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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini akan dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan mengenai 

analisis dari permasalahan yang diambil beserta perancangan sistem aplikasi 

penyewaan aset tanah dan bangunan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) model 

waterfall. Tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1 Tahapan dimulai dari 

tahap communication sampai dengan tahap deployment. 

 

Gambar 3. 1 Systems Development Life Cycle Waterfall Model 
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3.1 Communication 

Tahap communication yaitu tahap awal dari pembuatan Rancang Bangun 

Aplikasi Penyewaan Aset Tanah dan Bangunan pada PT PLN (Persero). Data dan 

informasi yang diperlukan diperoleh dari berbagai sumber untuk mendapatkan 

informasi yang lengkap yang berguna dalam pembuatan aplikasi penyewaan aset 

tanah dan bangunan, proses pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 

melakukan observasi dan wawancara  yang berkait dengan kondisi proses bisnis 

saat ini. Observasi dan wawancara yang dilakukan perihal tentang aplikasi 

penyewaan aset tanah pada PT PLN (Persero) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Observasi 

Pada observasi ini bertujuan untuk mendapatkan dokumen yang 

berhubungan dengan penyewaan aset tanah pada PT PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Timur. Langkah pertama yang dilakukan pada tahap ini  adalah 

mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi. Penjelasan identifikasi terjadinya 

masalah akan dijelaskan sebagai berikut. 

Berdasarkan data pendukung dari wawancara dan observasi yang ada 

Jumlah aset tanah dan bangunan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

sebanyak 420 buah. Untuk total luas aset berupa tanah lebih dari 500.000 M2. 

Sedangkan untuk total nilai perolehan aset tanah dan bangunan lebih dari Rp 2 

triliun yang tersebar diseluruh provinsi Jawa Timur. Beberapa pelanggan 

menyewa aset PT PLN (Persero) untuk keperluan bisnis seperti perusahaan Bank 

Buko2pin, Toko Budianto, CV.Meterindo, First Media, PT. Indosat Mega Media.  

Selain perusahaan ada juga pelanggan yang menyewa aset tanah dan bangunan 

atas nama dirinya sendiri untuk keperluan bisnis.  
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Saat ini permasalahan yang dihadapi PT PLN Distribusi Jawa Timur 

diantaranya yaitu, kesulitan mengelola data aset tanah dan bangunan karena belum 

ada aplikasi untuk mengintegrasikan semua data aset tanah dan bangunan, 

kesulitan monitoring batas waktu sewa aset tanah dan bangunan, kesulitan 

membuat laporan penyewaan aset tanah bangunan dan kesulitan membuat laporan 

pendapatan sewa aset tanah bangunan. 

Wawancara dilakukan kepada Bapak Agung dan Ibu Eny pada Divisi 

Pengelolaan Aset Non Instalasi untuk mendapatkan sebuah informasi yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh bagian 

pelaksana aset. Setelah melakukan wawancara, informasi yang diperoleh yaitu 

profile perusahaan, proses penyewaan aset tanah dan bangunan pada PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur saat ini, dan data aset tanah dan bangunan pada 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 

3.1.1 Analisa Kebutuhan Bisnis 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa terhadap proses penyewaan aset 

tanah dan bangunan pada pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 

Penjelasan proses bisnis penyewaan aset tanah dan bangunan adalah sebagai 

berikut. 

Proses penyewaan aset tanah dan bangunan pada  PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur diawali dengan permohonan dari pelanggan untuk 

menyewa tanah ke PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur  yang diberikan ke 

general manager untuk diverifikasi. Setelah dari general manager surat 

permohonan akan diberikan kepada deputy manager untuk diverifikasi ulang, 

setelah diverifikasi dari deputy manager surat diberikan kepada supervisor. 
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Selanjutnya surat permohonan diberikan kepada pelaksana pengelolaan 

aset untuk melakukan permohonan izin prinsip ke PT PLN pusat untuk 

pengecekan apakah aset yang disewa tersebut masih dibutuhkan oleh PT PLN 

(Persero) atau tidak, setelah disetujui maka pelaksana aset memberitahukan 

kepada pelanggan bahwa permohonan sewa telah diterima. Selanjutnya pelaksana  

melakukan penetapan harga yang akan ditentukan menggunakan perhitungan 

Menteri Keuangan atau dengan menggunakan pihak luar yaitu KJPP (Kantor Jasa 

Penilaian Publik). Dari hasil perhitungan sewa tersebut selanjutnya pelaksana 

akan membuat kontrak sewa yang berisi pembayaran dan jangka waktu sewa. 

Untuk pembayaran sewa aset tanah dan bangunan “PLN berhak mendapatkan 

imbalan uang tunai dari mitra berupa sewa bulanan atau tahunan, dibayarkan 

sekaligus dimuka yang dituangkan dalam perjanjian” (Keputusan Direksi PT PLN 

Persero, 2013). 

Berikut adalah diagram alur proses bisnis penyewaan aset tanah dan 

bangunan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Ada lima aktor yang 

berkontribusi di dalam proses bisnis penyewaan aset tanah dan bangunan pada PT 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yaitu PLN pusat, Deputy manager, General 

manager, Pelaksana pengelolaan aset dan Customer (penyewa). Masing-masing 

memiliki tugas dan tanggung jawab. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

gambar 3.2. 
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Gambar 3. 2 Proses Bisnis
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A. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan dengan mengamati proses penyewaan aset 

tanah dan bangunan, menentukan masalah dan solusi dalam proses penyewaan 

aset tanah dan bangunan, serta identifikasi dampak dalam proses tersebut. Sesuai 

dengan alur bisnis yang sudah dijabarkan pada gambar 3.2, maka diperoleh 

beberapa permasalahan yang muncul saat dilakukan proses penyewaan aset tanah 

dan bangunan. Berikut adalah penjelasan dari permasalahan, dampak dan solusi 

pada proses penyewaan aset tanah dan bangunan. 

Tabel 3. 1 Identifikasi Masalah 

Permasalahan Dampak Solusi 
kesulitan mengelola data 
aset tanah dan bangunan, 
karena belum ada aplikasi 
untuk mengintegrasikan 
semua data aset tanah dan 
bangunan. 

jika data aset tanah dan 
bangunan belum 
terintegrasi maka dampak 
yang ditimbulkan adalah 
kerugian karena tidak 
tercatatnya transaksi 
dengan baik. 

Membangun dan 
mengimplementasikan 
aplikasi untuk 
mengintegrasikan semua 
data aset tanah dan 
bangunan. 

kesulitan monitoring 
batas waktu sewa aset 
tanah dan bangunan. 

jika batas waktu sewa 
aset tanah dan bangunan 
tidak dimonitoring 
dengan baik maka 
dampak yang 
ditimbulkan adalah 
penyewa aset tanah dan 
bangunan akan sering 
melewati batas waktu 
sewa yang ditentukan. 
Sehingga akan merugikan 
PT PLN (Persero) 
Distribusi Jawa Timur. 

Membangun dan 
mengimplementasikan 
aplikasi monitoring batas 
waktu sewa aset tanah 
dan bangunan. 

kesulitan membuat 
laporan penyewaan aset 
tanah dan bangunan. 

jika terlambat dalam 
pembuatan laporan 
penyewaan aset tanah dan 
bangunan maka dampak 
yang ditimbulkan adalah 

Membangun dan 
mengimplementasikan 
aplikasi laporan 
penyewaan aset tanah dan 
bangunan. 
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Permasalahan Dampak Solusi 
manager akan kesulitan 
mengambil kebijakan 
strategis tentang 
pengelolaan aset tanah 
dan bangunan dimasa 
yang akan datang. 

kesulitan membuat 
laporan pendapatan sewa 
aset tanah dan bangunan. 

jika terlambat dalam 
pembuatan laporan 
pendapatan maka 
manager akan sulit untuk 
melihat perkembangan 
pendapatan per periode 
dan membuat keputusan. 

Membangun dan 
mengimplementasikan 
aplikasi laporan 
pendapatan sewa aset 
tanah dan bangunan. 

B. Identifikasi Data 

Identifikasi data dilakukan untuk memenuhi informasi kebutuhan-

kebutuhan data bagi pengguna secara khusus. Hasil dari identifikasi data dan 

analisis data ialah berupa daftar kebutuhan data. Langkah-langkah yang akan 

dilakukan ialah dengan melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan 

entitas dalam sistem penyewaan aset tanah dan bangunan pada PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur. Berikut adalah tabel hasil identifikasi data. 

