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Abstrak  

 

Selama ini CV. INDAH ABADI kesulitan dalam melakukan penelusuran data terkait barang keluar, 

proses yang berjalan membutuhkan waktu yang lama sehingga memunculkan kerugian dari sisi waktu. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mencoba memberikan solusi dengan membuat sebuah aplikasi 

yang bisa membantu untuk pembuatan surat jalan guna mendukung tingkat produktifitas yang tinggi. 

Metode yang digunakan dalam merancang sistem surat jalan berbasis desktop ini adalah dengan metode 

waterfall dengan menggunakan diagram UML. Saat membangun aplikasi ini dibutuhkan perangkat lunak 

diantaranya visual basic .NET dan MYSQL sebagai basis datanya. Hasil penelitian terbukti dapat 

diterapkan di CV. INDAH ABADI dengan baik berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.  

  

Kata kunci : waterfall, UML, basis data, sistem surat jalan.   

  

  

  

1. PENDAHULUAN  

Perubahan paradigma dari dari era industri ke era informasi, adalah lompatan besar dalam 

peradaban manusia. Pada era informasi, suatu informasi merupakan komoditi strategis yang dapat 

berperan menghidupkan suatu perusahaan atau justru mematikannya. Globalisasi  informasi  memaksa  

setiap  insan  baik individu  ataupun  kelompok,  maupun  swasta  untuk  memperhitungkan  sistem  

informasi yang akan diterapkan supaya tetap kompetitif dalam roda usaha mereka.Hal ini membutuhkan 

dukungan sistem administrasi yang baik, efisien, efektif, dan reabiltas.  

CV. INDAH ABADI merupakan cv yang bergerak di bidang Perdagangan Umum Barang dan Jasa 

Rental Kendaraan yang berlokasi di Kp. Cibarengkok Rt. 003/002 Ds. Jatiwangi Kec. Cikarang Barat – 

Bekasi. Pada saat ini cv tersebut ingin membuat sebuah aplikasi yang bisa membantu untuk pembuatan 

surat jalan dikarenakan proses pembuatan surat jalan saat ini belum terkomputerisasi dan masih ditulis 

manual dengan buku akibatnya catatan seringkali rusak bahkan hilang. Demi semakin majunya cv, maka 

diperlukan tingkat produktifitas yang tinggi, untuk itu diperlukan peningkatan dan penyajian informasi 

yang lebih baik. Berdasarkan latarbelakang tersebut kami bermaksud ingin merancang sebuah sistem 

informasi pada CV. INDAH ABADI yaitu aplikasi pengolahan data surat jalan untuk di digitalisasi.  

  



 

 

  

  

2. METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan menggunakan pendekatan Waterfall. Dalam pengembangannya metode 

waterfall memiliki beberapa tahapan yang runtut:  

  

Requirement (analisis kebutuhan), desain sistem (system design), Coding & Testing, Penerapan 

Program, pemeliharaan.  

1. Requirement (analisis kebutuhan).  

Dalam fase ini penulis melakukan analisa kebutuhan, seperti mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan sebagai bahan untuk melakukan pembuatan aplikasi. 2. Desain Sistem (Design system)  

Dalam fase ini penulis membuat tampilan-tampilan layout sistem yang akan dibangun dalam 

aplikasi.  

3. Penulisan Kode Program / Implementasi (Coding & Testing)  

Dalam fase ini penulis melakukan pembuatan aplikasi dengan menggunakan kode-kode program 

yang sesuai dengan tujuan awal yaitu dengan pemrograman VB.NET.  

4. Penerapan / Pengujian Program (Integration & Testing)  

Dalam fase ini penulis melakukan pengujian apakah setelah dikerjakan ada kesalahan atau tidak.  

5. Pemeliharaan (Operation & Maintenance)  

Dalam fase ini adalah dengan melakukan pengembangan dan pemeliharaan terhadap aplikasi, 

apakah nantinya ada kesalahan atau tidak.   

