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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Analisis Sistem 

 Dalam pengembangan teknologi informasi ini dibutuhkan analisa dan 

perancangan sistem pengolah data. Sistem pengolah data tersebut diharapkan 

mampu mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia khususnya untuk 

meningkatkan kinerja setiap tim. 

 Dari hasil identifikasi masalah menjelaskan bahwa di tim kerja PT Aero 

Value International dalam proyek SmartPPC mempunyai masalah dalam 

mengintegrasikan proses pendokumentasian tim. Selain itu pencatatan log kerja 

setiap programmer juga banyak mengalami tidak efisiensi pencatatan sering 

hilangnya data dalam drive kerja. Serta pencatatan dokumen nya masih 

menggunakan Hard Disk sehingga bila terjadi masalah dengan Hard Disk maka 

data data akan hilang. Sulitnya pengawasan jadwal kerja membuat tugas leader 

menjadi semakin berat karena tidak ada integrasi hasil kerja setiap tim. Serta 

apabila setiap anggota tim memerlukan data secara mendadak data tidak bisa 

langsung tersedia sehingga kinerja tim akan lambat. 

 Metode ini membutuhkan analisis internal dan eksternal organisasi, 

kebutuhan bisnis dan beberapa teknik analisis untuk menghasilkan perencanaan 

yang baik. Data dan informasi yang dibutuhkan ialah berkenaan dengan tujuan 

dari pembuatan perancangan sistem informasi pembuatan dokumen IT 

Development dengan google Drive pada PT Aero Value Internasional dengan 

menggunakan google drive yang meliputi pembuatan drive kerja, pembutan hak 
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akses setiap pengguna, pengolahan data master, serta pembuatan dokumen. Untuk 

menghasilkan sebuah dokumen-dokumen kerja dibutuhkan juga integrasi setiap 

data tim. Dengan Google Drive kita juga bisa menyimpan setiap data tim jika 

nantinya data tersebut digunakan sebagai bahan pengembangan sistem. 

4.2 Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan 

masalah pada sistem yang sedang berjalan saat ini sehingga dapat menjadi lebih 

baik dengan adanya sistem terkomputerisasi. Dalam merancang sistem yang baik, 

harus melalui tahap-tahap perancangan sistem. Tahap-tahap perancangan sistem 

adalah meliputi : 

1 Karakteristik pengguna. 

2 Pemetaan kebutuhan fungsional . 

3 Pembuatan alur sistem aplikasi (System Flow). 

4 Diagram berjenjang (HIPO). 

5 DFD (contex diagram,dfd level 0, dfd level 1,dfd level 2), 

6 CDM (Conceptual Data Model) dan PDM (Physical Data Model). 

7 Desain User Interface. 

 

 



26 

 

 

4.2.1 Karakteristik pengguna 

1. Technical Writer 

Tabel 4.1 karakteristik pengguna Technical Writer 

Karakteristik  Peran  Tanggung jawab 

1 Minimal pendidikan S-1 

atau sedang menempuh 

dengan program studi 

sistem informasi  

2 Mampu berkomunikasi 

dengan baik  

3 Mampu menyelesaikan 

setiap tugas dan tuntutan 

kerja  

4 Mampu mengoperasikan 

komputer serta paham 

dengan sistem 

pengolahan data dan 

penyusunan dokumen IT 

1 Membuat drive kerja  

2 Mencatat setiap 

kegiatan tim.  

3 Mengintegrasikan 

data pengguna. 

4 Menyusun setiap 

data agar menjadi 

suatu dokumen  

1 Menjadi pengawas 

jadwal kerja setiap 

tim dan membuat 

laporan kepada 

leader  

2 Mengatur setiap 

data yang 

tersimpan dalam 

drive agar tidak 

rancuh dan mudah 

dicari saat 

dibutuhkan  
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2. Leader 

Tabel 4.2 karakteristik pengguna Leader 

Karakteristik  Peran  Tanggung jawab 

1 Minimal pendidikan S-1 

sistem informasi  

2 Mampu berkomunikasi 

dengan baik  

3 Mampu menyelesaikan 

setiap tugas dan tuntutan 

kerja  

4 Mampu memimpin tim 

kerja. 

5 Mampu menganalisa 

kebutuhan pengguan 

dalam sistem  

6 Memahami bahasa 

pemprograman  

1 Menjadi penghubung 

antar team  

2 Menjadi support 

programmer  

3 Menjabarkan setiap 

permintaan 

pengguana dalam 

sistem 

  

1 Membuat 

kerangka kerja 

tim 

2 Bertanggung 

jawab mengawasi 

kerja tim. 

3 Memecahkan 

setiap 

permasalahan tim 
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3. Programmer  

Tabel 4.3 karakteristik pengguna Programmer 

Karakteristik  Peran  Tanggung jawab 

1 Minimal pendidikan S-1 

sistem informasi  

2 Mampu berkomunikasi 

dengan baik  

3 Mampu menyelesaikan 

setiap tugas dan tuntutan 

kerja  

4 Memahami bahasa 

pemprograman 

1 Membuat tampilan 

sistem dalam proyek 

SmartPPC. 