Tabel 3. 2 Identifikasi Data 

No Pengguna Kebutuhan Data 

1. Customer (penyewa) Data pelanggan 

2. PLN pusat Data pelanggan yang disetujui 

3. Pelaksana aset 

1. Data aset 

2. Data jenis aset 

3. Data harga satuan rata-rata bangunan 

4. Data NJOP 

5. Data nilai sisa banguna 

6. Data kontrak sewa 
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3.1.2 Analisa Kebutuhan Pengguna 

Analisa kebutuhan pengguna dilakukan untuk mengetahui kebutuhan 

pengguna dalam proses penyewaan aset tanah dan bangunan pada  PT PLN 

(Persero). pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini yaitu customer 

(penyewa), PLN pusat, pelaksana aset dan manager. Langkah yang dilakukan 

adalah dengan cara melakukan wawancara dan  observasi terhadap 

proses penyewaan aset tanah dan bangunan pada  PT PLN (Persero)  Distribusi 

Jawa Timur serta memahami informasi apa yang dibutuhkan dan memahami 

ketentuan yang ada, berikut penjelasan dari kebutuhan pengguna. 

Tabel 3. 3 Kebutuhan Pengguna 

No Pengguna Kebutuhan pengguna 

1. Customer (Penyewa) 

Memilih asset yang disewa 

Registrasi 

Mengajukan permohonan sewa aset tanah dan 

bangunan 

Pembayaran sewa aset tanah dan bangunan 

Cek validasi pembayaran 

2 PLN pusat 
Persetujuan permohonan sewa aset tanah dan 

bangunan 

3 
Manager 

Pelaksana aset 
Melihat laporan sewa aset tanah dan bangunan  

4 Pelaksana aset 

Maintenance data aset 

Pembuatan kontrak sewa tanah dan bangunan 

Validasi pembayaran 
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3.1.3 Analisa Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsionalitas merupakan suatu layanan sistem yang harus 

disediakan dan bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan sistem, seperti 

pengguna dapat melakukan apa saja didalam sistem, Berikut penjelasan dari 

kebutuhan fungsional. 

Tabel 3. 4 Kebutuhan Fungsional 

No Pengguna Kebutuhan pengguna Kebutuhan fungsional 

1. 
Customer 

(Penyewa) 

Mengajukan permohonan 

sewa aset tanah dan bangunan 

Fungsi upload permohonan 

sewa tanah dan bangunan 

Menerima pemberitahuan 

permohonan sewa diterima 

Fungsi notifikasi permohonan 

sewa telah diterima dari sistem 

Menerima pemberitahuan 

batas waktu sewa 

Fungsi notifikasi batas waktu 

sewa dari sistem 

Registrasi Fungsi registrasi pelanggan 

Pembayaran sewa aset tanah 

dan bangunan 

Fungsi pembayaran sewa aset 

tanah dan bangunan. 

2 PLN pusat 
Persetujuan permohonan 

sewa aset tanah dan bangunan 

Fungsi persetujuan 

permohonan sewa aset tanah 

dan bangunan 

3 Manager 

Melihat laporan sewa aset 

tanah dan bangunan   

Fungsi view laporan sewa aset 

tanah dan bangunan   

Melihat laporan pendapatan 

sewa aset tanah dan bangunan 

Fungsi view laporan 

pendapatan sewa aset tanah 

dan bangunan   

4 
Pelaksana 

aset 
Maintenance data aset 

Fungsi menambah, mengubah 

maupun menghapus  data-data 

master. Seperti data aset, data 

jenis aset, data pelanggan, data 

tarif dasar. 
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No Pengguna Kebutuhan pengguna Kebutuhan fungsional 

Pembuatan kontrak sewa 

tanah dan bangunan 

Fungsi pembuatan kontrak 

sewa tanah dan bangunan. 

3.1.4 Analisa Kebutuhan Non Fungsional 

Analisis kebutuhan non fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi 

kebutuhan sistem beserta hak akses pada aplikasi penyewaan aset tanah dan 

bangungan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 
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3.1.5 Blok Diagram 

 

Gambar 3. 3 Blok Diagram 
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Berdasarkan diagram input, process dan output seperti pada gambar 3.3 

blok diagram yang menjelaskan input, proses, dan output dari aplikasi penyewaan 

aset tanah dan banguna. Pada sebagian data output terdapat angka 1 sampai 

dengan 10 yang menandakan data tersebut akan digunakan untuk proses input 

data. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bagian:  

1. Input 

a. Data aset 

Data aset adalah data yang berisi tentang semua aset tanah dan bngunan 

PT PLN (Persero). Data aset ini berisi tentang lokasi aset tanah dan 

bangunan, luas tanah, gambar keadaan bangunan, luas lantai bangunan, 

gambar tanah. 

b. Data jenis aset 

Data jenis aset adalah data yang berisi tentang jenis –jenis aset pada PT 

PLN (Persero). Data jenis aset ini berisi tentang jenis-jenis aset yang 

disewakan, yaitu aset tanah dan aset bangunan. 

c. Data harga satuan rata-rata bangunan 

Data ini adalah salah satu data yang digunakan untuk menghitung harga 

sewa aset tanah dan bangunan. Data ini berisi tentang banyaknya lantai 

bangunan dan harga setiap lantai per M2. 

d. Data NJOP 

NJOP adalah kepanjangan dari Nilai Jual Objek Pajak. Data NJOP ini 

adalah salah satu data yang digunakan untuk menghitung harga sewa aset 

tanah dan bangunan. 
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e. Data nilai sisa bangunan (NSB) 

Data ini adalah salah satu data yang digunakan untuk menghitung nilai 

penyusutan bangunan yang akan disewa. Data ini berisi tentang jenis 

bangunan dan nilai penyusutan bangunan per tahun. 

f. Data pelanggan 

Data pelanggan berisi tentang data pelanggan yang digunakan untuk 

melakukan penyewaan aset tanah dan bangunan. Data pelanggan ini 

berisi nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan dan 

email pelanggan. 

g. Data permohonan sewa aset 

Data permohonan sewa aset adalah data yang berisi tentang permohonan 

pelanggan untuk menyewa aset tanah dan bangunan serta persetujuan 

permohonan pelanggan. 

2. Proses 

a. Maintenance data aset 

Proses ini merupakan proses yang digunakan untuk melakukan 

pengolahan data master. Proses ini terdiri dari insert, update, dan delete 

data. 

b. Registrasi 

Proses ini merupakan proses pendaftaran sebagai pelanggan yang akan 

digunakan unutk melakukan sewa aset tanah dan bangunan pada PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 
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c. Permohonan sewa aset 

Proses ini merupakan proses permohonan sewa aset tanah dan bangunan 

yang dilakukan oleh pelanggan. Proses ini meliputi upload surat 

permohonan pelanggan sesuai aset yang ingin disewa oleh pelanggan. 

d. Persetujuan permohonan sewa aset tanah dan bangunan 

Proses ini berisi tentang surat permohonan sewa aset tanah dan 

bangunan, dikirim oleh pelanggan yang melakukan permohonan sewa 

aset kepada PLN pusat untuk persetujuan permohonan sewa.  

e. Perhitungan nilai penyusutan 

Proses ini merupakan proses perhitungan nilai penyusutan untuk 

bangunan yang akan disewa. Proses perhitungan biaya sewa dijelaskan 

sebagai berikut. 

NSB = Nilai Sisa Bangunan (%) : 

1. Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % / tahun 

2. Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahun 

3. Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 % / tahun 

4. penyusutan maksimal 80 % 

Menghitung NSB / penyusutan bangunan: 

100% - ((thn sekarang – thn bangunan) x (NSB %)). 

f. Perhitungan biaya sewa 

Pada proses perhitungan biaya sewa ini pelaksana aset melakukan 

perhitungan biaya aset tanah atau bangunan yang disewa oleh pelanggan. 
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Pada proses ini terdapat dua perhitungan yaitu perhitungan untuk sewa 

tanah dan perhitungan untuk sewa bangunan (tanah dan bangunan).  

