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ABSTRACT 
 
 

It is known that an information system plays an important role in an educational 
institution, company or agency in delivering information and promotions. 
             

 As information systems must be effective and fuel-efficient in this case required a system, 
as a supporting medium as a means of information delivery and information to enhance the 
image of an educational institution, company or other institution. 
 

In this regard the author delivered at the fundamental problem is how to build a good 
information system, so as to support a system like that is expected. In this paper the authors 
performed an analysis of the weaknesses of the old system and the running order can be 
equipped with a new system based computerization. Since it is very unfortunate if the resources 
that already exist are not well utilized to build the image, character and value of excellence. 
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1. PENDAHULUAN 

Sejalan dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan seperti pada saat ini, 

kebutuhan masyarakat akan kemudahan proses pada segala bidang kerja semakin meningkat, 

komputer yang salah satu memiliki banyak kelebihan diantaranya kecepatan, keakuratan serta 

efisiensi dalam pengolahan data dibandingkan dengan system manual. Pengolahan data menjadi 

informasi inilah dijadikan sebagai salah satu kelebihan dari komputer. Sebetulnya komputer 

sudah merambat dalam dunia bisnis, karena ketatnya persaingan pada dunia bisnis telah 

menciptakan kompetisi yang ketat antara badan usaha satu dengan yang lain sehingga 

perkembangan teknologi harus selalu diikuti. 

Dalam dunia bisnis selalu membutuhkan system untuk mengumpulkan, mengolah, 

menyimpan, melihat kembali dan menyalurkan informasi. Informasi adalah salah satu sarana 

yang dapat membantu dalam kegiatan tersebut. Hasil system informasi berdasarkan komputer 

akan mempunyai nilai lebih dari pada system yang diolah secara manual yang memiliki jumlah 

data yang banyak memerlukan penanganan khusus. 

 
2. LANDASAN TEORI 

Dalam memberikan pengertian tentang system terdapat beberapa pendekatan yaitu 

pendefinisian yang menekankan pada prosedur dan pendefinisian yang menekankan pada 

komponen atau elemennya. 

Definisi system berdasarkan prosedur adalah suatu jaringan kerja dari                              

prosedur–prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama–sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 

Sedangkan definisi system berdasarkan komponen atau elemennya adalah suatu kumpulan dari 

elemen–elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 



Kedua pengertian system diatas adalah benar dan tidak bertentangan, yang berbeda 

hanyalah cara pendekatan kita terhadap system. Difinisi system berdasarkan komponen atau 

elemennya merupakan definisi yang lebih luas dan lebih banyak diterima, karena kenyataannya 

suatu system terdiri dari beberapa subsistem atau system–system bagian. Pendekatan system yang 

menekankan pada komponen atau elemennya akan lebih mudah di dalam mempelajari suatu 

system untuk tujuan analisis dan perancangan suatu system karena untuk menganalisis dan 

merencanakan suatu system kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai komponen-komponen 

atau elemen–elemen dari system tersebut. 

 
3. ANALISIS 

 Analisis PIECES 

Analisis PIECES digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan sistem baru apakah 

layak digunakan atau tidak, karena enam aspek PIECES harus mengalami peningkatan ukuran 

yang lebih baik dari sistem lama.  

a. Analisis Kinerja (Perfomance) 

Kinerja atau performance adalah suatu kemampuan system dalam menyelesaikan 

tugas dengan cepat sehingga sasaran dapat segera tercapai. Kinerja diukur dengan jumlah 

produksi atau throughput dan waktu yang digunakan untuk menyesuaikan perpindahan 

pekerjaan atau response time. Dalam hal pengolahan  dan pemrosesan data pada Warnet 

Lanal Tual terjadi keterlambatan karena sistem yang digunakan masih manual. Dengan 

menggunakan sistem informasi Billing Warnet, diharapkan beban user akan lebih ringan 

dan lebih efektif karena cara kerja akan lebih mudah dan cepat.   

 

 



b. Analisis Informasi (Information) 

Informasi merupakan hal penting karena dengan informasi tersebut pihak yang 

mendapat informasi dapat melakukan langkah selanjutnya. Pada Warnet Lanal. Net masih 

terdapat beberapa situasi yang membutuhkan peningkatan kualitas dan kecepatan dalam 

hal pengolahan informasi. 

c. Analisis Ekonomi (Economy) 

Adalah pemanfaatan biaya yang digunakan dari pemanfaatan informasi. 