2 Ahli bahasa 

pemprograman  

3 Mengatasi setiap 

error pada sistem 

dalam proyek 

SmartPPC  

1 Menyelesaikan 

setiap modul 

yang telah 

diberikan Leader  

2 Mengisi form log 

Software yang 

telah disediakan 

oleh Technical 

Writer 

3 Melaporkan 

setiap error 

sistem 

 

4. CTO 

Tabel 4.4 karakteristik pengguna CTO 

Karakteristik  Peran  Tanggung jawab 

1. Minimal pendidikan S-2 

sistem informasi atau 

megister teknilogi 

1. membuat kerangka 

rancangan sistem 

yang akan dibangun 

1 bertanggung 

jawab atas 

keberlangsungan 
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informasi 

2. Mampu berkomunikasi 

dengan baik  

3. mampu memberiakan 

gambaran racangan 

sistem  

4. mampu menjabarkan 

permintaan client dalam 

perancangan sistem  

5. mampu mengatur setiap 

kebutuhan tim dengan 

proses bisnis 

 

dalam proyek 

SmartPPC  

2. menilai setiap 

laporan Leader 

tentang hasil proyek 

dan kerja tim dan 

mengevaluainya 

proyek 

SmartPPC  

 

 

4.2.2 Pemetaan kebutuhan fungsional 

 Berikut ini akan digambarkan pemetaan fungsi dan aktor dari aplikasi 

yang akan dibuat. 

1. Pembuatan drive kerja Google Drive  

Tabel 4.5 Pemetaan Kebutuhan Fungsional pembuatan drive kerja google drive 

Nama fungsi Pembuatan drive kerja Google Drive  

Prioritas  High 
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Deskripsi  Proses pendaftaran pada google drive dan membuat 

folder penyimpan 

Actor  Technical writer 

Kondisi awal Data pendaftar sudah dimiliki  

Alur normal 1 Technical writer mendaftar di google drive 

2 Setelah proses pendaftaran selesai maka 

membuat folder dokumen kerja 

3 Maka drive akan menyimpan data pendaftar 

serta folder kerja  

Kondisi akhir 

(output) 

Folder kerja dan ruang penyimpanan data  

pengecualian - 

Kebutuhan non-

fungsional 

Data master pendaftar  

 

Dalam tabel Pembuatan drive kerja Google Drive akan dijelaskan proses 

fungsional pendaftaran drive dengan google drive. Actor dari proses ini adalah 

technical writer. Bagian technical writer bertugas mendaftar ke Google drive dan 

membuat folder kerja. 

2. Pembagian hak akses  

Tabel 4.6 Pemetaan Kebutuhan Fungsional pembagian hak akses 

Nama fungsi Pembagian hak akses  

Prioritas  High 

Deskripsi  Proses membagi setiap akses pengguna drive di Google 

drive 

Actor  Technical writer 
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Kondisi awal Data pendaftar sudah dimiliki dan folder kerja sudah ada 

Alur normal 1 Technical writer melakukan proses login  

2 Setelah proses login berhasil Technical writer 

kembali membuat sub folder yang ada dalam 

folder kerja 

3 Setelah itu membuat hak akses setiap folder dan 

memberikan hak akse setiap folder sesuai bagian 

4 Setelah itu melakukan share kepada setiap 

pengguna/tim kerja  

Kondisi akhir 

(output) 

Sub folder beserta hak aksesnya   

pengecualian - 

Kebutuhan non-

fungsional 

Data master pendaftar  

 

Dalam tabel pembagian hak akses akan dijelaskan proses fungsional 

pembagian hak akses setiap pengguma dan pembuatan sub folder berdasarkan 

bagian. Aktor dari proses ini adalah technical writer. Bagian technical writer 

bertugas membuat sub folder dan memberikan hak akses setip pengguna 

berdasarkan bagian dan melakukan proses share. 

3. Pembuatan Dokumen  

Tabel 4.7 Pemetaan Kebutuhan Fungsional pembuatan dokumen 

Nama fungsi Pembuatan Dokumen  

Prioritas  High 

Deskripsi  Proses pembutan dokumen setelah data data lengkap 

dari data log software dan data Technical writer proses 

ini akan memunculkan 3 output berupa 3 dokumen  
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Actor  Technical writer,Leader,programmer,CTO 

Kondisi awal Data lembar pengisian yang telah dibuat oleh Technical 

writer telah diisi oleh setiap bagian/tim kerja   

Alur normal 1 Technical writer melakukan proses pengambilan 

data data yang telah diimputkan oleh bagian 

bagian   

2 Setelah itu proses perekapan dan penyusunan 

dokumen  

3 Leader beserta CTO melakukan pengecekan dan 

persetujuan  

4 Data di upload kembali ke Google drive  

Kondisi akhir 

(output) 