1. Formula Sewa Tanah Kosong 

St = 3,33 % x (Lt x Nilai tanah) 

Keterangan: 

a. St = Sewa tanah 

b. Lt = Luas tanah (M2) 

c. Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan 

estimasi terendah menggunakan NJOP (per M2).  

Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau 

sertifikat tanah dalam meter persegi. 

NJOP disini bernilai tetap yaitu unutk tanah Rp.394.000, untk bangunan 

Rp.429.000.  

2. Sewa Tanah dan Bangunan 

Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) +( 6,64% x Lb x Hs x NSB) 

Keterangan: 

Lb = Luas lantai Bangunan (M2) 

Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M2), 

berdasarkan NJOP yaitu Rp.429.000. 

NSB = Nilai sisa bangunan (%) : 

5. Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % / tahun 

6. Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahun 

7. Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 % / tahun 

8. penyusutan maksimal 80 % 
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Menghitung NSB / penyusutan bangunan: 

100% - ((thn sekarang – thn bangunan) x NSB (%)). 

Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar 

dalam meter persegi. 

Harga satuan bangunan : 

1. Harga Satuan bangunan per M2 sesuai klasifikasi/tipe dalam 

keadaan baru berdasarkan keputusan pemerintah daerah 

kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan. 

2. Harga satuan tertinggi rata-rata per M2 bangunan bertingkat untuk 

Bangunan Gedung Negara dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1 dan 

Tabel 2.2. 

g. Pembuatan kontrak sewa 

Pada proses pembuatan kontrak ini dilakukan apabila sudah ada 

persetujuan dari PLN pusat dan sudah melakukan perhitungan sewa aset 

tanah atu bangunan. Pembuatan kontrak ini berisi tentang jangka waktu 

sewa aset tanah dan bangunan dan jumlah yang harus dibayar. 

h. Pembayaran sewa aset tanah sesuai kontrak sewa 

Pada proses ini pelanggan akan membayar sewa tanah atau bangunan 

sesuai dengan kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sesuai 

dengan jangka waktu dan total pembayaran sewa tersebut. Kontrak dapat 

diperpanjang dengan penambahan 10% per tahunnya. 
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i. Pembuatan laporan pendapatan per area 

Pembuatan lapaoran pendapatan ini dibuat untuk melaporkan pendapatan 

sewa aset tanah dan bangunan per area dan monitoring pendapatan sewa 

aset tanah dan bangunan per area. 

 

j. Pembuatan laporan penyewaaan aset tanah 

Pembuatan laporan sewa aset ini dibuat unutuk melaporkan aset tanah 

dan bangunan mana saja yang telah disewa oleh pelanggan dan berapa 

lama menyewa. 

k. Pemberitahuan batas waktu sewa habis 

Pada proses ini pelaksana aset melakukan pemebritahuan pada penyewa 

bahwasanya permohonan sewa aset tanah atau bangunan telah disetujui 

oleh PLN pusat, serta pemberitahuan kepada penyewa bahwasanya waktu 

sewa aset tanah atau bangunan akan habis. 

3. Output 

a. Daftar aset 

Daftar aset menampilkan semua aset yang ada yaitu, lokasi aset tanah 

dan bangunan, luas tanah, gambar keadaan bangunan, luas lantai 

bangunan, gambar tanah. Output  ini igunakan untuk proses perhitungan 

biaya sewa aset tanah atau bangunan. 

b. Daftar jenis aset 

Daftar jenis aset menampilkan jenis-jenis aset yang ada. Data jenis aset 

ini berisi tentang jenis-jenis aset yang disewakan, yaitu aset tanah dan 

aset bangunan. 
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c. Daftar harga satuan rata-rata bangunan 

Daftar aset menampilkan nama satuan rata bangunan seperti bangunan 

lantai satu dan seterusnya, serta menampilkan harga satuan per M2. Data 

ini adalah salah satu data yang digunakan untuk menghitung harga sewa 

aset tanah dan bangunan. Data ini berisi tentang banyaknya lantai 

bangunan dan harga setiap lantai per M2. 

d. Daftar NJOP 

Daftar NJOP menampilkan nama NJOP seperti NJOP tanah dan 

bangunan, serta menampilkan nilai NJOP. NJOP adalah kepanjangan dari 

Nilai Jual Objek Pajak. Data NJOP ini adalah salah satu data yang 

digunakan untuk menghitung harga sewa aset tanah dan bangunan. 

e. Daftar nilai sisa bangunan 

Daftar nilai sisa bangunan menampilkan jenis bangunan seperti 

penyusutan untuk bangunan permanen dan lain sebagainya, serta 

menampilkan nilai sisa bangunan per tahun. Data ini adalah salah satu 

data yang digunakan untuk menghitung nilai penyusutan bangunan yang 

akan disewa. Data ini berisi tentang jenis bangunan dan nilai penyusutan 

bangunan per tahun. 

f. Daftar pelanggan 

Daftar pelanggan menampilkan semua pelanggan yang telah mengajukan 

permohonan sewa aset tanah dan bangunan. Daftar tersebut meliputi 

permohonan sewa tanah atau bangunan yang beralokasi dimana dan 

jangka waktu penyewaan. Digunakan untuk proses permohonan ke PLN 

pusat unutk sewa aset tanah atau bangunan. 
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g. Data permohonan sewa aset 

Daftar permohonan sewa aset menampilkan tentang data pelanggan yang 

mengajukan permohonan sewa aset dan persetujuan permohonan sewa 

aset oleh PLN pusat. 

g. Nilai penyusutan 

Nilai penyusutan menampilkan hasil perhitungan penyusutan bangunan 

untuk semua aset bagunan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur. 

h. Harga sewa 

Harga sewa menampilkan hasil perhitungan harga sewa aset tanah dan 

bangunan yang disewa oleh pelanggan. 

i. Kontrak sewa 

Kontra sewa ini berisi tentang surat perjanjian kontrak sewa untuk 

keduabelah pihak yang berisi tentang jangka waktu sewa dan jumlah 

yang harus dibayar sesuai dengan rincian biaya yang telah dibuat.  

j. Bukti pembayaran sewa 

Bukti pembayaran sewa berisi tentang tanggal waktu pembayaran yang 

telah dilakukan pelanggan, janka waktu sewa dan jumlah biaya yang 

dibayar.  

k. Laporan pendapatan per area 

Pada laporan ini menampilkan sekaligus merekap pendapatan sewa aset 

dan tanah per area yang disewa. 
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l. Laporan penyewaan aset tanah 

Laporan sewa aset ini menampilakan laporan aset tanah dan bangunan 

mana saja yang telah disewa oleh pelanggan dan berapa lama menyewa 

aset tanah atau bangunan tersebut. Yang ditujukan ke general manager. 

m. Informasi batas waktu sewa habis 

Informasi ini berupa Email yang berisi tentang pemberitahuan waktu 

sewa akan habis yang ditujukan pada penyewa aset tanah atau bangunan. 

3.2 Planning 

Pada tahap ini akan dijelaskan tentang rencana kebutuhan perangkat lunak 

dan kebutuhan pengguna yang akan dibuat untuk membangun aplikasi sesuai 

dengan proses penyewaan aset tanah dan bangunan pada PT PLN (Persero). 

Jadwal ini sesuai dengan jadwal yang telah disusun pada Tabel 3.9 

Tabel 3. 5 Jadwal Kerja 

No Kegiatan Januari Februari Maret April Mei Juni July 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 

1. Communcation                                              
2. Planning                                              
3. Modeling                                              
4. Construction                                              
5. Deployment                                              

3.3 Modelling 

Pada tahap modeling ini akan dijelaskan tentang pendefinisian dan 

pengolaan data yang terkait dengan fungsi, desain basis data, pendefinisian 

pengolaan database, waktu eksekusi, mendefinisikan interface, dan penjelasan 

tentang masukan, pengolaan dan output. Tahapan ini merupakan tahapan 

merancang pemodelan data yang akan divisualisasikan dengan melalui : 
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1. System Flowchart 

2. Data Flow Diagram 

3. Conceptual Data Model 

4. Physical Data Model 

Dalam tahap ini juga menggabungkan hasil dari analisis kebutuhan 

menjadi kebutuhan yang sudah lengkap yang difokuskan pada bagaimana 

memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Desain tersebut mencakup : 

1. Desain basis data (table) 

2. Desain antarmuka sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan Desain 

programming. 

