioptimasi untuk menyoroti

dalam pengolahan data kuantitatif.

sesuatu

Cara ini dilakukan untuk melihat

yang

fenomenal

dan

hubungan antar factor data.

performa data pada masa lampau

c.

untuk mengambil kesimpulan dari
Metode

prediksi

untuk mengukur sebuah hubungan

tergolong sulit.

tersebut.

data

dalam

depan. Metode ini bisa digunakan

kemampuan untuk mengolah data yang

hal

digunakan

sesuatu yang fenomenal di masa

secara tepat dan akurat. Selain itu

a.

untuk

pembuatan

kepada kemampuan untuk menghitung
juga

Analisis Regresi

Metode ini adalah cara yang tepat

penelitian dengan menggunakan metide

ini

dengan

2017).

yang

dilakukan ini termasuk ke dalam jenis

metode

data

penyajian data statistic (Upayarto,

METODE PENELITIAN
Jenis

apda

deskripsi

Analisis Faktor

Analisis

ini

ini

merupakan

suatu

Teknik analisis yang berdasarkan
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dari

kumpulan

Metode

denganpenarian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini dijelaskan mengenai

ini

tampilan

factor

hasil

perancangan

Sistem

Informasi pada PT. Sumber Jaya Medan.

independent dari variable yang

Tampilan Form login merupakan form

dapat digambarkan dengan pola

untuk

dan metode ini merupakan data

memasukan

username

dan

password agar program dapat dibuka

variable dependen orisinil.

seperti pada gambar 3. berikut :

Berikut adalah gambar Konteks
Diagram dari perancangan aplikasi.

Gambar 3. Tampilan Form Login

Gambar 1. Konteks Diagram

Gambar 4. Tampilan Form Menu Utama
Form Input Data Suplier, Form ini
berfungsi menampilkan form untuk
menginputkan data suplier yang akan

Gambar 2. DFD Level 0

diketahui melalui field-field yang telah
tersusun
berikut:
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tersusun

seperti

pada

gambar

7.

berikut:

Gambar 5. Tampilan Form Input Data
Suplier
Form Input Data Pelanggan, Form ini
berfungsi menampilkan form untuk
menginputkan data Pelanggan akan

Gambar 7. Form Input Data Suku cadang

diketahui melalui field-field yang telah
Form Input Data Jual dan Beli, Form ini

ada seperti pada gambar 6 . berikut :

berfungsi

menampilkan form

untuk

menginputkan data Jual dan Beli akan
diketahui melalui field-field yang telah
tersusun seperti pada gambar 8. berikut
:

Gambar 6. Form Input Data Pelanggan
Form Input Data Suku cadang, Form ini
berfungsi menampilkan form untuk
menginputkan data suku cadang

Gambar 8. Form Input Jual dan Beli

akan

diketahui melalui field-field yang telah
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Berikut ini tampilan hasil laporan

SIMPULAN

yang yang telah rancang :

Penelitian yang penulis lakukan

1. Tampilan Laporan Stok

di PT. Sumber Jaya Motor menghasilkan
suatu kesimpulan yang nantinya dapat
berfungsi sebagai bahan masukan bagi
perusahaan tersebut. Sesuai dengan
sistem yang penulis rancang dan telah
penulis

jelaskan

sebelumnya,

pada

bab-bab

dapat

diambil

maka

kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan adanya Aplikasi Service
dan penjualan sparepart Pada

Gambar 9. Tampilan Laporan Data Stok

PT. Sumber Jaya Motor dengan
menggunakan Visual Basic.Net

2. Tampilan Laporan Data Pembelian

bisa membantu
proses

mempercepat

pengolahan

data-data

penyajian informasi yang cepat,
tepat dan akurat.
2. Aplikasi Service yang telah penulis
rancang diharapkan dapat terus
dikembangkan sehingga benarbenar menjadi satu kesatuan

Gambar 10. Laporan Data Pembelian

sistem informasi yang terdapat
pada PT. Sumber Jaya Motor.

3. Tampilan Laporan Data Penjualan
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