- Doc. User requirement 

- Doc. Log software 

- Doc. Technical programing 

pengecualian - 

Kebutuhan non-

fungsional 

Data technical writer, data leader, data programmer, 

data CTO, log software 

 

Dalam tabel Kebutuhan Fungsiona pembuatan dokumen proses 

fungsional penyusunan dan pembuatan dokumen-dokumen . Aktor dari proses ini 

adalah technical writer,leader,programmer,CTO. Bagian technical writer 

bertugas merekap data yang telah diisikan oleh setiap bagian dan melakukan 

proses pembukuan setelah itu dokumen-dokumen tersebut melalui proses cek dan 

persetujuan oleh leader dan CTO kemudian dokumen-dokumen tersebut akan di 

upload kembali oleh technical writer ke dalam drive Google drive. 

4.2.3 Alur Sistem Aplikasi (Sysflow) 

 Berikut ini akan digambarkan sistem flow dari sistem yang akan dibuat 

pada proyek SmartPPC. 
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1. Sisflow Pembuatan Drive kerja Google Drive 

Pada proses ini digambarkan alur pendaftaran technical writer ke google 

drive dan mebuat folder dokumen kerja. Selain itu pembuatan folder bertujuan 

sebagai kerangka awal tempat penyimpanan. 

Sisflow Pembuatan Drive Kerja 
Google Drive 

TW Sistem 

Start

Daftar google drive 

Autentifikasi data 
pendaftar 

Data terverifikasi

Data pendaftar 

Input data pendaftar 

Membuka tampilan 
driveMembuat folder 

dokumen kerja

Proses penyimpanan 
data folder 

dokumen kerja

End

Folder dokumen 
kerja 

 

 Gambar 4.1 Alur Sistem Pembuatan drive kerja  

google drive 
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2. Sisflow Pembagian Hak Akses Drive 

Pada proses pembagian hak akses drive digambarkan memisahkan role 

antar bagian/tim kerja dari akses folder kerja. Namun sebelumnya technical writer 

telah membuat sub folder terlebih dahulu. Selain itu bertujuan untuk membatasi 

akses dan keamanan agar dokumen tidak diubah dengan atau sepengetahuan 

Technical writer. 

Sisflow Pembagian Hak Akses 
Drive 

tw Sistem 

Start

User id dan 
Password

Cek data user dan 
password

Data pendaftar

Data benar

Membuka tampilan 
folder 

Membuat folder 
berdasarkan bagian 
dan membuat hak 

akses

Menyimpan data 
perubahan 

Melakukan share ke 
setiap team 

berdasarkan bagian 

Proses share

End 

Folder dokumen 
kerja

 

 Gambar 4.2 Alur Sistem Pembagian hak 

 akses drive 
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3. Sisflow Master Data Technical Writer 

 Dalam melakukan input master data technical writer pertama kita 

melakukan penginputan data technical writer dan kemudian disimpan ke dalam 

sistem. Selain itu pada sisflow ini digambarkan untuk mengupdate data technical 

writer yang sudah ada dengan cara memilih data technical writer yang sudah ada 

kemudian diganti data technical writer yang baru, setelah itu disimpan ke dalam 

sistem. 

Menyimpan Data Technical Writer Mengubah Data Technical Writer

TW Sistem TW Sistem

Start

Technical writer 

Menyimpan data 
technical writer

End

Start

Masuk folder

Membuaka data 
technical writer

End

Mengubah data 

Menyimpan data 
technical writer

Data technical 
writer

Data technical 
writer

Folder dokumen 
kerja

Folder dokumen 
kerja

 

 Gambar 4.3 Alur Sistem master data technical writer 
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4. Sisflow Master Data Leader 

Dalam melakukan input master data leader pertama kita melakukan 

penginputan data leader dan kemudian disimpan ke dalam sistem. Selain itu pada 

sisflow ini digambarkan untuk mengupdate data leader yang sudah ada dengan 

cara memilih data leader yang sudah ada kemudian diganti data leader yang baru, 

setelah itu disimpan ke dalam sistem. 

Menyimpan Data Leader Mengubah Data Leader

Leader Sistem Leader Sistem

Start

Leader

Menyimpan data 
Leader

End

Start

Masuk folder

Membuaka data  
Leader

End

Mengubah data 

Menyimpan data  
Leader

Data Leader

Data Leader

Folder dokumen 
kerja

Folder dokumen 
kerja

 

 Gambar 4.4 Alur Sistem master data leader 

5. Sisflow Master Data Programmer 

Dalam melakukan input master data programmer pertama kita 

melakukan penginputan data programmer dan kemudian disimpan ke dalam 

sistem. Selain itu pada sisflow ini digambarkan untuk mengupdate data 
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programmer yang sudah ada dengan cara memilih data programmer yang sudah 

ada kemudian diganti data programmer yang baru, setelah itu disimpan ke dalam 

sistem. 