3.3.1 Alur sistem (System Flow) 

System Flow digunakan untuk menggambarkan alur sistem yang terjadi 

pada aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan pada PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur. System flow memberikan informasi proses 

terkomputerisasi yang terjadi, diikuti dengan output berupa display informasi 

sebagai alur informasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem. 

A. Registrasi pelanggan  

Alur sistem registrasi pelanggan merupakan alur sistem yang dilakukan 

pertama kali oleh pelanggan untuk mendaftarkan akun pada aplikasi agar dapat 

melakukana penyewaan aset tanah dan bangunan PT PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Timur. Pada alur  ini pengguna akan melakukan isi data pribadi, setelah itu 

sistem akan melakukan verifikasi kelengkapan data yang wajib diisi. Setelah 

verifikasi selesai sistem akan menyimpan data pelanggan pada database. Proses 

alur sistem registrasi pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.4. 
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Gambar 3. 4 System Flow Registrasi Pelanggan 

B. Login 

Alur sistem login menjelaskan tentang bagaimana pengguna melakukan 

login pada aplikasi ini. Pada alur ini pengguna memasukkan username dan 

password setelah itu sistem melakukan verifikasi data yang dimasukkan, jika data 

benar maka sistem akan menampilkan halaman utama aplikasi sesuai dengan hak 

akses yang diberikan, jika data salah maka aplikasi memberikan notifikasi login 

salah. Proses alur sistem login dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3. 5 System Flow Login Admin 
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C. Maintenance data aset 

Alur sistem maintenance data aset merupakan alur sistem untuk 

menambahkan dan merubah isi dari data master aset yang dilakukan oleh 

pelaksana aset. Pada alur ini pertama pelaksana aset melakukan tambah data pada 

form yang telah tersedia pada sistem. Setelah itu sistem melakukan verifikasi data, 

jika data benar maka sistem menyimpan data, jika data salah maka data tidak 

dapat disimpan dan kembali pada proses input data. Pada alur ini juga terdapat 

update data yang dilakukan pelaksana aset. Setelah pelaksana aset melakukan 

update data sistem akan melakukan verifikasi data, jika data benar sistem 

menyimpan data yang telah diupdate. Proses alur sistem maintenance data aset 

dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

Gambar 3. 6 System Flow Maintenance Data Aset 
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D. Maintenance data jenis aset 

Alur sistem maintenance data jenis aset merupakan alur sistem untuk 

merubah isi dari data master jenis aset yang sudah ada, alur sistem ini dilakukan 

oleh pelaksana aset. Pada alur ini pertama pelaksana aset melakukan update data 

pada form yang telah tersedia pada sistem, setelah itu sistem menyimpan data 

jenis aset dan menampilkan pada pelaksana aset. Proses alur sistem maintenance 

data jenis aset dapat dilihat pada gambar 3.7. 

 

Gambar 3. 7 System Flow Maintenance Data Jenis Aset 
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E. Maintenance data harga satuan rata-rata bangunan 

Alur sistem maintenance data harga satuan rata-rata bangunan merupakan 

alur sistem untuk merubah isi dari data master harga satuan rata-rata bangunan 

yang sudah ada, alur sistem ini dilakukan oleh pelaksana aset. Pada alur ini 

pertama pelaksana aset melakukan ubah data pada form yang telah tersedia pada 

sistem. Setelah itu sistem melakukan verifikasi data, jika data benar maka sistem 

menyimpan data, jika data salah maka data tidak dapat disimpan dan kembali pada 

proses input data. Proses alur sistem maintenance data harga satuan rata-rata 

bangunan dapat dilihat pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3. 8 System Flow Maintenance Harga Satuan Rata-rata Bangunan 
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F. Maintenance data NJOP 

Alur sistem maintenance data NJOP merupakan alur sistem untuk 

merubah isi dari data master NJOP yang sudah ada, alur sistem ini dilakukan oleh 

pelaksana aset. Pada alur ini pertama pelaksana aset melakukan ubah data pada 

form yang telah tersedia pada sistem. Setelah itu sistem melakukan verifikasi data, 

jika data benar maka sistem menyimpan data, jika data salah maka data tidak 

dapat disimpan dan kembali pada proses input data. Proses alur sistem 

maintenance data NJOP dapat dilihat pada gambar 3.9. 

 

Gambar 3. 9 System Flow Maintenance NJOP 
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G. Maintenance data nilai sisa bangunan 

Alur sistem maintenance data nilai sisa bangunan merupakan alur sistem 

untuk dan merubah isi dari data master nilai sisa bangunan yang sudah ada, alur 

sistem ini dilakukan oleh pelaksana aset. Pada alur ini pertama pelaksana aset 

melakukan ubah data pada form yang telah tersedia pada sistem. Setelah itu sistem 

melakukan verifikasi data, jika data benar maka sistem menyimpan data, jika data 

salah maka data tidak dapat disimpan dan kembali pada proses input data. Proses 

alur sistem maintenance data nilai sisa bangunan dapat dilihat pada gambar 3.10. 

 

Gambar 3. 10 System Flow Maintenance Nilai Sisa Bangunan 
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H. Permohonan sewa 

Alur sistem ini menjelaskan bagaimana pelanggan melakukan permohonan 

sewa aset tanah dan bangunan pada PT PLN (Perseo) Distribusi Jawa Timur. 

Dimulai dari pelanggan memilih aset yang ingin disewa setalah itu mengisi data 

permohonan dan upload file permohonan sewa aset tanah dan bangunan. Setelah 

pelanggan melakukan upload file permohonan, pelaksana aset melakukan 

verifikasi file permohonan pelanggan. Jika permohonan sudah sesuai maka file 

akan disimpan kembali, jika file permohonan tidak sesuai maka pelanggan akan 

memperbaiki dan upload ulang file permohonan sewa tersebut. Proses alur sistem 

permohonan sewa dapat dilihat pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3. 11 System Flow Permohonan Sewa 
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I. Persetujuan sewa aset 

Alur sistem ini menjelaskan bagaimana PLN Pusat melakukan persetujuan 

permohonan sewa yang dilakukan oleh pelanggan. Pada proses ini PLN pusat 

menerima permohonan sewa aset dari pelanggan untuk disetujui atau tidak 

disetujui permohonan tersebut, setelah itu pelanggan (penyewa aset) dan 

pelaksana aset menerima informasi persetujuan sewa aset. Proses alur sistem 

persetujuan sewa aset dapat dilihat pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3. 12 System Flow Persetujuan Sewa Aset 
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J. Perhitungan harga sewa 

Alur sistem ini menjelaskan alur proses perhitungan biaya sewa aset yang 

dipilih oleh pelanggan. Dimulai dari menentukan jenis aset dan data perhitungan 

sewa, setelah itu sistem akan menentukan jenis aset, jika jenis aset tanah maka 

sistem akan melakukan perhitungan sewa aset tanah jika tidak maka akan 

melakukan perhitungan nilai penyusutan bangunan, selanjutnya sistem akan 

melakukan perhitungan sewa aset tanah dan bangunan.Setelah melakukan semua 

perhitungan maka sistem akan menyimpan semua data perhitungan sewa aset dan 

menampilkan kepada pelaksana aset dan pelanggan. Proses alur sistem 

perhitungan harga sewa dapat dilihat pada gambar 3.13. 

 

Gambar 3. 13 System Flow Perhitungan Harga Sewa 
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K. Pembuatan kontrak sewa 

Alur sistem pembuatan kontrak sewa ini menjelaskan bagaiman proses 

pembuatan kontrak sewa yang dilakukan  oleh pelaksana aset. Pada pembuatan 

kontrak sewa ini membutuhkan data permohonan dari pelanggan yang 

mengajukan permohonan sewa, setelah data kontrak sewa tersimpan pelaksana 

dapat melakukan cetak kontrak sewa. Proses alur sistem pembuatan kontrak sewa 

dapat dilihat pada gambar 3.14. 

 

Gambar 3. 14 System Flow Pembuatan Kontrak 
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L. Pembayaran sewa 

Alur sistem ini menjelaskan proses pembayaran sewa aset tanah dan 

bangunan yang dilakukan oleh pelanggan. Pada proses ini diawali dari pelanggan 

yang upload bukti pembayaran pada sistem, setelah itu pelaksana aset membuat 

nota pembayaran dan  menyimpannya pada database pembayaran. Setelah 

pelaksana aset menyimpan nota pembayaran, pelanggan akan mencetak nota 

pembayaran. Proses alur sistem pembayaran sewa dapat dilihat pada gambar 3.15. 