Peningkatan terhadap kebutuhan ekonomis mempengaruhi control biaya dan peningkatan 

manfaat. Saat ini banyak instansi mulai menerapkan paperless sistem  yang artinya 

meminimalkan penggunaan kertas dalam rangka penghematan. Oleh karena itu dilihat 

dari penggunaan bahan kertas yang  berlebihan untuk media publikasi, sistem ini dinilai 

kurang ekonomis. Berdasarkan penilaian secara ekonomis, maka sistem lama akan lebih 

lambat menyesuaikan apabila terjadi program kegiatan yang makin bertambah, selain itu 

jika dinilai dari penggunaan sumber daya, maka sistem yang lama dinilai tidak efektif 

karena waktu yang dibutuhkan dalam pengolahan data cukup lama sehingga 

menimbulkan peningkatan biaya operasional. 

d. Analisis Pengendalian (Control) 

Analisis ini digunakan untuk membandingkan sistem yang dianalisa berdasarkan 

pada segi ketepatan waktu, kemudahan akses, dan ketelitian data yang diproses. Adanya 

data yang salah dari sumber data akan mengakibatkan informasi yang didapat kurang 

tepat. Karena data dimasukkan secara manual maka kesalahan dalam pemrosesan data 

tidak dapat dikendalikan dengan baik. Masih sering juga terdapat kasus duplikasi data, 

karena sistem lama masih manual maka kerangkapan data tidak dapat terdeteksi sehingga 



berpengaruh pada penjumlahan data dan informasi yang salah sehingga akan berpengaruh 

pada keputusan manajemen.  

e. Analisis Efesiensi (Efficiency) 

Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber tersebut dapat digunakan secara 

optimal. Operasi pada sebuah instansi dikatakan efisien atau tidak didasarkan pada tugas 

dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan 

f. Analisis Pelayanan (Service) 

Peningkatan pelayanan memperlihatkan kategori yang beragam. Proyek yang 

dipilih merupakan peningkatan pelayanan yang lebih baik bagi manajemen.  User  dan 

bagian lain yang merupakan simbol kualitas dari suatu sistem informasi.  

Pada sistem yang lama untuk informasi tidak dapat diakses secara langsung dari tempat 

lain dan informasi yang diberikan sangat terbatas. Pada sistem yang lama jika ingin 

mengetahui lebih banyak tentang informasi yang disampaikan harus bertemu langsung 

pada pihak-pihak terkait. 

 
4. IMPLEMENTASI dan PEMBAHASAN 

Implementasi merupakan tahapan setelah melakukan analisis dan perancangan sistem 

pada siklus rekayasa perangkat lunak dimana aplikasi siap dioperasikan pada keadaan yang 

sebenarnya sehingga dari sini akan diketahui apakah program atau aplikasi atau sistem yang 

telah dibuat benar-benar dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. 

Tahapan implementasi dilakukan dengan menerapkan hasil rancangan pada bagian 

sebelumnya dengan melakukan penulisan kode-kode program untuk kemudian dijalankan pada 

server.  



A. Implementasi Basis Data 

Untuk membuat sistem billing yang dinamis diperlukan media penyimpanan data, 

sehingga data yang ada sewaktu-waktu dapat berubah sesuai prosedur dan memungkinkan data 

sewaktu-waktu dapat diubah sesuai keinginan, media penyimpanan data itu disebut sebagai 

database. Sedangkan database terdiri dari     tabel-tabel yang berfungsi untuk menyimpan   

record-record. 

Database yang digunakan pada sistem billing ini dirancang dengan menggunakan 

SQLServer. SQLServer merupakan pengelola database server yang menggunakan bahasa standar 

SQL (Structure Query Language). 

Proses pembuatan database disesuaikan dengan kebutuhan tabel yang ada. Proses ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan layanan Query Analyzer yang ada pada Microsoft SQL Selver. 

