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ABSTRAK

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII merupakan satu dari
delapan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Indonesia yang bertanggung
jawab dalam pengadaan maupun pemeliharan infrastruktur jalan dan jembatan
nasional di Jawa Timur dan Bali. Lembaga ini berada dibawah Direktorat Jenderal
Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum.
Berdasarkan survey pada BBPJN VIII, diketahui informasi bahwa sistem
pelaporan paket lelang dari Satker ke BBPJN VIII, masih menggunakan email.
Kekurangan pada sistem tersebut yaitu tidak dapat memantau progres paket lelang
proyek tersebut, serta minimnya laporan timbal balik dari BBPJN VIII ke Satker
sehingga menyulitkan dalam pembuatan laporan.
Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Administrasi Paket Lelang Proyek
dapat mengolah pelaporan paket belum lelang, paket proses lelang, paket lelang
terkontrak, dan pengelolaan paket terkontrak.

Kata kunci : Satuan Kerja, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Infrastruktur
Jalan dan Jembatan Nasional.
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ABSTRACT

The National Road Implementing Agency VIII is one of eight National
Road Implementing Centers in Indonesia responsible for procuring and
maintaining the national road and bridge infrastructure in East Java and Bali. This
institution is under the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works.
Based on the survey on BBPJN VIII, it is known that the auction package
reporting system from Satker to BBPJN VIII, still using email. The disadvantages
of such a system are not being able to monitor the progress of the project auction
package, as well as the lack of reciprocal reports from BBPJN VIII to Satker
making it difficult to make reports.
Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Administrasi Paket Lelang Proyek
Can process non-auction package reporting, auction process packages, contracted
auction packages, and contract management packages
.
Keywords : Work Unit, National Road Implementation Agency, National Road and
Bridge Infrastructure.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Dewasa ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Teknologi
tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sudah menjadi penentu atas
terlaksananya sasaran dan strategi perusahaan. Begitu juga pelaporan kinerja
pegawai adalah hal yang terpenting dalam tercapainya suatu tujuan perusahaan.
Salah satunya pelaporan proses transaksi perusahaan.
BBPJN VIII mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan,
pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penerapan sistem manajemen
mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan penyediaan dan pengujian
bahan dan peralatan serta keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Perencanaan dan
Pemantauan selaku bidang yang bertanggung jawab menangani pelaporan paket
proyek lelang memiliki kendala, yaitu pada proses pelaporan paket lelang yang
kurang efisien. Hal ini dikarenakan pengiriman data paket lelang masih melalui
email dalam bentuk Excel.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibuatlah sistem yang berupa
aplikasi pengelolaan administrasi paket lelang proyek. Aplikasi ini diharapkan
mampu membantu menyelesaikan permasahan yang dialami bagian perencanaan
dan pemantauan dalam proses pendataan dan pengolahan paket tiap satker.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan yang ada, yaitu bagaimana merancang bangun aplikasi
pengelolaan administrasi paket lelang proyek di BBPJN VIII.

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data yang digunakan untuk simulasi diambil dari bagian Perencanaan dan
Pemantauan pada periode Juli – Agustus 2016.
b. Sistem yang dibahas meliputi:
1. Pelaporan Paket Belum Lelang.
2. Pelaporan Paket Proses Lelang.
3. Pelaporan Hasil Lelang Proyek
c. Pengguna pada Balai Besar adalah kepala Divisi, dan Pegawai Divisi.
d. Pengguna pada Satker adalah Kepala Satker, dan Pegawai Satker.

1.4 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

Mempermudah proses pelaporan paket belum lelang.

b.

Mempermudah proses pelaporan paket proses lelang.

c.

Mempermudah proses pelaporan paket lelang terkontrak.

d.

Mencatat histori paket proyek yang telah berjalan maupun belum terlaksana.
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1.5 Manfaat
Manfaat dalam pembuatan Aplikasi Pengelolaan Administrasi Paket
Lelang Proyek adalah sebagai berikut:
a.

b.

Bagian Perencanaan dan Pemantauan
1.

Dapat memantau progres paket yang sedang lelang Satker.

2.

Dapat mengirimkan data paket lelang pada BBPJN VIII secara realtime.

3.

Mempermudah Pengelolaan Administrasi Paket Lelang.

Kepala Satker dapat memantau progres dokumen Alat Keterangan Pajak dalam
instansi KPP yang dipimpimnya.

c.