 

Gambar 3. 15 System Flow Pembayaran Sewa 
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M. Laporan sewa aset tanah dan bangunan 

Pada alur sistem ini menjelaskan proses pembuatan laporan sewa. Proses 

pembuatan laporan sewa aset ini dilakukan oleh pelaksana aset, proses ini 

membutuhkan data kontrak sewa dan data aset. Laporan sewa aset akan 

ditampilkan kepada manager. Proses alur sistem laporan sewa aset tanah dan 

bangunan dapat dilihat pada gambar 3.16. 

 

Gambar 3. 16 System Flow Laporan Sewa Aset Dan Bangunan 

N. Laporan pendapatan sewa aset tanah dan bangunan 

Pada alur sistem ini menjelaskan proses pembuatan laporan pendapatan 

sewa. Proses pembuatan laporan pendapatan sewa aset ini dilakukan oleh 

pelaksana aset, proses ini membutuhkan data pembayaran dan data aset. Laporan 

pendapatan sewa aset akan ditampilkan kepada manager. Proses alur system 

laporan pendapatan sewa aset tanah dan bangunan dapat dilihat pada gambar 3.17. 
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Gambar 3. 17 System Flow Laporan Pendapatan Sewa Aset Dan Bangunan 

O. Monitoring sewa aset 

Pada alur sistem ini menjelaskan proses monitoring sewa aset. Proses 

monitoring ini membutuhkan data kontrak untuk menampilkan jangka waktu sewa 

aset pada pelanggan dan pelaksana aset. Proses alur sistem monitoring sewa aset 

dapat dilihat pada gambar 3.18. 

 

Gambar 3. 18 System Flow Monitoring Sewa Aset 
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3.3.2 Diagram HIPO 

HIPO (Hierarchy Input-Proses-Output) merupakan alat yang digunakan 

sebagai dokumentasi program juga sebagai alat desain berdasarkan fungsinya, 

untuk meningkatkan efisiensi usaha perawatan program. Berikut ini gambaran 

Hipo pada aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur. 

 

Gambar 3. 19 Diagram HIPO 

3.3.3 Diagram Alur Data (Data Flow Diagram) 

Data flow diagram (DFD) merupakan perangkat yang digunakan pada 

metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. DFD menggambarkan seluruh 

kegiatan yang terdapat pada sistem secara jelas. 

A. Diagram Konteks (Context Diagram) 

Context diagram ini dirancang untuk membangun aplikasi penyewaan aset 

tanah dan bangunan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Pada context 
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diagram ini terdapat empat entitas yaitu pelanggan, pelaksana aset, manager dan 

PLN pusat. Diagram ini dibuat dengan mengacu pada aliran data yang terdapat di 

dalam alur sistem yang telah dibuat. Context diagram aplikasi penyewaan aset 

tanah dan bangunan dapat dilihat pada gambar 3.19. 

 

Gambar 3. 20 Context Diagram Aplikasi Penyewaan Aset Tanah dan Bangunan 

 

B. Data Flow Diagram Level 0 

Proses yang ada pada data flow diagram level 0 ini merupakan proses yang 

diambil dari alur sistem yang sudah dibuat. Pada data flow diagram ini akan 

dijelaskan detail mengenai proses penyewaan aset tanah dan bangunan. DFD level 

0 ini terdapat Sembilan proses diantaranya yaitu maintenance data master, 

registrasi, permohonan sewa, persetujuan sewa, perhitungan sewa, pembuatan 

kontrak sewa, pembayaran, pemberitahuan batas waktu sewa, pembuatan laporan. 
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Selain itu pada DFD level 0 ini terdapat empat entitas yaitu pelaksana aset, 

pelanggan, manager dan PLN pusat. Pada DFD level0 ini juga terdapat sepuluh 

data store yaitu data petugas, data pelanggan, data permohonan, data aset, data 

jenis aset, data harga satuan bangunan, data NJOP, data nilai sisa bangunan, data 

kontrak sewa, data pembayaran. Data flow diagram level 0 aplikasi penyewaan 

aset tanah dan bangunan dapat dilihat pada gambar 3.20. 
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Gambar 3. 21 Data Flow Diagram Level 0
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C. Data Flow Diagram Level 1 maintenance data master 

Pada DFD level 1 maintenance data master terdapat beberapa proses yang 

meliputi maintenance data aset, data jenis aset, data harga satuan bangunan, data 

NJOP, data NSB, data petugas, data pelanggan. Maintenance data master tersebut 

berfungsi untuk menyimpan data-data master pada data store yang ada yaitu data 

aset, data jenis aset, data harga satuan bangunan, data NJOP, data nilai NSB (Nilai 

Sisa Bangunan), data petugas, data pelanggan dan data permohonan. Data flow 

diagram level 1 maintenance data master dapat dilihat pada gambar 3.21. 

 

Gambar 3. 22 Data Flow Diagram Level 1 Maintenance Data Master
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D. Data Flow Diagram Level 1 Pembuatan Laporan 

Pada DFD level 1 pembuatan laporan ini dijelaskan bagaiama proses 

pembuatan laporan dalam aplikasi ini berjalan. Dalam proses pembuatan laporan 

ini terdapat dua proses utama yaitu pembuatan laporan sewa dan laporan 

pendapatan sewa. Pada DFD level 1 ini terdapat empat data store yaitu data jenis 

aset, data aset, data permohonan dan data pembayaran. Data flow diagram level 1 

pembuatan laporan dapat dilihat pada gambar 3.22. 

 

Gambar 3. 23 Data Flow Diagram Level 1 Pembuatan Laporan 

E. Data Flow Diagram Level 1 Perhitungan sewa 

Pada DFD level 1 pembuatan laporan ini dijelaskan bagaiama proses 

pembuatan perhitungan sewa aset dalam aplikasi ini berjalan. Dalam proses 

pembuatan laporan ini terdapat lima proses utama yaitu menentukan jenis aset dan 

data perhitungan sewa, perhitungan sewa tanah, perhitungan penyusutan 

bangunan, perhitungan sewa bangunan dan perhitungan sewa tanah bangunan. 

Pada DFD level 1 ini terdapat enam data store yaitu data jenis aset, data aset, data 

NJOP, data pelanggan, data nilai sisa bangunan dan data harga satuan bangunan. 

Data flow diagram level 1 perhitungan sewa dapat dilihat pada gambar 3.23. 
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Gambar 3. 24 Data Flow Diagram Level 1 Perhitungan Sewa 

3.3.4 Rancangan Basis Data 

Pada tahapan ini akan dirancang mengenai desain database yang sesuai 

dengan kebutuhan untuk membuat aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan. 

Perancangan database akan disesuaikan dengan alur sistem yang ada pada system 

flow dan alur data pada data flow diagram. Perancangan database akan 

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

Pada CDM tabel yang dihasilkan berjumlah 12 tabel, sedangkan pada PDM 

terdapat 14 tabel yang terbentuk dari relasi tabel yang memiliki jenis many to 

many setelah dilakukan generate dari CDM. Data flow diagram dan Physical 

Data Model  dilihat pada gambar 3.24 dan gambar 3.25. 
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A. Conceptual Data Model (CDM) 

 

Gambar 3. 25 Conceptual Data Model (CDM)
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B. Physical Data Model (PDM) 

 

Gambar 3. 26 Physical Data Model (PDM)
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C. Struktur Basis Data 

Struktur database ini mengacu pada Physical Data Model (PDM). 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa diagram tersebut adalah 

representatif dari struktur basis data yang ada di dalam database server. Dalam 

hal merancang struktur basis data  yang diperlukan, meliputi nama tabel, nama 

atribut, tipe data, serta data pelengkap seperti primary key, foreign key, dan 

sebagainya. Berikut adalah tabel-tabel pada basis data: 

 

1. Tabel Level 

Nama tabel : level 

Primary key : ID_LEVEL 

Foreign key :  

Fungsi             : Menyimpan data level, untuk membedakan hak akses tiap 

petugas sesuai jabatan nya. 

