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Abstrak
Layanan layanan jasa kebersihan dan perawatan kecantikan saat ini masih dibutuhkan untuk
semua kalangan, saat ini masih banyak penyedia jasa baik layanan perawatan kecantikan atau
jasa kebersihan masih mengolah data serta transaksi secara manual, banyak permasalahan yang
terjadi seperti hilangnya data. Maka dari itu kami membuat aplikasi yang dapat membantu
penyedia jasa dalam menjual jasanya serta mengelola data jasa dan transaksi. Aplikasi Layanan
Jasa Kebersihan dan Perawatan Kecantikan berbasis web, dengan bergabung Bersama beberapa
salon dan layanan jasa kebersihan yang sudah berpengalaman, menyediakan beberapa jenis jasa
yang akan dijual ke konsumen dengan penyedia jasa langsung mendatangi tempat tinggal
pemesan (Layanan Rumah).
Kata Kunci : Layanan Rumah, layanan jasa kebersihan, layanan perawatan kecantikan
Abstract

Cleaning and beauty care services are currently still needed for all people, currently there are
still many beauty care service providers or cleaning services still

processing data and

transactions manually, many problems occur such as data searching. Therefore we create
applications that can assist service providers in selling their services and managing service
and transaction data. The web-based cleaning and beauty care application, by joining with
several experienced salons and cleaning services, provides several types of services that will
be sold to consumers with service providers directly visiting the customer's residence (Home
Services).
Keywords: Home Service, Cleaning Service
1. Pendahuluan
E-commerce atau bisa disebut perdagangan
elektronik atau e-dagang adalah penyebaran,
pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa
melalui internet atau jaringan komputer (Suyanto,
2003). Perkembangan internet yang semakin maju
diikuti dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat
merupakan
salah
satu
faktor
pendorong
berkembangan
e-commerce
sehingga
harus
menguasai dan mengikuti sesuai dengan era zaman
sekarang baik itu dalam bidang jasa dan produk.
Pesaingan dalam dunia bisnis antar perushaan
membuat perusahaan tersebut harus berfikir dan

membuat suatu ide-ide dalam penciptaan produk dan jasa
Pemasaran jasa secara online merupakan hal yang banyak
dibutuhkan konsumen atau perusahaan dan instansi yang
menyukai hal yang instan, cepat dan efesien karena akan
memudahkan mereka mendapatkan jasa yang dibutuhkan.
Aplikasi ini juga dapat menabah peluang pekerjaan untuk
penyedia jasa. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat
dilakukan adalah membuat aplikasi layanan kebersihan
dan perawatan kecantikan, untuk menyalurkan beberapa
penyedia jasa ke konsumen, penyedia jasa yang bekerja
sama seperti salon dan layanan kebersihan yang ada di
sekitar Bandung, ini
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Akan memberikan solusi kemudahan dan
kenyamanan dari segi pemesanan, pengelolaan
produk jasa dan proses transaksi yang baik.
Aplikasi layanan jasa kebersihan dan perawatan
4.
kecantikan
membutuhkan
admin
untuk
mengelola data, seperti mengelola postingan
layanan jasa admin juga dapat melakukan
Kelola akun baik akun penyedia jasa maupun
konsumen, admin dapat melakukan aksi aktif
ataupun nonaktif akun.
2. Metode Penelitian
Dalam pengerjaan proyek akhir ini menggunakan
metodologi berbasis objek dan menggunakan model
pengembangan Waterfall [1] ditunjukkan pada
gambar 1.1

Tahapan-tahapan dalam metode Waterfall yaitu
sebagai berikut :
1.
Analisis Kebutuhan
Pada tahap ini dilakukan definisi kebutuhan dengan
menyebarkan kuisioner sehingga dengan informasi
yang didadapatkan dilakukan analisis sistem yang
sedang berjalan. Tools yang digunakan pada tahap
analisis sitem adalah BPMN.
2.
Desain Sistem
Setelah mendapatkan data dan dianalisis sistem yang
sedang berjalan selanjutnya melakukan tahapan
desain, desain yang dilakukan adalah seperti desain
basis data, desain tampilan, dan desain alur dari
sistem yang akan dirancang. Tools yang digunakan
pada tahap ini adalah Star UML, yEd, dan MocFlow.
3.
Penulisan Kode Program
Pada tahap ini dilakukan pengubahan desain yang
sudah dibuat ke dalam sebuah kode-kode program
dengan menggunakan bahasa pemrograman. bahasa
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan

framework yang digunakan adalah codeigniter. Tools
yang digunakan untuk script editor adalah sublime
text 3 dan sistem manajemen basis data
menggunakna mySQL.
Pengujian Program
Pada tahap ini dilakukan testing pada aplikasi yang
sudah dibuat untuk menguji apakah sistem telah
berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang
diinginkan. Dilakukan testing menggunakan metode
blackbox testing dan User Acceptance Test (UAT).
5.
Penerapan Program dan Pemeliharaan
Pada tahap ini dilakukan perawatan pada aplikasi
yang sudah dibuat, dan melakukan pengembangan
aplikasi termasuk memperbaiki kesalahan yang tidak
ditemukan pada tahapan sebelumnya.