Pegawai Satker dapat mempermudah Pelaporan Paket Belum Lelang, Paket
Proses Lelang, dan Paket Terkontrak.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Proyek Sistem Informasi Manajemen
Distribusi Alat Keterangan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Timur I adalah sebagai
berikut :
Bab pertama pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah
Sistem Infromasi Manajemen Distribusi Dokumen Perpajakan pada Kanwil DJP
Jawa Timur I Surabaya, sedangkan inti dari permasalahan akan digambarkan dalam
perumusan masalah, pembatasan masalah menjelaskan batasan-batasan dari sistem
yang akan dibuat supaya tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan, tujuan penelitian berupa harapan dari hasil yang akan dicapai dari
rancang bangun sistem tersebut.
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Bab kedua hasil survey membahas tentang gambaran umum Kanwil DJP
Jawa Timur I Surabaya yang menguraikan gambaran umum perusahaan seperti
lokasi, keadaan, kondisi, situasi dan hal lain yang berkaitan dengan
instansi/lembaga tersebut, sejarah berdirinya, dan struktur organisasi Kanwil DJP
Jawa Timur I Surabaya.
Bab ketiga landasan teori membahas tentang teori singkat yang
berhubungan dengan pembuatan aplikasi ini yang meliputi administrasi, sistem
informasi, database, interaksi manusia dan komputer, dan teori-teori penunjang
lainnya yang berkaitan dengan sistem tersebut.
Bab keempat analisis dan desain sistem membahas tentang prosedur dan
langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan proyek ini. Bab ini juga berisi
tentang Document Flow, System Flow, Context Diagram, Data Flow Diagram,
Entity Relationship Diagram.
Bab kelima implementasi dan pembahasan mengenai sistem yang
digunakan untuk mendukung jalannya aplikasi ini yang meliputi hardware maupun
software. Selain itu, di dalam bab ini juga menjelaskan tentang cara penggunaan
dari aplikasi ini.
Bab keenam penutup membahas tentang kesimpulan atau ringkasan/inti
dari bab-bab sebelumnya dan bab ini juga memuat saran-saran yang bisa diterapkan
untuk perbaikan dan pengembangan sistem selanjutnya.

BAB II
HASIL SURVEY

2.1 Gambaran Umum Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII merupakan satu
dari delapan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Indonesia yang
bertanggung jawab dalam pengadaan maupun pemeliharan infrastruktur jalan dan
jembatan nasional di Jawa Timur dan Bali. Lembaga ini berada dibawah Direktorat
Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum.
Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan prasarana jalan jembatan yang
handal dan akuntanbel guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BBPJN VIII
bertugas untuk melaksanakan, merencanakan dan melakukan pengawasan teknis,
pelaksanaan konstruksi, serta pengendalian operasi dan pemeliharaan jalan dan
jembatan nasional di Jawa Timur, dan Bali.
Lembaga ini juga bertugas melakukan pengendalian mutu dan pelayanan
penyediaan bahan dan peralatan, serta penatausahaan organisasi. BBPJN VIII ini
juga berfungsi melakukan penyiapan data informasi sebagai bahan penyusunan
program penanganan jalan nasional, serta pelaksanaan perencanaan dan teknis
pembangunan jalan dan jembatan.
Lembaga ini juga melaksanakan konstruksi, pengendalian operasi
pemeliharaan jalan dan jembatan, serta menerapkan system manajemen mutu dan
konstruksi jalan dan jembatan. Agar usia kelayakan dan usia kemantapan jalan
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makin bertambah, BBPJN VIII telah dilengkapi dengan berbagai sarana baik berupa
peralatan dan bertanggung jawab meningkatkan pemanfaatan, penyimpanan dan
pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pelaksanaan pengujian
mutu konstruksi

2.2 Struktur Organisasi BBPJN VIII
Untuk kelancaran dan keberhasilan suatu perusahaan, maka perlu dibentuk
struktur organisasi dengan tujuan agar dapat terlaksananya tugas dengan lancar dan
baik. Berikut ini adalah Struktur Organisasi BBPJN VIII yang terdapat pada
Gambar 2.1.

Kepala Balai
Besar
Kabag. Tata
Usaha

Bidang
Perencanaan dan
Pemantauan

Bidang
Pengajuan dan
Pemantauan

Bidang
Preservasi dan
Peralatan I

Bidang
Preservasi
dan Peralatan
II

Gambar 2.1 Struktur Perusahaan BBPJN VIII
Sebagai sebuah instansi perusahaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional Tipe A, BBPJN VIII dipimpin oleh Kepala Balai Besar. Posisi yang
berada di bawah Kepala Balai Besar adalah Bagian Tata Usaha, Bidang
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Perencanaan dan Pemantauan, Bidang Pembangunan dan Pengujian, Bidang
Preservasi dan Peralatan I, Bidang Preservasi dan Peralatan II, dan Kelompok
Jabatan Fungsional.

2.3 Deskripsi Pekerjaan pada BBPJN VIII
Setiap divisi pada perusahaan dipimpin oleh seorang kepala divisi dan
setiap kepala divisi tersebut bertanggung jawab atas divisinya dan kepada Kepala
Balai Besar. Berikut adalah tugas dari masing-masing kepala divisi:
a. Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif
kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan
koordinasi dengan instansi terkait. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud,
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1

Pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta
tatalaksana.