Menyimpan Data Programmer Mengubah Data Programmer

Programer Sistem Programer Sistem

Start

programmer

Menyimpan data 
programmer

End

Start

Masuk folder

Membuaka data  
programmer

End

Mengubah data 

Menyimpan data  
programmer

Data programmer

Data  programmer

Folder dokumen 
kerja

Folder dokumen 
kerja

  

 Gambar 4.5 Alur Sistem master data programmer 

6. Sisflow Master Data CTO 

Dalam melakukan input master data CTO pertama kita melakukan 

penginputan data CTO dan kemudian disimpan ke dalam sistem. Selain itu pada 

sisflow ini digambarkan untuk mengupdate data CTO yang sudah ada dengan cara 

memilih data CTO yang sudah ada kemudian diganti data programmer yang baru, 

setelah itu disimpan ke dalam sistem. 



38 

 

 

Menyimpan Data CTO Mengubah Data CTO

Leader Sistem Leader Sistem

Start

CTO

Menyimpan data 
CTO

End

Start

Masuk folder

Membuaka data  
CTO

End

Mengubah data 

Menyimpan data  
CTO

Data CTO

Data CTO

Folder dokumen 
kerja

Folder dokumen 
kerja

 

 Gambar 4.6 Alur Sistem master data CTO 

7. Sisflow Pembuatan User Requirement 

Dalam sisflow ini akan digambarkan bagaimana alur sistem penyusunan 

dokumen user requirement. Technical writer akan mengumpulakan data data yang 

telah di inputkan oleh setiap bagian/ tim kerja. Kemudian akan dilakukan proses 

penyusunan dan pembuatan dokumen user requirement dan seterusnya akan 

dilakukan proses pengecekan oleh leader dan CTO. Kemudian akan di upload 

kembali ke drive oleh technical writer. 
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Sisflow Pembuatan User Requiretment 

TW Sistem leader CTO

Start

Masuk 
Membuka drive 

Folder dokumen 
kerja

Data technical 
writer

Data leader 

Data 
proggrammer 

Mendownload data 

Download

Data CTO 

Bahan bahan 
membuat user 
requiretment

Proses membuat 
user requiretment

Dokumen user 
requiretment 

upload

upload

cek cek

Dokumen user 
requiretment 

benar

End 

Editing 

User requiretment

Gambar 4.7 Alur Sistem pembuatan user reqruitment   

8. Sisflow Pembuatan Log Software 

Dalam sisflow ini akan digambarkan bagaimana alur sistem penyusunan 

dokumen log software. Technical writer akan meng upload lembar pengisian log 
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software kemudian lembar tersebut akan diisi oleh programmer sesuai dengan 

modul dan jadwal pengerjaan . Kemudian akan dilakukan proses penyusunan dan 

pembuatan dokumen log software. Kemudian akan di upload kembali ke drive 

oleh technical writer. 

Sisflow Proses Pembuatan log Softwere

tw sistem Programer 

Start

Form pengisian log 
softwere

upload
Upload 

Folder dokumen 
kerja 

Data programer 

Download 

Download 

Form pengisian log 
softwere

Proses pengisian 
form berdasarkan 
waktu pengerjaan 

Form pengisian log 
softwere (update)

upload

Download 

Form pengisian log 
softwere (update)

Proses rekap dan 
pembukuan 

 log softwere 
(update)

End 

Log softwere

 
Gambar 4.8 Alur Sistem pembuatan Log software  

9. Sisflow Pembuatan Dokumen Technical Programing 

Dalam sisflow ini akan digambarkan bagaimana alur sistem penyusunan 

dokumen technical programing. Technical writer akan mengambil data log 

software yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen 
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technical programing. Kemudian akan dilakukan proses penyusunan dan 

pembuatan dokumen technical programing. Kemudian akan melalui proses 

pengecekan oleh leader. Dan kemudian akan melaui proses upload. 

Sisflow Pembuatan Dokumen Technical 
Programing 

TW Sistem Leader 

Start 

Download data log 
sofrwere 

Download 

Log softwere

 log softwere 
(update)

Pembuatan 
dokumen technical 

programing

dokumen technical 
programing

Upload 
Upload 

Download 

dokumen technical 
programing

cekEditing 

dokumen technical 
programing(update)

End  

Cek dengan google 
doc

Technical 
programinng

 

 Gambar 4.9 Alur Sistem pembuatan dokumen technical programing  

4.2.4 Diagram Jenjang (HIPO) 

 Dalam diagram jenjang di bawah ini dijelaskan bahwa HIPO level 0 

sistem informasi pembuatan dokumen IT Development dengan menggunakan 

Google Drive  mempunyai empat anak proses seperti gambar berikut : 
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0
Sistem pengolahan 

dokumen 

1
Pembuatan drive 

kerja

2
Pembagian hak 

akses 

3
Pengolahan data 

master 

4
Proses pembuatan 

dokumen

 