 

Untuk membuat database yang baru dapat dilakukan dengan cara mengetikkan create 

databaseBillingWarnet  hingga muncul pesan : The CREATE DATABASE process is allocating 

0.63 MB on disk 'BillingWarnet'. The CREATE DATABASE process is allocating 0.49 MB on 

disk 'BillingWarnet_log'. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Create Database 



Setelah selesai membuat basis data baru, langkah selanjutnya adalah membuat tabel 

dengan cara masuk kedalam Enterprise Manager yang juga terdapat pada Microsoft SQL Selver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.  New Table 

Langkah selanjutnya adalah mengisikan kolom-kolom dari nama tabel yang telah dibuat 

tersebut. Dalam pengisian colom ini yang dibutuhkan adalah Column Name, Data Tipe, Length, 

allow null, sedangkan kolom yang lain hanya sebagai tambahan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.  Input Column 

Setelah tabel beserta kolom-kolom berhasil dibuat, selanjutnya mengisikan data kedalam 

tabel tersebut dengan cara memilih tab insert kemudian mengisikan data pada Column name. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 4. Insert Data 

 

B. Pembuatan Database 

Pembuatan database meliputi penentuan tipe data pada masing-masing field 

sekaligus pembuatannya. Dalam membangun sistem ini, penyusun membuat basis data 

dengan nama yang terdiri dari 8 tabel. Adapun perintah-perintahnya serta tabel-tabel yang 

dibuat dalam Sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Tabel Operator, berfungsi sebagai pengelola sistem. 

CREATE TABLE [oprator] ( 
[idoprator] [char] (5), 
[nama] [char] (10),  
[pwd] [char] (10 

Tabel.1 Tabel Operator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tabel  Data Operator, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data-data operator 

dalam sistem. 



CREATE TABLE [dtoprator] ( 
[no] [int] NULL , 
[idoprator] [char] (5), 
[tgl] [datetime] ) 
 

 Tabel 2. Tabel Data Operator 

 

 

 

 

 

3. Tabel  Barang, berfungsi sebagai tempat penyimpanan semua jenis barang yang di 

inputkan. 

CREATE TABLE [barang] ( 
[kdprod] [char] (5) , 
[jnsprod] [char] (10), 
[nama] [char] (20), 
[harga] [money] ) 
 

Tabel 3. Tabel Barang 
 

 

 

 

 

 

4. Tabel Transaksi Barang, berfungsi sebagai tempat penyimpanan semua jenis barang 

yang akan dijual. 

 



CREATE TABLE [transbarang] ( 
[idoprator] [char] (5), 
[kdprod] [char] (5), 
[tglbeli] [char] (10), 
[jml] [char] (10), 
[tot] [money] ) 

Tabel 4. Tabel  Transaksi Barang 

 

 

 

 

 

5. Tabel Pelanggan, berfungsi sebagai tempat penyimpanan semua transaksi yang 

dilakukan olah user atau pelanggan. 

CREATE TABLE [pelanggan] ( 
[nopel] [int] NOT NULL , 
[nokomp] [char] (20), 
[nama] [char] (10), 
[tgl] [datetime] NULL , 
[jammulai] [varchar] (50)) 

Tabel 5. Tabel Pelanggan 
 

 

 

 

 

 

6. Tabel Status, berfungsi untuk mengecek komputer mana yang sedang digunakan oleh 

user atau pelanggan. 

 



CREATE TABLE [status] ( 
[nokomp] [char] (20) , 
[status] [char] (10)) 

Tabel 6. Tabel Status 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

7. Tabel Durasi, berfungsi untuk mengetahui berapa lama user dalam beraktifitas. 

CREATE TABLE [durasi1] ( 
[kode] [char] (5), 
[jnstarif] [char] (10), 
[ket] [char] (20), 
[tarifawal] [money], 
[durasi] [int], 
[tarifberikutnya] [money] , 
[lama] [int] ) 

Tabel 7. Tabel Durasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Tabel Selesai, berfungsi untuk user dalam mengakhiri aktifitasnya. 

CREATE TABLE [selesai] ( 
[nopel] [int] NULL , 
[jamselesai] [varchar] (50), 



[durasi] [varchar] (50), 
[tarif] [money]) 

Tabel 8. Tabel Selesai 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

C. Manual Program 

Manual program merupakan petunjuk bagi pemakai tentang bagaimana cara 

mengoperasikan sistem billing ini sehingga nantinya dapat dicapai apa yang diinginkan. 