2

Pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta
administrasi dan akuntansi keuangan.

3

Pelaksanaan administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat.

4

Pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang
milik negara, serta pengamanan fisik dan proses sertifikat barang milik negara
(pasca konstruksi).

5

Pengelolaan leger jalan.

6

Pelaksanaan koodinasi dengan instansi terkait.

8

7

Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang
milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah.

8

Penyusunan laporan berkala balai besar.

9

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

b. Bidang Perencanaan dan Pemantauan
Bidang Perencanaan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan
jaringan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional, audit keselamatan
jalan dan penyiapan, penyusunan rencana, serta dokumen pengadaan barang dan
jasa.

Dalam melaksanakan tugas

yang dimaksud, bidang Perencanaan

menyelenggarakan fungsi:
1 Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penanganan jalan nasional.
2 Penyusunan rencana dan program pembangunan jaringan jalan.
3 Penyusunan anggaran tahunan.
4 Pelaksanaan studi kelayakan, survey, investigasi dan rencana teknis/desain/
pengembangan jaringan jalan.
5 Penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi jaringan jalan
dan jembatan.
6 Pelaksanaan justifikasi/pertimbangan teknik untuk amandemen kontrak.
7 Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan.
8 Pelaksanaan audit keselamatan jalan.
9 Pelaksanaan informasi public.
10 Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja balai besar.
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c. Bidang Preservasi dan Peralatan I
Bidang Pelaksanaan I mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan
pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan, penyesuaian kontrak pekerjaan
konstruksi

serta

pengendalian

pemanfaatan bagian-bagian

jalan.

Dalam

melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pelaksanaan I menyelenggara-kan fungsi:
1

Penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan
jaringan jalan.

2

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

3

Pengendalian dan pelaksanaan analisis data dan harga satuan pekerjaan jalan
dan jembatan.

4

Pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.

5

Pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan.

6

Pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada
jalan.

7

Pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/kontrak.

8

Pengendalian dan pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan
dan jembatan.

9

Pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol.

10 Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota
dan desa.
d. Bidang Preservasi dan Peralatan II
Bidang Pelaksanaan II mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan
pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan, penyesuaian kontrak pekerjaan
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konstruksi serta pengendalian pemanfaatan bagian – bagian jalan. Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pelaksanaan I menyelenggara-kan fungsi:
1

Penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan
jaringan jalan.

2

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

3

Pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan
jembatan.

4

Pengendalian pemanfaatan bagian – bagian jalan

5

Pengendalian pelaksanaan penilik jalan dan jembatan

6

Pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada
jalan.

7

Pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/kontrak.

8

Pengendalian dan pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan
dan jembatan.

9

Pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol.

10 Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota
dan desa.
2.4

Analisis Sistem yang Sedang Berjalan
Document Flow memuat hasil analisis yang dibuat berdasarkan hasil survey

ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII. Document Flow menggambarkan
seluruh proses yang berhubungan dalam kegiatan pelaporan paket lelang.
2.4.1 Document Flow
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Document Flow Paket Lelang Proyek
Divisi

Satker

Mulai

Data Paket
Akan Dilelang

Laporan
Paket Belum
Lelang

Laporan
Paket Proses
Lelang

Laporan
Paket Lelang
Terkontrak

Data Paket
Akan Dilelang

Pengumuman
Paket Dilelang
Kepublik

Kepala Bagian

Laporan
Paket Siap
Dilaksanakan

Menentukan
Pelaksanaan
Paket

Laporan
Paket Belum
Lelang

Paket Proyek
Dilaksanakan
Merekam dan
Melaporkan
Perkembangan
Paket Lelang

Laporan
Paket Proses
Lelang
Laporan
Penyedia Jasa
Terkontrak

Merapatkan dan
Mempersiapkan
Proyek Yang Akan
Dilaksanakan

Mencatat Paket
Lelang Terkontrak
dan Penyedia Jasa

Laporan
Paket Lelang
Terkontrak

Laporan
Penyedia Jasa
Terkontrak

Laporan
Paket Siap
Dilaksanakan

Selesai

Gambar 2.2 Document Flow Paket Lelang Proyek
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Document Flow Paket Lelang Proyek merupakan proses pelaporan paket
proyek belum lelang, paket proyek proses lelang, dan paket proyek yang sudah
terkontrak dari satker kepada bagian perencanaan dan pemantauan. Proses dimulai
dari Pegawai Satker menerima data paket yang siap di lelang, lalu memasukkan
paket tersebuk ke data paket lelang untuk di tindak lanjuti. Pegawai Satker
melaporkan perkembangan proses lelang berdasarkan paket proyek yang di tangani
Satker tersebut hingga paket proyek tersebut selesai melalui proses lelang.