  

  
  

Gambar 1. Diagram Metodologi Waterfall (Pressman, 2010)  

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Sistem pengolah data surat jalan pada CV. INDAH ABADI masih menggunakan tulis tangan secara 

manual. Pembuatan aplikasi ini untuk merubah pembuatan surat jalan secara manual menjadi 

terkomputerisasi sehingga lebih efesien. Analisa kebutuhan aplikasi harus dilakukan dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan mendasar seperti siapa saja yang menggunakan aplikasi ini, data-data apa saja yang 



 

 

perlu diisi pada aplikasi ini, dan output seperti apa yang diingikan oleh pengguna pada aplikasi ini. Analisa 

ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme aplikasi, proses-proses yang terlibat dalam aplikasi serta 

hubungan-hubungan proses.  

  

  

    

Analisis sistem yang diusulkan  

 
Admin dapat melakukan fitur-fitur yang tersedia pada sistem seperti melihat surat jalan 

keseluruhan, mencari data surat jalan, tambah, edit, dan hapus data-data aplikasi surat jalan dan cetak 

report dengan melakukan login terlebih dahulu.     

  

  
Gambar 2. Use case diagram   

  



 

 

  
Gambar 3. Activity Diagram Admin   

 

Dari activity diagram admin, admin dapat membuka aplikasi pengolah data surat jalan, setelah itu 

aplikasi akan meminta admin login terlebih dahulu tersebut jika valid maka bisa masuk ke halaman Home, 

namun jika tidak valid makan admin akan tetap berada di halaman login. Jika suda berhasil login maka 

admin akan masuk kedalam halaman home, admin dapat mengelola data surat jalan, cutomer, subcont, 

dan harga seperti mengubah data, menambahkan data dan juga menghapus data. Admin juga dapat 

melihat dan mencetak surat jalan, cutomer, subcont, dan harga surat jalan, cutomer, subcont, dan harga. 

Admin bisa melihat rekap data surat jalan dan per driver perbulannya. Setelah melakukan semuanya 

Admin dapat logout pada aplikasi tersebut.  

   
Gambar 4. Class Diagram Sistem  

  

  



 

 

  

Gambar 4. merupakan relasi antar tabel dimana tabel – tabel tersebut saling berkaitan untuk 

memproses data-data yang diperlukan. Relasi tabel memudahkan dalam mencari data yang dibutuhkan 

jika dari tabel yang sudah ada.  

  

  

Tahap Implementasi  

 
Gambar 5. Login admin   

 

Halaman login dimana admin harus menginputkan username dan password untuk login kedalam 

sistem.  

 
Gambar 6. Halaman Pengelolaan Surat Jalan  

  

 Pada halaman ini admin dapat mengelola data surat jalan dengan menambahkan data baru, mengubah 

data, menghapus dan juga dapat mencetak data surat jalan.  

  

  



 

 

 
Gambar 7. Tampilan data customer  

   

Pada halaman ini admin dapat mengolah data Customer, melihat data surat jalan dan mencetak data 

Customer.  

  

 
Gambar 8. Tampilan halaman harga  

  

 Halaman harga merupakan halaman yang menginformasikan harga kontrak subkon, pada halaman ini 

tersedia data nama customer, jenis kendaraan yang disewa, tujuan pengantaran/penjemputan dan 

harga kontrak subkon serta invoice.    

  

  

  

  



 

 

4. KESIMPULAN  

  

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Aplikasi yang dibangun dapat berjalan dengan baik berdasarkan hasil pengujian dengan 

wawancara.  

2. Aplikasi ini dapat mempermudah pihak administrasi CV INDAH ABADI dalam merekap surat jalan, 

dan melakukan pelaporan.  

3. Penggunaan metode waterfall mempermudah dalam pengembangan proyek dan tepat waktu 

dengan diawali analisa hingga maintenance aplikasi..  

  

5. SARAN  

Saran yang diberikan untuk pengembangan aplikasi ini selanjutnya dapat dikembangkan menjadi 

aplikasi web dengan database sehingga menjadi lebih flexible di akses dari mana saja.  
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