Gambar 4.10 Diagram Jenjang sistem informasi pembuatan dokumen IT 

Development dengan menggunakan Google Drive 

 Diagram jenjang di bawah ini adalah anak proses dari proses pembuatan 

drive kerja. Berikut penggambarannya : 

1
Pembuatan drive 

kerja

1.1 
Autentikasi data 

pendaftar 

1.2 
Membuka tampilan 

drive 

1.3 
Proses penyimpanan data 

folder dokumen kerja

 

Gambar 4.11 Diagram Jenjang level 1 pembuatan drive kerja  

Diagram jenjang di bawah ini adalah anak proses dari proses pembagian hak 

akses. Berikut penggambarannya : 
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Gambar 4.12 Diagram jenjang level 1 pembagian hak akses 

 Diagram jenjang di bawah ini adalah anak proses level 1 dan level 2 dari 

proses mengolah data master. Berikut penggambarannya 

 

Gambar 4.13 Diagram jenjang level 1 pengolahan data master 
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 Diagram jenjang di bawah ini adalah anak proses level 1 dan level 2 dari 

proses pembuatan dokumen. Berikut penggambarannya 

 

Gambar 4.14 Diagram Jenjang pembuatan dokumen level 1 sampai 2
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4.2.5 Context Diagram 

 Context diagram dari sistem informasi pembuatan dokumen IT 

Development dengan menggunakan Google Drive  menggambarkan proses secara 

umum. Dalam Context Diagram ini melibatkan 4 entity yaitu: technical 

writer,programmer,leader,CTO seperti terlihat pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4.15 Context diagram sistem informasi pembuatan dokumen IT 

Development dengan menggunakan Google Drive  

4.2.5.1 DFD Level 0 Sistem Informasi Pembuatan Dokumen IT Development 

Dengan Menggunakan Google Drive   

 DFD level 0 dari sistem informasi pembuatan dokumen IT Development 

dengan menggunakan Google Drive  menggambarkan proses secara umum yang 

terjadi pada proses pembuatan drive kerja, hak akses, serta pengolahan data 

master serta pembuatan dokumen. Dalam Context Diagram ini melibatkan 4 entity 
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yaitu: technical writer,programmer,leader,CTO seperti terlihat pada gambar 4.15, 

4.16, 4.17, 4.18.  

 

Gambar 4.16 DFD level 0 pembuatan drive kerja 

4.2.5.2 DFD Level 1 Pembuatan Drive Kerja 

 DFD level 1 dari pembuatan drive kerja menggambarkan proses 

pendaftaran technical writer dan pembuatan folder kerja dalam drive. Dalam DFD 

level 1 ini melibatkan 1 entitiy yaitu : technical writer dan 3 proses yaitu 

autentifikasi data pendaftar, membuka tampilan drive, menyimpan folder 

dokumen kerja seperti terlihat pada gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 DFD level 1 pembuatan drive kerja 

4.2.5.3 DFD Level 1 Pembagian hak akses 

 DFD level 1 dari pembagian hak akses menggambarkan proses pembuatan 

sub folder berdasarkan bagian/tim kerja dan memberikan hak akses pada setiap 

bagian/tim kerja. Dalam DFD level 1 ini melibatkan 1 entitiy yaitu : technical 

writer dan 4 proses yaitu cek data user, membuka tampilan folder, menyimpan 

folder perubahan, proses share seperti terlihat pada gambar 4.18. 
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Gambar 4.18 DFD level 1 pembagian hak akses 

4.2.5.4 DFD Level 1 Proses Pengolahan data master 

 DFD level 1 dari pengolahan data master menggambarkan proses 

pengolahan data master yang terdiri dari inpu data dan update data yang 

dibedakan berdasarkan dari bagian. Dalam DFD level 1 ini melibatkan 4 entitiy 

yaitu : technical writer,leader,programmer,CTO dan 4 proses yaitu pengolahan 

data master technical writer, pengolahan data master leader, pengolahan data 

master programmer, pengolahan data master CTO seperti terlihat pada gambar 

4.19. 
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Gambar 4.19 DFD level 1 pengolahan data master 

4.2.5.5 DFD Level 1 Proses Pembuatan Dokumen 

DFD level 1 dari pembuatan dokumen menggambarkan proses 

pembutaan dan penyusunan dokumen. Dalam DFD level 1 ini melibatkan 4 entitiy 

yaitu : technical writer, programmer, leader, CTO dan 3 proses yaitu pembuatan 

dokumen user requirement, pembuatan dokumen log software, pembuatan 

dokumen technical programing seperti terlihat pada gambar 4.20. 