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 Administrasi
Menurut Sondang P. Siagian ( 2001 : 38 ) bahwa pengertian administrasi
ada dua macam yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti
luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan
data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan
serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu
hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat
disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan
kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja
sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya
untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Pengertian administrasi dalam
arti luas memiliki unsur – unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas
secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan
pemanfaatan berbagai sumber.
3.2 Paket Lelang
Lelang adalah menawarkan (menjual) barang di hadapan orang banyak
untuk mendapatkan hara penawaran yang terbaik (tertinggi) yang di dahului dengan
pengumuman lelang. Jadi, dalam lelang yaitu suatu upaya untuk mendapatkan nilai
(harga) tertinggi dari barang yang ditawarkan langsung kepada peserta lelang dan
penilaian harga barang jual berdasarkan nilai tertinggi dari harga yang ditawarkan.
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Bila tidak ada penawaran berikutnya yang lebih dari nilai penawaran tertinggi,
sehingga nilai penawar tersebut yang menjadi pemenang lelang.
Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara
menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan
kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi,
lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar
modal.
Ada beberapa variasi dari bentuk dasar lelang, termasuk batas waktu,
minimum atau maksimum batas harga penawaran, dan peraturan khusus untuk
menentukan penawar yang menang dan harga. Peserta lelang mungkin atau
mungkin tidak mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain. Tergantung
pada lelang, penawar dimungkinkan hadir secara langsung atau melalui
perwakilannya, termasuk telepon dan internet. Penjual biasanya membayar komisi
kepada pelelang atau perusahaan lelang berdasarkan persentase harga penjualan
terakhir.
Menurut Prof. Polderman : Lelang adalah alat untuk mengadakan perjanjian
atau persetujuan yang menguntungkan bagi bagi si penjual dengan cara
menghimpun para peminat sementara dari MTG Maulenberg, seorang ahli lelang
Negera Belanda dari Departement of Marketing and Market Research
3.3 Proyek
Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah
ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya (dan biasanya selalu dibatasi
oleh waktu, dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan), untuk mencapai
tujuan dan hasil yang spesifik dan unik dan pada umumnya untuk menghasilkan
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sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai tambah. Proyek
selalu bersifat sementara atau temporer dan sangat kontras dengan bisnis pada
umumnya (Operasi-Produksi), dimana Operasi-Produksi mempunyai sifat
perulangan (repetitif), dan aktifitasnya biasanya bersifat permanen atau mungkin
semi permanen untuk menghasilkan produk atau layanan (jasa/servis).
Proyek dalam bisnis dan ilmu pengetahuan biasanya didefinisikan sebagai
sebuah usaha kolaboratif dan juga seringkali melibatkan penelitian atau desain,
yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Proyek dapat juga didefinisikan
sebagai usaha sementara,temporer, dan bukan permanen, yang memiliki sasaran
khusus dengan waktu pelaksanaan yang tegas
Pengertian proyek menurut beberapa ahli sebagai berikut:
a. Heizer dan Render (2006:81) menjelaskan bahwa proyek dapat didefinisikan
sebagai sederetan tugas yang diarahkan kepada suatu hasil utama.
b. Schwalbe yang diterjemahkan oleh Dimyati & Nurjaman (2014:2) menjelaskan
bahwa proyek adalah usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan
produk atau layanan yang unik. Pada umumnya, proyek melibatkan beberapa
orang yang saling berhubungan aktivitasnya dan sponsor utama proyek
biasanya tertarik dalam penggunaan sumber daya yang efektif untuk