3. Hasil dan Pembahasan
Pada bagian analisis ini menjelaskan bagaimana
proses transaksi dan pengelolaan data produk
jasa yang digunakan penyedia jasa, hasil
perbandingan aplikasi sejenis dan apa yang
menjadi kelemahan pada sistem yang berjalan
agar dapat mengusulkan perbaikan.
3.1.1
Gambaran Sistem Saat Ini
Berikut ini gambaran sistem berjalan saat ini
yang digunakan penyedia jasa untuk melakukan
transaksi jual beli kepada konsumen
3.1.1.1
Proses
Bisnis
Berjalan
menggunakan BPMN
Pada saat ini konsumen mencari paket jasa
melalui social media, kemudian konsumen
memilih paket yang dibutuhkan, admin dari
layanan jasa mendata dan menjumlah iaya
tagihan setelah itu staff datang ke lokasi
konsumen dan melakukan pekerjaan setelah
pekerjaan selesai konsumen membayar biaya
tagihannya, berikut contoh BPMN sistem
berjalan layanan kebersihan modul penyedia
jasa.

Berikut contoh BPMN sistem berjalan layanan jasa
perawatan kecantikan modul penyedia jasa.
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Use Case Diagram

3.1.3
Implementasi Antar Muka
Berikut merupakan implementasi dari perancangan
antar muka di Aplikasi layanan jasa kebersihan dan
perawatan kecantikan modul penyedia jasa dan admin
1.
Registrasi
Pada tampilan registrasi jika user ingin mendaftarkan
akun baru untuk masuk ke halaman dashboard. Pada
halaman registrasi memasukkan data-data yang sudah
ada pada form.

3.1.3
Perancangan Basis Data
a. ERD (Entity Relationship Diagram)
Berikut adalah ERD (Entity Relationship
Diagram) pada aplikasi layanan jasa kebersihan
dan perawatan kecantikan:

2.
Login
Pada tampilan ini jika user akan masuk ke halaman
login, bisa memilih login penyedia jasa clean atau
penyedia jasa beauty.

3.1.3

Skema Relasi Antar Tabel
3.
Halaman Utama
Pada halaman ini akan menampilkan halaman utama
dari aplikasi.
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4.
Input Data Jasa Penyedia Jasa
Paa
halaman ini akan menampilkan
penginputan data jasa penyedia jasa

5.
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form

7. Pesanan On Progress
Pada halaman ini jika penyedia jasa sudah menerima
pesanan dari konsumen maka akan tampil di halaman
berikut :

View Data Kos
8.
Riwayat Pesanan Penyedia jasa
Pada halaman berikut ini berisi data Riwayat pekerjaan
dari penyedia jasa, tampilannya seperti berikut :

6.

Pesanan Masuk Penyedia Jasa

9.
Halaman Lihat Jasa Admin
Halaman ini berisi jasa yang sudah ditambahkan oleh
pneyedia jasa, admin tidak bisa melakukan aksi apapun.

Lalu jika penyedia jasa ngin melakukan aksi membatalkan
pesanan maka penyedia jasa harus menyertai alasan pembatalan.
Seperti berikut
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10

Data Pengguna
Halaman ini adalah halaman data pengguna,
terdapat
pengguna
calon
pembeli
jasa(konsumen), dan penyedia jasa clean dan
beauty. Beikut ini adalah tampilan data
pengguna konsumen :

Beikt adalah halaman pengguna penyedia jasa,
admin dapat melakukan aksi seperti aktif dan
non aktif akun penyedia jasa :
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4.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembuatan aplikasi maka dapat
disimpulkan bahwa, pengguna aplikasi layanan
jasa kebersihan dan perawatan kecantikan dapat
lebih memudahkan penyedia jasa melakukan
penjualan secara online yang terstruktur seperti
mengelola jasa seperti menambahkan jasa,
mengubah jasa dan menonkatif dan aktif jasa,
selain itu penyedia jasa juga dapat melakukan
penerimaan jasa seperti menerima pesanan atau
membatalkan pesanan masuk, jika penyedia jasa
tidak tersedia, penyedia jasa juga dapat melihat
pekerjaan yang sedang di proses dan melihat
Riwayat jasa.
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