 

Gambar 4.20 DFD level 1 proses pembuatan dokumen  
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4.2.5.6 DFD Level 2 Pengolahan master data technical writer 

 DFD level 2 dari pengolahan data master technical writer menggambarkan 

proses pen input tan dan ubah data. Dalam DFD level 1 ini melibatkan 1 entitiy 

yaitu : technical writer dan 3 proses yaitu menyimpan data TW , mengubah data 

TW, menyimpan data TW Update,  proses share seperti terlihat pada gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21 DFD level 2 pengolahan master data technical writer 

4.2.5.7 DFD Level 2 Pengolahan master  data programmer 

 DFD level 2 dari pengolahan data master programmer menggambarkan 

proses pen input tan dan ubah data. Dalam DFD level 1 ini melibatkan 1 entitiy 

yaitu : programmer dan 3 proses yaitu menyimpan data programmer , mengubah 

data programmer, menyimpan data programmer (update), proses share seperti 

terlihat pada gambar 4.22. 
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Gambar 4.22 DFD level 2 pengolahan master data programmer 

4.2.5.8 DFD Level 2 Proses Pengolahan master data leader 

 DFD level 2 dari pengolahan data master leader menggambarkan proses 

pen input tan dan ubah data. Dalam DFD level 1 ini melibatkan 1 entitiy yaitu 

leader dan 3 proses yaitu menyimpan data leader, mengubah data leader, 

menyimpan data leader (updater), proses share seperti terlihat pada gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23 DFD level 2 pengolahan master data leader 
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4.2.5.9 DFD Level 2 Proses Pengolahan master data CTO 

  DFD level 2 dari pengolahan data master CTOmenggambarkan 

proses pen input tan dan ubah data. Dalam DFD level 1 ini melibatkan 1 entitiy 

yaitu : programmer dan 3 proses yaitu menyimpan data programmer , mengubah 

data programmer, menyimpan data programmer (update), proses share seperti 

terlihat pada gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24 DFD level 2 pengolahan master data CTO 

4.2.5.10 DFD Level 2 Proses pembuatan dokumen User Requirement 

 DFD level 2 dari pembuatan dokumen user requirement menggambarkan 

proses pembuatan dan penyusunan dokumen user requirement . Dalam DFD level 

1 ini melibatkan 3 entitiy yaitu : technical writer, leader, CTO dan 5 proses yaitu 

membuka drive, download, upload, editing dan proses pembuatan user 

requirement, seperti terlihat pada gambar 4.25. 
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Gambar 4.25 DFD level 2 pembuatan dokumen user requirement 

4.2.5.11 DFD Level 2 Proses pembuatan dokumen Log Software 

 DFD level 2 dari pembuatan dokumen log software menggambarkan 

proses pembuatan dan penyusunan dokumen log software. Dalam DFD level 1 ini 

melibatkan 2 entitiy yaitu : technical writer, programmer dan 4 proses yaitu 

download, upload, proses pengisian form berdasarkan waktu pengerjaan dan 

proses rekap dan pembukuan, seperti terlihat pada gambar 4.26. 
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Gambar 4.26 DFD level 2 pembuatan dokumen log software 

4.2.5.12 DFD Level 2 Proses pembuatan dokumen Technical Programming 

 DFD level 2 dari pembuatan dokumen technical programming 

menggambarkan proses pembuatan dan penyusunan dokumen technical 

programming. Dalam DFD level 1 ini melibatkan 2 entitiy yaitu : technical writer, 

leader dan 4 proses yaitu download, upload, proses pengecekan dan editing, 

seperti terlihat pada gambar 4.27. 
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Gambar 4.27 DFD level 2 pembuatan dokumen technical programming 

4.2.6 Conseptual Data Model (CDM) 

 Berikut gambar 4.28 adalah Conseptual Data Model (CDM): 

 

Gambar 4.28 Conceptual Data Model 
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4.2.7 Pyhsical Data Model (PDM) 

 Berikut gambar 4.29 adalah Pyhsical Data Model (PDM): 

 

Gambar 4.29 Physical Data Model 

4.2.8 Struktur Tabel 

 Dalam pengembangan sistem informasi pembuatan dokumen IT 

Development dengan menggunakan Google Drive  digunakan beberapa tabel untuk 

menyimpan berbagai data yang penting. Tabel tersebut adalah tabel data pendaftar, 

tabel data technical writer, tabel data leader, tabel data programmer, tabel data CTO, 

tabel user requirement, tabel log software, tabel technical programming. Berikut akan 

dijelaskan tentang tabel-tabel yang digunakan. 

1 Tabel data pendaftar 

Primary key  :  no_daftar 

Foreign key  : - 

Fungsi   : Untuk menyimpan data pendaftar di Google Drive. 
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Tabel 4.8 Stuktur Tabel Data Pendaftar 

Field  Tipe  Panjang  Keterangan  

No_daftar Int - Primary key 

user_name Varchar  10  

password  Char  8  

nama_pendaftar Varchar  100  

email_pendaftar Varchar  15  

hak_akses Varchar  10  

 

2 Tabel data technical writer 

Primary key  :  no_data_TW 

Foreign key  :  no_daftar , no_log 

Fungsi   : Untuk menyimpan data technical writer 

Tabel 4.9 Stuktur Tabel Data Technical Writer 

Field  Tipe  Panjang  Keterangan  

No_data_TW Int - Primary key 

no_daftar Int  - Foreign key 

no_log Int  - Foreign key 

user_name  Varchar  10  

nama_data_TW Varchar  100  

Isi_data_tw <Undefined> - Data word 

dokumen 
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3 Tabel data leader 