menyelesaikan proyek secara efisien dan tepat waktu.
c. Nurhayati (2010:4) menjelaskan bahwa sebuah proyek dapat diartikan sebagai
upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan
harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta sumber
daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
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3.4 Basis Data
Basis Data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logikal
serta deskripsi dari data tersebut, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan
informasi suatu organisasi. Basis Data adalah sebuah penyimpanan data yang besar
yang bisa digunakan oleh banyak pengguna dan departemen. Semua data
terintegrasi dengan jumlah duplikasi yang minimum. Basis Data tidak lagi dipegang
oleh satu departemen, tetapi dibagikan ke seluruh departemen pada perusahaan.
Basis Data itu sendiri tidak hanya memegang data operasional organisasi tetapi juga
penggambaran dari data tersebut (Connolly & Begg, 2010:64).
Basis data adalah kumpulan data store yang terintegrasi yang diatur dan
di kontrol secara sentral. Sebuah basis data biasanya menyimpan ribuan class.
Informasi yang disimpan termasuk class attribute dan relasi antar class. Basis data
juga menyimpan informasi yang deksriptif seperti nama atribut, pemberian batasan
suatu nilai, dan kontrol akses untuk data-data yang sensitif (Satzinger, Robert, &
Stephen, 2005: 398). Basis data juga diartikan sebagai sekumpulan file dikomputer
yang saling terhubung. File file ini diatur sesuai kesamaan elemennya, sehingga
data yang diinginka dapat dicari secara mudah (Williams & Sawyer, 2007: 181).
Basis data adalah dua atau lebih simpanan data dengan elemenelemen data
penghubung, yang dapat diakses lebih dari satu cara. Basis data dinyatakan dengan
tehnik-tehnik formal dan manajemen basis data. Dari definisi diatas, maka dapat
dikatakan bahwa basis data merupakan kumpulan dari data yang saling
berhubungan satu dengan yang lainnya (Iskandar & Rangkuti, 2008: 3). Basis data
adalah dua atau lebih simpanan data dengan elemen-elemen data penghubung, yang
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dapat diakses lebih dari satu cara. Basis data dinyatakan dengan tehnik-tehnik
formal dan manajemen basis data (Abdillah, 2012: 1).
Dapat disimpulkan basis data adalah penyimpanan data yang terstruktur,
terintegrasi dan saling berkaitan dengan elemen-elemen penghubungnya dan dapat
di akses dengan berbagai cara, oleh karena itu basis data juga bisa didefinisikan
sebagai kumpulan yang menggambarkan sendiri dari catatan yang terintegrasi dan
penggambaran dari data dikenal sebagai sistem katalog (atau kamus data atau
metadata). Definisi data disini dibedakan dari program aplikasi, yang umumnya
sama dengan pendekatan pengembangan modern perangkat lunak, dimana definisi
internal dan eksternal dari sebuah objek dipisahkan. Salah satu keuntungan dari
pendekatan tersebut adalah abstraksi data dimana kita dapat mengubah definisi
internal dari sebuah objek tanpa mempengaruhi pengguna dari objek jika definisi
eksternal objek tersebut tidak berubah.
3.5 Interaksi Manusia dan Komputer
Interaksi manusia dan komputer memiliki pengertian dan hubungan antar
muka pengguna adalah sebagai berikut:
a. Pengertian
Interaksi manusia dan komputer (Human Computer Interaction-HCI)
merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang komunikasi atau interaksi
diantara pengguna dengan sistem. Sistem yang dimaksud adalah disini tidak
terhadap kepada sistem-sistem berkomputer saja, tetapi apa saja produk-produk
yang digunakan oleh pengguna seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, dan lainlain. Peranan HCI adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang berguna,
selamat,berkesan dan efektif.
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Model interaksi diantara pengguna dengan sistem melibatkan tiga
komponen yaitu pengguna, interaksi dan sistem itu sendiri seperti yang ditunjukkan
oleh Gambar 3.1. kunci utama dalam HCI adalah usability, yaitu suatu sistem harus
mudah digunakan, memberi keleluasaan pada pengguna, serta mudah untuk
dipelajari.
b. Antar Muka Pengguna