Tabel 3. 6 Struktur Tabel Level 

No Field Name Data Type Length 
1 ID_LEVEL Varchar 10 
2 NAMA_LEVEL Varchar 50 

 

 

2. Tabel Petugas 

Nama tabel : petugas 

Primary key : ID_PETUGAS  

Foreign key : ID_LEVEL 

Fungsi  : Menyimpan data petugas yang mengakses aplikasi ini. 
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Tabel 3. 7 Struktur Tabel Petugas 

No Field Name Data Type Length 
1 ID_PETUGAS Varchar 10 
2 ID_LEVEL Varchar 10 
3 NAMA_PETUGAS Varchar 100 
4 BAGIAN_PETUGAS Varchar 50 
5 NO_TLP_PETUGAS Char 13 
6 EMAIL_PETUGAS Varchar 50 
7 ALAMAT _PETUGAS Varchar 100 
8 PASSWORD_PETUGAS Varchar 50 

 

3. Tabel Pelanggan 

Nama tabel : pelanggan 

Primary key : ID_PELANGGAN 

Foreign key : - 

Fungsi  : Menyimpan data pelanggan. 

Tabel 3. 8 Struktur Tabel Pelanggan 

No Field Name Data Type Length 
1 ID_PELANGGAN Varchar 10 
2 NAMA_PELANGGAN Varchar 100 
3 EMAIL_PELANGGAN Char 50 
4 NO_TLP_PELANGGAN Char 13 
5 ALAMAT_PELANGGAN Varchar 100 
6 USERNAME Varchar 50 
7 PASSWORD_PELANGGAN Varchar 50 

 

4. Tabel NJOP 

Nama tabel : njop 

Primary key : ID_NJOP 

Foreign key : - 

Fungsi  : Menyimpan data NJOP. 
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Tabel 3. 9 Struktur Tabel NJOP 

No Field Name Data Type Length 
1 ID_NJOP Varchar 10 
2 NAMA_NJOP Varchar 100 
3 NILAI_NJOP Int  

 

5. Tabel Nilai Sisa Bangunan 

Nama tabel : nilai_sisa_bangunan 

Primary key : ID_NSB 

Foreign key : - 

Fungsi  : Menyimpan data NSB (Nilai Sisa Bangunan). 

Tabel 3. 10 Struktur Tabel NSB 

No Field Name Data Type Length 
1 ID_NSB Varchar 10 
2 NAMA_NSB Varchar 100 
3 NILAI_NSB Int  

 

6. Tabel Harga Satuan Rata Bangunan 

Nama tabel : harga_satuan_rata_bangunan 

Primary key : ID_HARGA_SATUAN 

Foreign key : - 

Fungsi  : Menyimpan data harga satuan rata bangunan. 

Tabel 3. 11 Struktur Tabel Harga Satuan Rata Bangunan 

No Field Name Data Type Length 
1 ID_HARGA_SATUAN Varchar 10 
2 NAMA_SATUAN_BANGUNAN Varchar 100 
3 NILAI_SATUAN_BANGUNAN Int  

 

7. Tabel Jenis Aset 

Nama tabel : jenis_aset 
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Primary key : ID_JENIS_ASET 

Foreign key : - 

Fungsi  : Menyimpan data jenis aset. 

Tabel 3. 12 Struktur Tabel Jenis Aset 

No Field Name Data Type Length 
1 ID_JENIS Varchar 10 
2 NAMA_JENIS Varchar 50 

 

8. Tabel Aset 

Nama tabel : aset 

Primary key : ID_ASET 

Foreign key : ID_HARGA_SATUAN, ID_JENIS, ID_NSB, ID_NJOP 

Fungsi  : Menyimpan data aset. 

Tabel 3. 13 Struktur Tabel Aset 

No Field Name Data Type Length 
1 ID_ASET Varchar 10 
2 ID_JENIS_ASET Varchar 10 
3 ID_HARGA_SATUAN Varchar 10 
4 ID_NSB Varchar 10 
5 ID_NJOP Varchar 10 
6 NAMA_ASET Varchar 100 
7 KOTA_ASET Varchar 50 
8 ALAMAT_ASET Varchar 100 
9 LUAS_TANA Int  
10 LUAS_BANGUNAN Int  
11 KORDINAT Varchar 255 
12 TAHUN_PEMBUATAN_BANGUNAN Date  
13 NILAI_PENYUSUTAN Int  
14 HARGA SEWA Int  
15 FOTO Varchar 300 

 

9. Tabel Permohonan 

Nama tabel : permohonan 

Primary key : ID_PERMOHONAN 
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Foreign key :ID_ASET,ID_PETUGAS,ID_PELANGGAN 

Fungsi  : Menyimpan data permohonan pelanggan 

Tabel 3. 14 Struktur Tabel Permohonan 

No Field Name Data Type Length 
1 ID_PERMOHONAN Varchar 10 
2 ID_ASET Varchar 10 
3 ID_PETUGAS Varchar 10 
4 ID_PELANGGAN Varchar 10 
5 SURAT_PERMOHONAN Varchar 100 
6 STATUS_PERMOHONAN Varchar 50 
7 SURAT_IZIN_PRINSIP Varchar 100 
8 LAMA_SEWA Int  
9 MULAI_SEWA date  
10 BERAKHIR_SEWA date  

 

10. Tabel Kontrak Sewa 

Nama tabel : kontrak_sewa 

Primary key : ID_KONTRAK 

Foreign key : ID_PERMOHONAN 

Fungsi  : Menyimpan data kontrak sewa. 

Tabel 3. 15 Struktur Tabel Kontrak Sewa 

No Field Name Data Type Length 
1 ID_KONTRAK Varchar 10 
2 ID_PERMOHONAN Varchar 10 
3 NO_KONTRAK Varchar 100 
4 MULAI_KONTRAK Date  
5 BERAKHIR_KONTRAK Date  
6 LAMA_KONTRAK Int   
7 HARGA_SEWA_KONTRAK Int  

 

11. Tabel Pembayaran 

Nama tabel : pembayaran 

Primary key : ID_PEMBAYARAN, ID_KONTRAK 

Foreign key : ID_KONTRAK 
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Fungsi  : Menyimpan data pembayaran. 

Tabel 3. 16 Struktur Tabel Pembayaran 

No Field Name Data Type Length 
1 ID_PEMBAYARAN Varchar 10 
2 ID_KONTRAK Varchar 10 
4 TGL_PEMBAYARAN Date  
5 BUKTI_PEMBAYARAN Varchar 300 
6 JUMLAH_PEMBAYARAN Int  

 

3.3.5 Desain Antar Muka 

Desain antar muka merupakan perencanaan dari desain interface yang 

akan dibuat pada aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan pada PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur. Rancangan ini disusun agar mempermudah 

pengguna dalam menjalankan aplikasi aplikasi penyewaan aset tanah dan 

bangunan. Desain ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan mengacu pada 

system flow. Terdapat beberapa desain antarmuka yang dibuat untuk merancang 

aplikasi diantaranya: 

A. Login 

Halaman login berfungsi untuk masuk kedalam aplikasi penyewaan aset 

tanah dan bangunan sesuai dengan hak akses yang diberikan. Desain antar muka 

halaman login dapat dilihat pada gambar 3.26. 

 

Gambar 3. 27 Desain Login 
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B. Menu pelaksana aset 

Halaman ini adalah menu utama setelah pelaksana aset melakukan login 

kedalam aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan. Halaman ini mempunyai 

beberapa menu diantaranya yaitu data user, data aset, data perhitungan sewa, 

kontrak sewa, pembayaran sewa. Desain antar muka menu pelaksana aset dapat 

dilihat pada gambar 3.27. 

 

Gambar 3. 28 Desain Menu Pelaksana Aset 

C. Input data 

Menu ini berfungsi untuk menyimpan data petugas kedalam aplikasi 

penyewaan aset tanah dan bangunan. Input data ini mempunyai dua button yaiu 

button insert untuk menyimpan data dan button batal untuk tidak menyimpan 

data. Desain antar muka input data dapat dilihat pada gambar 3.28. 

 

Gambar 3. 29 Desain Input Data 
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D. Daftar permohonan pelanggan 

Halaman ini digunakan untuk melihat pelanggan yang telah mengajukan 

permohona sewa aset. Halaman ini mempunyai fungsi untuk upload surat izin 

prinsip. Berikut gambar desain antar muka menu permohonan pelanggan. Desain 

antar muka daftar permohonan pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.29. 