Primary key  :  no_data_leader 

Foreign key  :  no_daftar ,  

Fungsi   : Untuk menyimpan data leader 

Tabel 4.10 Stuktur Tabel Data Leader 

Field  Tipe  Panjang  Keterangan  

No_data_leader Int - Primary key 

no_daftar Int  - Foreign key 

user_name  Varchar  10  

nama_data_leader Varchar  100  

Isi_data_leader <Undefined> - Data word 

dokumen 

 

4 Tabel data programmer 

Primary key  :  no_data_programmer 

Foreign key  :  no_daftar ,  

Fungsi   : Untuk menyimpan data programmer 

Tabel 4.11 Stuktur Tabel Data Programmer 

Field  Tipe  Panjang  Keterangan  

No_data_programmer Int - Primary key 

no_daftar Int  - Foreign key 

user_name  Varchar  10  

nama_data_programmer Varchar  100  
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Isi_data_programmer <Undefined> - Data word 

dokumen 

 

5 Tabel data CTO 

Primary key  :  no_data_CTO 

Foreign key  :  no_daftar ,  

Fungsi   : Untuk menyimpan data CTO 

Tabel 4.12 Stuktur Tabel Data CTO 

Field  Tipe  Panjang  Keterangan  

No_data_CTO Int - Primary key 

no_daftar Int  - Foreign key 

user_name  Varchar  10  

nama_data_CTO Varchar  100  

Isi_data_CTO <Undefined> - Data word 

dokumen 

 

6 Tabel user requirement 

Primary key  :  no_revisi_requirement 

Foreign key  :  no_data_CTO, no_data_TW, no_data_programmer,  

     no_data_leader 

Fungsi   : Untuk menyimpan dokumen user requirement 

Tabel 4.13 Stuktur Tabel User Requirement 

Field  Tipe  Panjang  Keterangan  

no_revisi_requirement Int - Primary key 
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no_data_CTO Int  - Foreign key 

no_data_TW Int  - Foreign key 

no_data_programmer Int  - Foreign key 

no_data_leader Int  - Foreign key 

Isi_data_TW  <Undefined> - Data word 

dokumen 

Isi_data_CTO <Undefined> - Data word 

dokumen 

Isi_data_programmer <Undefined> - Data word 

dokumen 

Isi_data_leader <Undefined> - Data word 

dokumen 

Revisi_userrequirement <Undefined> - Data word 

dokumen 

Hasil_userrequirement <Undefined> - Data word 

dokumen 

 

7 Tabel log software 

Primary key  :  no_log 

Foreign key  :  no_revisi_technical_doc, no_data_TW,               

     no_data_programmer,   

Fungsi   : Untuk menyimpan dokumen log software 

Tabel 4.14 Stuktur Tabel Log Software 

Field  Tipe  Panjang  Keterangan  
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no_log Int - Primary key 

no_data_programmer Int  - Foreign key 

no_revisi_technical_doc Int  - Foreign key 

no_data_TW Int  - Foreign key 

Isi_data_programmer <Undefined> - Data word 

dokumen 

Isi_data_TW  <Undefined> - Data word 

dokumen 

no_revisi Int  -  

Revisi  <Undefined> - Data word 

dokumen 

hasil_log <Undefined> - Data word 

dokumen 

 

8 Tabel technical programming documentation 

Primary key  :  no_revisi_technical_doc 

Foreign key  :  - 

Fungsi   : Untuk menyimpan dokumen technical programing  

    documentation 

Tabel 4.15 Stuktur Tabel technical programing documentation 

Field  Tipe  Panjang  Keterangan  

no_revisi_technical_doc Int - Primary key 

revisi_technical_doc <Undefined> - Data word 

dokumen 
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hasil_technical_doc  <Undefined> - Data word 

dokumen 

 

4.2.9 Design User Interface 

4.2.9.1 Tampilan Awal Google Drive 

 Tampilan awal google drive merupakan tampilan menu utama dari google 

drive yang terdapat beberapa fasilitas yang disediakan oleh google drive tampilan 

itu juga terdapat info tentang google drive. 

 

 Gambar 4.30 Tampilan awal google drive 

4.2.9.2 Form Pendaftaran  

 Form ini digunakan sebagai tempat pendaftaran pengguna google drive.  