PENGGUNA

INTERAKSI

SISTEM

Gambar 3. 1 Model Interaksi Manusia dengan Komputer
Salah satu kajian tepenting dalam bidang HCI adalah antar muka
pengguna. Antar muka pengguna merupakan bagian sistem yang dapat
dikendalikan oleh pengguna, untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi
suatu sistem. Ia juga dianggap sebagai jumlah keseluruhan keputusan rekabentuk.
Antar muka juga secara tidak langsung, menunjukkan kepada pengguna tentang
kefungsian sistem. Dengan kata lain, antarmuka bagi suatu sistem menggabungkan
elemen-elemen dari pengguna dan juga kaedah komunikasi atau interaksi diantara
keduanya. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan produk tersebut melalui antar
muka pengguna. Sebuah sistem antar muka pengguna meliputi isi itu sendiri, alat
input (keyboard, mouse, dan touchscreen),alat output (monitor). Pengguna
komputer pada masa sekarang tidak terhalang pada golongan tertentu yang terlibat
dalam bidang komputer secara langsung. Komputer telah menjadi salah satu
keperluan penting yang digunakan oleh pengguna-pengguna pada tahap mahir yang
berbedabeda.
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Antar muka pengguna perlu direka bentuk supaya ia lebih mudah dan jelas.
Peranan antar muka pengguna dalam kebolehgunaan suatu sistem adalah amat
penting. Oleh karena itu, reka bentuk dan pembangunan antar muka pengguna perlu
dilihat sebagai salah satu proses utama dalam keseluruhan pembangunan sistem.
Selain itu, adalah amat penting untuk memperuntukan masa, biaya, dan beban kerja
yang bersesuaian terhadap reka bentuk antar muka dan kebolehgunaannya.
Reka bentuk antar muka pengguna merupakan satu proses yang kompleks.
Ia memerlukan daya kreatifitas yang tinggi, pengalaman, analisa tugas terperinci
dan kepahaman terhadap keperluan pengguna. Antar muka pengguna boleh direka
oleh pengatur cara komputer, penganalisa sistem, pakar antar muka pengguna atau
pengguna sendiri. Walau bagaimanapun, kebanyakan antar muka pengguna direka
dan dibangunkan oleh pengatur cara berkomputer.
3.6 Sistem Informasi Manajemen
Sistem Informasi Manajemen menurut Barry E.Cushing, SIM adalah suatu
sistem informasi manajemen adalah Kumpulan dari manusia dan sumber daya
modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan
mengolah data untuk mengahasilkan informasi yang berguna untuk semua
tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian‟.
(Jogiyanto,2005:14).
Suatu kelompok orang, seperangkat pedoman dan petunjuk, peralatan
pengolah data memilih, menyimpa, mengolah dan mengambil kembali data untuk
mengurangi ketidakpastin pada pengambilan keputusan dengan menghasilkan
informasi untuk manajer pada waktu mereka dapat menggunakannya dengan paling
efisien.
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Sistem Informasi Manajemen dapat diartikan juga sebagai suat usistem
manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi
operasi organisasi, manajemen dan proses pengambilan keputusan dalam suatu
organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, prosedur
pedoman, model manajemen dan keputusan serta basis data.
3.7 Dokumen
Pengertian dari kata dokumen ini menurut Louis Gottschalk (1986; 38)
seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu:
a. Sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian
lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan
arkeologis.
b. Diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat
perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya.
Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi)
dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang
didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran,
atau arkeologis. Pengertian dokumen menurut G.J Renier (University Collage
London 1997; 104)
a. Dokumen dalam arti luas yaitu meliputi semua sumber tertulis saja, baik tertulis
maupun lisan.
b. Dokumen dalam arti sempit yaitu yang meliputi semua suber tertulis saja.
c. Dokumen dalam arti spesifik yaitu hanya meliputi surat-surat resmi dan
suratsurat Negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan
sebagainya
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Dokumen merupakan unit terkecil dalam pemberkasan. Dokumen dapat berupa
surat, memo, atau foto. Dokumen merekam transaksi dalam aktifitas tertentu.
3.8 System Development Life Cycle
Dalam system development life cycle (SDLC) terdapat metode waterfall,
yaitu 5 tahapan penyelesaian masalah untuk membuat dan mengembangkan suatu
aplikasi (Pressman, 2015). Berikut keenam tahapan SDLC:
a. Communication
Tahap awal pada model waterfall ini yaitu komunikasi dengan konsumen/
pelanggan. Tahap communication merupakan langkah yang penting karena
menyangkut pengumpulan informasi tentang kebutuhan konsumen/pengguna.
Tahapan yang dilakukan dalam communication adalah analisis kebutuhan bisnis,
studi literatur, analisis kebutuhan pengguna, dan analisis kebutuhan perangkat
lunak.
b. Planning
Tahap kedua yaitu planning (perencanaan), pada proses ini merencanakan
pengerjaan software yang akan dibangun. Planning meliputi tugas-tugas yang
akan dilakukan mencakup resiko yang mungkin terjadi, hasil yang akan dibuat,
dan jadwal pengerjaan.
c. Modeling
Tahap ketiga adalah modeling, tahap ini dapat dikerjakan jika tahap
communication dan planning telah teridentifikasi. Pada tahap modeling ini
menerjemahkan syarat kebutuhan sistem ke sebuah perancangan perangkat
lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini fokus pada
rancangan struktur data, arsitektur software, dan representasi interface.
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d. Construction
Tahap keempat yaitu construction, construction merupakan proses membuat
kode (code generation). Coding atau pengkodean merupakan penerjemahan
desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Programmer
menerjemahkan transaksi yang diminta oleh pengguna. Tahapan inilah yang
merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software, artinya
penggunaan computer dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean
selesai maka dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat. Tujuan testing
adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut untuk
kemudian bisa diperbaiki.
e. Deployment
Tahap akhir yaitu deployment, tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan
sebuah software atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean
maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh pengguna. Selanjutnya
software yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Sistem
Analisis sistem ini digunakan untuk melihat proses-proses sistem baru
yang akan dibuat. Dari analisa sistem ini juga bisa melihat perbedaan antara sistem
yang lama dengan sistem yang baru. Analisa sistem ini berisi dan System Flow,
Data Flow Diagram dan Entity Relationship Diagram.