1. Halaman Loggin User 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Loggin User 

Keterangan : Halaman login merupakan halaman yang pertama diakses oleh para user 

untuk melakukan aktifitasnya. 

 

 



2. Halaman Waktu 

 

 

 

 

Gambar 6. Waktu 

Keterangan : Halaman waktu adalah dimana user masuk untuk beraktifitas dan dapat 

melihat atau mengecek biaya yang harus di bayar saat user mau berhenti 

dalam aktifitasnya 

3. Halaman Loggin Admin atau operator 

 

 

 

 

Gambar 7. Loggin Admin 

Keterangan : Halaman loggin merupakan halaman yang pertama diakses oleh para 

Operator atau admin untuk melakukan aktifitasnya 

Saat masuk ke halaman admin, administrator wajib untuk loggin 

menggunakan username dan password. Jika tidak diisi dan tombol loggin 

di klik, maka akan menampilkan pesan kesalahan bahwa user dan 

password salah. Pesan kesalahan tersebut adalah sebagai berikut . 

 

 



 

 

 

Gambar 8. Halaman Validasi Loggin Operator / Admin 
4. Halaman Billing 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Billing 

Keterangan : Halaman billing merupakan halaman yang diakses oleh para Admin untuk 

melakukan perubahan pada menu yang tersedia. 

5. Halaman Laporan Operator 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Laporan Operator 

Keterangan : Halaman laporan operator merupakan bukti dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab. 



6. Halaman Operator 

 
 

 

 

 

Gambar 11. Operator 

Keterangan : Halaman operator merupakan halaman yang diakses oleh para Admin atau 

operator untuk merubah id-operator, nama, password. 

7. Halaman Transaksi Rental 

 

 

 

 

Gambar 12. Transaksi Rental 

Keterangan : Halaman laporan transaksi rental merupakan halaman yang diakses oleh 

para Admin atau operator untuk membuat laporan selama ada transaksi. 

8. Halaman Transaksi Penjualan 

 
 

 

 

 

Gambar 13. Transaksi Penjualan 



Keterangan : Semua transaksi penjualan akan tersimpan di halaman Transaksi Penjualan.  

9. Halaman Produk 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Produk 

Keterangan : Semua data produk yang ada dapat di tambah, hapus, update, dan simpan 

oleh admin. 

10. Halaman Tarif 

 
 

 

 

 

 

Gambar 15. Tarif 

Keterangan : Di halaman ini admin bisa mengubah tarif dari warnet tersebut. 

11. Halaman Ganti Password 

 

 

 



Gambar 16. Ganti Password 

Keterangan : Halaman ini Operator atau admin bisa mengganti id dan passwordnya. 

12. Laporan Operator 

 

 

 

 

Gambar 17.  Laporan Operator 

Keterangan : Semua data operator dalam menjalankan tugas sebagai admin. 

13. Laporan Transaksi Rental 

 

 

 

Gambar 18.  Laporan Transaksi Rental 

Keterangan : Semua data transaksi rental. 

14. Laporan Transaksi Penjualan 

 

 

 

 

Gambar 19.  Laporan Transaksi Penjualan 

Keterangan : Semua data transaksi penjualan. 

 
 



5. KESIMPULAN 

Dari bebagai penjelasan yang telah diuraikan dalam laporan ini, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

 

1. Sistem Lama 

 Pada sistem yang lama memiliki beberapa kelemahan antara lain : 

 a. Membutuhkan waktu yang lama dalam pengolahan data, karena pengolahan data 

masih dilakukan secara manual. 

 b. Informasi yang disampaikan masih kurang akurat, relevan dan tepat waktu, 

dikarenakan masih sering terjadinya gangguan dalam penyampain informasi. 

 c. Terlalu makan banyak biaya dalam pengolahan  dan penyampain informasi. 

 

2. Sistem Baru 

 Pada sistem yang baru ini memiliki beberapa tujuan antar lain :  

 a. Membantu kelancaran, kecepatan, ketepatan dan efesiensi mekianisme kerja dari 

pengolahan data sehingga informasi dapat diperoleh dengan cepat.  

 b. Sistem yang baru lebih baik, karena dapat memberikan inforamsi yang cepat dan 

tepat. 
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