 

Gambar 3. 30 Desain Input Data 

E. Kontrak sewa 

  Menu ini digunakan untuk membuat kontrak sewa aset berdasarkan data 

pelanggan yang telah disetujui permohonannya. Halaman ini mempunyai button 

tambah data untuk membuat kontrak sewa aset dan button cetak yang berfungsi 

untuk mencetak kontrak sewa aset. Desain antar muka kontrak sewa dapat dilihat 

pada gambar 3.30. 

 

Gambar 3. 31 Desain Kontrak Sewa 
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F. Pembayaran 

Menu ini digunakan untuk melihat bukti pembayaran dan jumlah 

pembayaran pelanggan yang menyewa aset. Menu ini menampilkan beberapa data 

diantaranya yaitu nama pelanggan, nama aset, tanggal pembayaran, bukti 

pembayaran, jumlah pembayaran. Desain antar muka pembayaran dapat dilihat 

pada gambar 3.31. 

 

Gambar 3. 32 Desain Pembayaran 

G. Menu manager 

Halaman ini adalah menu utama setelah manager melakukan login 

kedalam aplikasi. Halaman ini mempunyai dua menu diantaranya yaitu laporan 

sewa aset dan laporan pendapatan sewa aset. Desain antar muka menu manager 

dapat dilihat pada gambar 3.32. 

 

Gambar 3. 33 Desain Menu Manager 
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H. Laporan sewa 

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan sewa aset menurut jenis 

aset yang dipilih oleh pengguna. Menu ini mempunyai button cari yang berfungsi 

untuk melakukan filter laporan sewa yang akan ditampilkan. Desain antar muka 

laporan sewa dapat dilihat pada gambar 3.33. 

 

Gambar 3. 34 Desain Menu Laporan Sewa Aset 

I. Laporan pendapatan sewa 

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan pendapatan sewa aset 

menurut jenis aset dan daerah aset yang dipilih oleh pengguna. Menu ini 

mempunyai button cari yang berfungsi untuk melakukan filter laporan pendapatan 

sewa yang akan ditampilkan. Desain antar muka laporan pendapatan sewa dapat 

dilihat pada gambar 3.34. 

 

Gambar 3. 35 Desain Menu Laporan Pendapatan Sewa 



77 
 

J. Menu PLN Pusat 

Halaman ini adalah menu utama setelah PLN kantor pusat melakukan 

login kedalam aplikasi. Halaman ini mempunyai menu permohonan pelanggan. 

Desain antar muka menu PLN pusat dapat dilihat pada gambar 3.35. 

 

Gambar 3. 36 Desain Halaman Utama PLN Pusat 

K. Persetujuan permohonan 

Menu ini digunakan untuk menyetujui permohonan sewa aset dari 

pelanggan. Halaman ini mempunyai tiga button yaitu button cetak, button setujui 

dan tidak. Button cetak digunakan untuk download surat izin prinsip dari 

pelaksana aset, button setujui dan tidak untuk persetujuan permohonan sewa aset 

dari pelanggan. Desain antar muka persetujuan permohonan dapat dilihat pada 

gambar 3.36. 

 

Gambar 3. 37 Desain Menu Persetujuan Permohonan 
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L. Registrasi 

Menu ini berfungsi untuk membuat akun bagi pelanggan baru  yang ingin 

menyewa aset tanah dan bangunan. Pada menu registrasi ini mempunyai button 

daftar yang berfungsi untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Desain antar 

muka registrasi dapat dilihat pada gambar 3.37. 

 

Gambar 3. 38 Desain Menu Registrasi 

M. Menu pelanggan 

Halaman ini adalah menu utama setelah pelanggan mengakses aplikasi 

aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan. Halaman ini mempunyai beberapa 

menu diantaranya yaitu sewa, informasi persetujuan, akun, daftar, masuk dan 

keluar. Desain antar muka menu pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.38. 

 

Gambar 3. 39 Desain Menu Pelanggan 
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N. Menu filter sewa 

Menu ini digunakan untuk melakukan filter aset tanah dan bangunan 

berdasarkan jenis aset dan daerah aset. Menu ini mempunyai button cari yang 

berfungsi untuk melakukan filter aset yang ditampilkan menurut jenis aset dan 

daerah aset. Desain antar muka menu filter sewa dapat dilihat pada gambar 3.39. 

 

Gambar 3. 40 Desain Menu Filter Sewa 

O. Daftar aset 

Menu ini digunakan untuk melihat daftar aset setelah dilakukan proses 

filter. Menu ini mempunyai button detil yang berfungsi untuk melihat informasi 

lebih detil mengenai aset tersebut. Desain antar muka daftar aset dapat dilihat 

pada gambar 3.40. 

 

Gambar 3. 41 Desain Menu Filter Sewa 
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P. Detel aset 

Menu ini digunakan untuk melihat detil aset setelah dilakukan klik pada 

button detil pada menu sebelumnya. Menu ini mempunyai button permohonan 

yang berfungsi untuk melakukan permohonan sewa aset. Desain antar muka detail 

aset dapat dilihat pada gambar 3.41. 

 

Gambar 3. 42 Desain Menu Detil Aset 

Q. Permohonan sewa 

Menu ini digunakan untuk mengajukan permohonan sewa aset. Menu ini 

mempunyai button kirim yang berfungsi untuk mengirim data permohonan sewa 

aset kepada pelaksana aset. Desain antar muka permohonan sewa dapat dilihat 

pada gambar 3.42. 

 

Gambar 3. 43 Desain Menu Detil Aset 



81 
 

R. Pembayaran pelanggan 

Menu ini digunakan untuk melakukan pembayaran sewa aset oleh 

pelanggan. Menu ini mempunyai button kirim yang berfungsi untuk mengirim 

data pembayaran sewa aset kepada pelaksana aset. Desain antar muka pembayaran 

pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.43. 

 

Gambar 3. 44 Desain Menu Pembayaran Pelanggan 

S. Daftar persetujuan pelanggan 

Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar pelanggan yang disetujui 

dan tidak disetujui. Berikut gambar desain antar muka menu daftar persetujuan 

pelanggan. Desain antar muka daftar persetujuan pelanggan dapat dilihat pada 

gambar 3.44. 

 

Gambar 3. 45 Desain Menu Daftar Persetujuan Pelanggan 
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3.4 Construction 

Setelah tahapa Modelling, selanjutnya dilakukan pengkodean pada hasil 

perancangan. Tahap implementasi merupakan tahapan yang penting dalam 

pembangunan sebuah sistem. Hasil perancangan sebelumnya akan 

diimplementasikan ke dalam sebuah code yang difungsikan untuk membangun 

sistem sesuai permasalahan sebelumnya ke dalam sebuah bahasa komputer yang 

lebih dimengerti oleh komputer. Kemudian komputer akan menjalankan fungsi-

fungsi yang telah didefinisikan sehingga mampu memberikan layanan pada 

pengguna yang menjalankannya. Pada aplikasi penyewaan aset tanah dan 

bangunan tersebut menggunakan bahasa PHP, HTML, CSS, SQL dan database 

MySQL dengan bantuan tools Notepad++, SQL Server, XAMPP, selain itu 

dilakukan pengkodean unutk penetapan harga sewa dengan metode perhitungan 

dari peraturan mentri keuangan. 

3.4.1 Pengembangan 

Dalam pengembangan akan dijelaskan mengenai sistem perhitungan biaya 

penyusutan dan perhitungan penetapan biaya sewa, yang nantinya akan diterapkan 

pada aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan. Secara umum perhitungan 

penyusutan dan penentuan harga sewa ini memiliki tahapan seperti berikut: 

A. Menghitung Biaya Penyusutan 

Menghitung NSB / penyusutan bangunan: 

100% - ((thn sekarang – thn bangunan) x NSB (%)). 

Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam 

meter persegi. 

NSB = Nilai sisa bangunan (%) : 
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1. Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % / tahun 

2. Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahun 

3. Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 % / tahun 

4. penyusutan maksimal 80 % 

Harga satuan bangunan : 

a. Harga Satuan bangunan per M2 sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan 

baruberdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat 

pada tahun yang bersangkutan. 

b. Harga satuan tertinggi rata-rata per M2 bangunan bertingkat untuk 

Bangunan Gedung Negara dapat dilihat pada tabel satu, dua dan tiga. 