4.2 Desain Sistem
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dibuatlah sistem yang
baru. Sistem yang baru tersebut dapat digambarkan pada system flow komputerisasi
berikut ini:
4.2.1 System Flow
System flow (Sysflow) memuat hasil analisis yang dibuat berdasarkan hasil
survey ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII. System flow menggambarkan
seluruh proses, yang berhubungan dalam kegiatan pelaporan paket proyek yang
dirancang sekarang ini. Setelah menggambarkan Document Flow yang ada pada
BBPJN VIII, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan atau merancang sistem
baru untuk menunjang atau mempercepat dan agar tidak kehilangan data. Berikut ini
adalah System Flow yang direkomendasikan guna menunjang kerja bagian Perencanaan
dan Pemantauan pada BBPJN VIII.
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A. System Flow Rekam Data Paket Proyek

System Flow rekam data paket proyek adalah suatu proses pelaporan paket
lelang proyek dari Satker melalui sistem. Pada Gambar 4.1 dijelaskan awal proses
pengiriman dimulai dari sistem menampilkan form pelaporan paket lelang pada
Pegawai Satker. Kemudian Pegawai Satker menginputkan data paket baru atau data
paket proses lelang atau pakt terkontrak. Kemudian melanjutkan proses perekaman
data paket lelang.

Rekam Data Paket Proyek
Pegawai Satker

Bagian Perencanaan dan
Pemantauan

System

Kepala Bagian

Mulai

Semua Paket
Lelang Satker

Pengecekan Data
Pegawai

Mencatat Data
Paket Lelang

Pegawai Satker ?

TIDAK
Paket Baru ?

TIDAK
YA
Menampilkan
Semua Data Paket
Lelang

Paket Proses Lelang ?

YA

TIDAK

Merekam Data
Paket Belum
Lelang

YA

Merekam Data
Paket Lelang
Terkontrak

Menampilkan
Semua Data Paket
Lelang Satker
SATKER

Semua Paket
Lelang

Semua Paket
Lelang
JENIS_PAKET

Merekam Data
Paket Proses Lelang

KONTRAKTOR

Data Paket
Lelang

Selesai

Gambar 4.1 System Flow Pengiriman Dokumen
4.2.2 Data Flow Diagram
Data Flow Diagram digunakan untuk menggambarkan aliran data dan
proses yang terjadi dalam sebuah sistem serta entitas-entitas apa saja yang terlibat.
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A. Context Diagram

Context diagram dari aplikasi administrasi paket lelang proyek pada
BBPJN VIII ini terdiri dari enam entitas dengan aliran data masing-masing yang
saling terkait. Tiga entitas tersebut adalah entitas bagian Perencanaan dan
Pemantauan, Kepala Bagian, dan Satker. Tigas entitas tersebut memberikan
masukan dan keluaran data yang diperlukan seperti yang digambarkan pada
Gambar 4.2

Gambar 4.2 Context Diagram
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B. DFD Level 0

Data Flow Diagram (DFD) yang terdapat pada Gambar 4.3 merupakan
penjelasan lebih rinci dari Context Diagram yang telah dibuat. Di dalamnya berisi
aliran data dan tabel yang digunakan untuk menyimpan data setiap tahapan proses
yang didefinisikan. Data Flow Diagram sendiri terdiri dari beberapa level, mulai
dari level 0, 1, hingga level n sesuai kebutuhan. Semakin tinggi level yang
digunakan, maka semakin rinci penjelasan setiap detil prosesnya.

Gambar 4.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

C. Data Flow Diagram Level 1 Mengelola Hak Akses

Pada DFD level 1 mengelola hak akses tedapat 3 proses yaitu verifikasi
NIP dan Password, menampilkan halaman utama Balai Besar, menampilkan
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halaman utama Satker . DFD level 1 mengelola hak akses dapat dilihat pada
Gambar 4.4

Gambar 4.4 DFD Level 1 Mengelola Hak Akses

D. Data Flow Diagram Level 1 Mengelola Data Master

Pada DFD level 1 mengelola data master dibagi menjadi 3 proses yaitu
mengelola data satker, data divisi, data pegawai satker, data pegawai balai, data
status, dan data jenis kontrak. Semua proses tersebut memiliki fungsi untuk
menyimpan kedalam database. DFD level 1 mengelola data master dapat dilihat
pada Gambar 4.5
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Gambar 4.5 DFD Level 1 Mengelola Data Master

4.2.3 Entity Relationship Diagram
Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan tabel-tabel
yang ada dalam sebuah sistem, berikut relasi antar tabelnya.
A. Conceptual Data Model

Conceptual Data Model pada rancang bangun administrasi paket lelang
pada BBPJN VIII, merupakan model struktur logis dari keseluruhan aplikasi data.
CDM dibawah ini memiliki 9 entity yang saling terhubung. Adapun Conceptual
Data Model tersebut digambarkan pada Gambar 4.6
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Gambar 4.6 Conceptual Data Model

B. Physical Data Model

Physical Data Model adalah representasi fisik dari database yang akan
dibuat dengan mempertimbangkan DBMS yang akan digunakan. PDM pada
aplikasi administrasi paket lelang proyek memiliki 10 tabel yang digambarkan pada
Gambar 4.7
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Gambar 4.7 Physical Data Model
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4.2.4 Struktur Tabel
Struktur Tabel digunakan untuk menggambarkan secara detail tentang
tabel - tabel yang terdapat dalam sebuah sistem. Struktur tabel digambarkan sebagai
berikut:
A. Tabel Master Jenis Kontrak
Nama Tabel

: Jenis Kontrak

Primary Key : ID _KONTRAK
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data jenis kontrak.