Pada proses pendaftran ini pengguna di minta agar mengisi data diri yang 

nantinya akan disimpan oleh pihak google drive. 
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Gambar 4.31 tampilan form pendaftaran 

4.2.9.3 Autentifikasi 

 Form Login digunakan pertama kali saat membuka aplikasi. Form ini 

digunakan untuk proses autentifikasi user. 
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Gambar 4.32 tampilan form autentifikasi 

4.2.9.4 Tampilan Awal Drive 

 Tampilan awal drive merupakan tampilan menu drive dari google drive 

yang terdapat beberapa fasilitas yang disediakan oleh google drive tampilan itu 

juga terdapat info tentang tool pengguana. 
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Gambar 4.33 tampilan awal drive 

4.2.9.5 Pembuatan  Folder Dokumen Kerja  

 Dalam proses ini pengguna akan membuat folder dokumen kerja pada 

google drive. Nantinya folder tersebut akan digunakan sebagai tempat 

penyimpana data data kerja. 
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 Gambar 4.34 pembuatan folder dokumen kerja  

 

Gambar 4.35 pembuatan folder dokumen kerja (penamaan) 
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Gambar 4.36 pembuatan sub folder dokumen kerja 

4.2.9.6 Proses Input atau Upload file Atau Dokumen  

 Pada proses ini pengguna akan memanfaatkan layanan input file atau 

upload file yang dilakukan dengan melakukan klik kanan pada mouse pilih upload 

file dan upload file dari drive PC ke drive google drive. 
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Gambar 4.37 upload file atau dokumen 

 

Gambar 4.38 upload file dari drive PC ke drive google drive 
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Gambar 4.39 upload file berhasil 

4.2.9.7 Proses Share 

 Pada proses ini technical writer melakukan proses share pada setiap 

bagian atau tim kerja. Proses ini berguna agar pengguana memiliki hak akses 

tersendiri sesuai kebutuhan dan jenis pekerjaannya. 

 

Gambar 4.40 proses share 
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Gambar 4.41 proses share (menambahkan email pengguana/tim kerja dan 

memberikan hak akses) 

4.2.9.8 Tampilan Master Data Technical Writer 

 Tampilan master data technical writer merupakan tampilan folder data 

yang berisiskan data data technical writer yang digunakan sebagai bahan 

penyusunan dokumen-dokumen. 

 

Gambar 4.42 tampilan master data technical writer 
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4.2.9.9 Tampilan Master Data programmer 

 Tampilan master data programmer merupakan tampilan folder data yang 

berisiskan data data programmer yang digunakan sebagai bahan penyusunan 

dokumen-dokumen. 

 

Gambar 4.43 tampilan master data programmer 

4.2.9.10 Tampilan Master Data leader 

 Tampilan master data leader merupakan tampilan folder data yang 

berisiskan data data leader yang digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen-

dokumen. 

 

Gambar 4.44 tampilan master data leader 
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4.2.9.11 Tampilan Master Data CTO 

 Tampilan master data CTO merupakan tampilan folder data yang 

berisiskan data data CTO yang digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen-

dokumen. 

 

Gambar 4.45 tampilan master data CTO 

4.2.9.12 Tampilan User Requirement 

 Pada tampilan ini merupakan folder dokumen yang berisikan dokumen 

user requiretment. Dalam folder ini berisikan dokumen dengan file word yang di 

upload oleh technical writer. 
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Gambar 4.46 tampilan folder user requiretment 

 

Gambar 4.47 tampilan dokumen user requiretment 
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4.2.9.13 Tampilan log software 

 Pada tampilan ini merupakan folder dokumen yang berisikan dokumen 

logsoftware. Dalam folder ini berisikan dokumen dengan file word yang di upload 

oleh technical writer dan diisi oleh programmer lalu di upload lagi oleh technical 

writer.

 

Gambar 4.48 tampilan folder log software 

 

Gambar 4.49 tampilan dokumen log software 
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4.2.9.14 Tampilan Dokumen Technical Programing  

 Pada tampilan ini merupakan folder dokumen yang berisikan dokumen 

Technical Programing. Dalam folder ini berisikan dokumen dengan file word 

yang dibuat setelah proses pembuatan dokumen log software selesai. Dokumen ini 

akan mengalami proses pengecekan oleh bagian leader. Setelah itu akan di upload 

lagi oleh technical writer. 

 

Gambar 4.50 tampilan folder dokumen Technical Programing 

 

Gambar 4.51 tampilan dokumen Technical Programing 
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Gambar 4.52 tampilan dokumen Technical Programing 

4.2.9.15 Proses Check Dengan Google Doc 

 Pada tampilan ini menggambarkan proses pengecekan yang dilakukan oleh 

bagian terkait dengan pengecekan melalui fasilitas google doc. 

 

Gambar 4.53 tampilan proses check dengan google doc 
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4.2.10 Kebutuhan Sistem 

4.2.10.1 Hardwere 

 Perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan sistem adalah 

computer dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1 Prosessor Intel Core 2 Duo minimal 2.00 Ghz 

2 Memory minimal 1.00 Gb 

3 Harddisk minimal 100 Gb 

4.2.10.2 Software 

 Perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi adalah 

sebagai berikut : 

1 Microsoft.Net Framework 2.0 / 3.5 

2 Windows 7 

3 Google Drive Application 

4 Browser Google Chrome 

4.2.10.3 Pendukung sistem 

1. Akses Internet Minimal 5Mb 

 