B. Menghitung Biaya Sewa 

1. Formula Sewa Tanah Kosong 

St = 3,33 % x (Lt x Nilai tanah) 

Keterangan: 

a. St = Sewa tanah 

b. Lt = Luas tanah (M2) 

c. Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi 

terendah menggunakan NJOP (per M2).  

Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau 

sertifikat tanah dalam meter persegi. 

NJOP disini bernilai tetap yaitu unutk tanah Rp.394.000, untk bangunan 

Rp.429.000.  

2. Sewa Tanah dan Bangunan 

Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) +( 6,64% x Lb x Hs x Nsb) 
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Keterangan: 

Lb = Luas lantai Bangunan (M2) 

Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M2), 

berdasarkan NJOP yaitu Rp.429.000. 

3.4.2 Bahasa Pemograman  

Dalam pemrogramman pembuatan website ini memiliki beberapa konten-

konten penting, seperti: 

1. Bahasa Markup (HTML)  

2. Gaya Lembar Bahasa (CSS)  

3. Server-side Scripting (PHP)  

4. Teknologi Database (MySQL) 

3.4.3 Alat Bantu Perangkat Lunak 

Dalam proses pembuatannya, aplikasi pendukung yang digunakan yaitu :  

1. Notepad++  

2. Xampp  

3. SQL Server 

3.5 Deployment 

Pada tahap deployment ini merupakan tahapan akhir dari penelitian yang 

akan dilakukan. Tahapan ini berfungsi untuk memperbaiki aplikasi yang telah 

dilakukan proses pengujian. Jika di dalam proses pengujian terdapat fungsi 

aplikasi yang tidak sesuai dengan tujuan awal, maka akan dilakukan proses 

perbaikan sistem. Pada tahap ini testing yang digunakan adalah black box testing.  
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Sehingga diperoleh kesesuaian aplikasi yang akan dibangun dengan 

kondisi yang diharapkan. Maka aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan pada 

PT PLN (Persero) yang sudah selesai akan digunakan oleh bagian pelaksana aset. 

Kemudian aplikasi yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara 

berkala. 

3.5.1 Rencana Pengujian 

Tahapan ini menjelaskan tentang rencana pengujian yang nantinya akan 

dibuat untuk melakukan pengujian terhadap fitur-fitur dari aplikasi. Fitur yang 

akan diuji adalah sebagai berikut maintenance data master, permohonan sewa 

aset, persetujuan permohonan sewa aset, perhitungan biaya sewa, pembuatan 

kontrak sewa, pembayaran sewa, laporan sewa, laporan pendapatan sewa, 

monitoring batas waktu sewa. Berikut adalah penjelasan rencana pengujian yang 

akan dilakukan. 

A. Login 

Tabel 3. 17 Fungsi Login Aplikasi 

Nama Fungsi Login Aplikasi 

Pengguna 

1. Pelaksana aset 
2. Manager 
3. PLN pusat 
4. Pelanggan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Mengisi form username dan 
password dengan benar 

Sistem akan pindah ke halaman utama 
sesuai dengan hak akses masing-masing 

2.  
Pengguna mengisi form 
username dan password 
dengan salah 

Sistem akan menampilkan pesan “Login 
Gagal ! Silahkan cek kembali username 
dan password” 
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B. Maintenance data petugas 

Tabel 3. 18 Fungsi Maintenance data petugas 

Nama Fungsi Maintenance data petugas 

Pengguna Pelaksana aset 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1. 
Mengisi semua form kemudian 
menekan tombol “Simpan” 

Sistem akan menyimpan data petugas 
dan menampilkan pesan “Data berhasil 
ditambah” 

2. 
Pengguna melakukan ubah 
data petugas 

Sistem akan memperbarui data petugas 
dan menampilkan data yang sudah 
dirubah 

3. 
Pengguna melakukan hapus 
data petugas 

Sistem menampilakan “anda yakin akan 
menghapus data?” 

 

C. Upload surat izin prinsip 

Tabel 3. 19 Fungsi upload surat izin prinsip 

Nama Fungsi upload surat izin prinsip 

Pengguna Pelaksana aset 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1. Upload surat izin prinsip 
Sistem akan menyimpan surat izin 
prinsip dan menampilkan button 
download file surat izin prinsip 

3. 
Pengguna tidak Upload 
permohonan sewa aset 

Sistem akan menampilkan “file tidak 
tersedia” pada surat izin prinsip 
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D. Persetujuan permohonan sewa aset 

Tabel 3. 20 Fungsi persetujuan permohonan sewa aset 

Nama Fungsi Persetujuan permohonan sewa aset 

Pengguna PLN pusat 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Memilih pelanggan dan 
menekan tombol “accept ” / 
“disetujui” 

Sistem akan menampilkan pesan “anda 
yakin menyetujui data?” dan merubah 
status permohonan menjadi disetujui 

2. 
Memilih pelanggan dan  
menekan tombol “decline ” / 
“tidak disetujui” 

Sistem akan merubah status 
permohonan menjadi tidak disetujui 

 

E. Pembuatan kontrak sewa 

Tabel 3. 21 Fungsi pembuatan kontrak 

Nama Fungsi pembuatan kontrak 

Pengguna Pelaksana aset 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Mengisi no kontrak dan 
memilih pelanggan setelah itu 
menekan tombol “simpan” 

Sistem akan menyimpan data kontrak 
menampilkan pesan “sukses” 

 

F. Laporan sewa 

Tabel 3. 22 Fungsi laporan sewa 

Nama Fungsi Laporan sewa 

Pengguna Manager 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  

Manager  memilih jenis aset 
yang ingin dilihat, kemudian 
menekan tombol “Lihat 
Laporan” 

Sistem akan menampilkan laporan yang 
dipilih oleh manager. 
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2. 
Manager menekan tombol 
“cetak” 

Sistem akan menampilkan laporan yang 
siap dicetak. 

G. Filter cari aset 

Tabel 3. 23 Fungsi filter cari aset 

Nama Fungsi Filter cari aset 

Pengguna Pelanggan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Pelanggan memilih jenis aset, 
kemudian menekan tombol 
“Cari” 

Sistem akan menampilkan daftar aset 
yang dicari. 

 

H. Menu cari aset 

Tabel 3. 24 Fungsi cari aset 

Nama Fungsi Cari aset 

Pengguna Pelanggan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Pelanggan menekan tombol 
“selanjutnya” 

Sistem akan menampilkan menu detail 
aset. 

 

I. Menu detail aset 

Tabel 3. 25 Fungsi detail aset 

Nama Fungsi Detail aset 

Pengguna Pelanggan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Pelanggan menekan tombol 
“selanjutnya” 

Sistem akan menampilkan menu 
registrasi data pelanggan. 
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J. Menu registrasi pelanggan 

Tabel 3. 26 Fungsi registrasi pelanggan 

Nama Fungsi Registrasi pelanggan 

Pengguna Pelanggan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Pelanggan mengisi form 
registrasi, kemudian menekan 
tombol “selanjutnya” 

Sistem akan menampilkan menu 
permohonan. 

 

K. Menu permohonan sewa 

Tabel 3. 27 Fungsi permohonan sewa 

Nama Fungsi Permohonan sewa 

Pengguna Pelanggan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Pelanggan mengisi form 
registrasi, kemudian menekan 
tombol “kirim permohonan” 

Sistem akan menampilkan notifikasi 
“permohonan sewa berhasil”. 

 


	BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
	3.1 Communication
	3.1.1 Analisa Kebutuhan Bisnis
	3.1.2 Analisa Kebutuhan Pengguna
	3.1.3 Analisa Kebutuhan Fungsional
	3.1.4 Analisa Kebutuhan Non Fungsional
	3.1.5 Blok Diagram

	3.2 Planning
	3.3 Modelling
	3.3.1 Alur sistem (System Flow)
	3.3.2 Diagram HIPO
	3.3.3 Diagram Alur Data (Data Flow Diagram)
	3.3.4 Rancangan Basis Data
	3.3.5 Desain Antar Muka

	3.4 Construction
	3.4.1 Pengembangan
	3.4.2 Bahasa Pemograman
	3.4.3 Alat Bantu Perangkat Lunak

	3.5 Deployment
	3.5.1 Rencana Pengujian