Table 4.1 Tabel Master Jenis Kontrak
No
Nama Field
1 ID_KONTRAK
2 NAMA_KONTRAK
B. Tabel Master Status Paket
Nama Tabel

Type Data
Integer(10)
Varchar(30)

Keterangan
Primary Key
-

: Status Paket

Primary Key : ID_STATUS
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data status paket.

Table 4.2 Tabel Master Status Paket
No
1
2

Nama Field
ID_STATUS
NAMA_STATUS

Type Data
Integer(10)
Varchar(30)

Keterangan
Primary Key
-
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C. Tabel Master Divisi
Nama Tabel

: Divisi

Primary Key : ID_DIVISI
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data divisi.
Table 4.3 Tabel Master Divisi

No
1
2

Nama Field
ID_DIVISI
NAMA_DIVISI

Type Data
Integer (10)
Varchar(30)

Keterangan
Primary Key

D. Tabel Master Jabatan
Nama Tabel

: Jabatan

Primary Key : ID_JABATAN
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data jabatan.

Table 4.4 Tabel Master Jabatan
No
1
2

Nama Field
ID_JABATAN
NAMA_JABATAN

Type Data
Integer(10)
Varchar(40)

Keterangan
Primary Key
-

E. Tabel Master Pegawai Satker
Nama Tabel

: Pegawai Satker

Primary Key : NIP
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data pegawai satker.
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Table 4.5 Table Master Pegawai Satker
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nama Field
NIP
ID_JABATAN
ID_SATKER
NAMA_PEGAWAI
SATKER
STATUS
USERNAME
PASSWORD

Type Data
Integer
Integer
Integer
Varchar(30)
Integer
Integer
Varchar(10)
Varchar(10)

Keterangan
Primary Key
-

F. Tabel Master Pegawai Satker
Nama Tabel

: Pegawai Balai

Primary Key : NIP
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data pegawai balai.
Table 4.6 Table Master Pegawai Balai

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nama Field
NIP
ID_JABATAN
ID_SATKER
NAMA_PEGAWAI
DIVISI
STATUS
USERNAME
PASSWORD

Type Data
Integer
Integer
Integer
Varchar(30)
Integer
Integer
Varchar(10)
Varchar(10)

G. Tabel Master Satker
Nama Tabel

: Satker

Primary Key : ID_SATKER
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data satker

Keterangan
Primary Key
-
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Table 4.7 Tabel Satker
No
1
2
3

Nama Field
ID_SATKER
NAMA_SATKER
ALAMAT_SATKER

Type Data
Integer
Varchar(100)
Varchar(100)

Keterangan
Primary Key
-

H. Tabel Master Kontraktor
Nama Tabel

: Kontraktor

Primary Key : ID_KONTRAKTOR
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data kontraktor
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Table 4.8 Tabel Kontraktor
No
1
2
3
4
5

I.

Nama Field
ID_KONTRAKTOR
NAMA_KONTRAKTOR
TANGGAL_KONTRAK
FILE_KONTRAK
ALAMAT_KONTRAKTOR

Type Data
Integer
Varchar(50)
Varchar(50)
Varchar(50)
Varchar(50)

Keterangan
Primary Key
-

Tabel Paket

Nama Tabel

: Paket

Primary Key : ID_PAKET
Foreign Key : ID_KONTRAK, STATUS_KEAKTIFAN, NIP
Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data paket

Table 4.9 Tabel Paket
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama Field
ID_PAKET
ID_STATUS
ID_KONTRAK
NIP
PAGU_DIPA_BLM
PAGU_PAKET_BLM
PAGU_DIPA_PROSES
PAGU_PAKET_PROSES
PAGU_KONTRAK
NILAI_KONTRAK
STATUS_KEAKTIFAN
BUKTI_KONTRAK
TAHUN_MULAI
TAHUN_SELESAI
KETERANGAN

Type Data
Integer
Integer
Integer
Integer
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(100)
Integer
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(100)
Varchar(100)

Keterangan
Primary Key
Foreign Key
Foreign Key
Foreign Key
Foreign Key
-
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4.2.5 Desain Input/Output
Desain input output merupakan langkah pertama untuk membuat sebuah
aplikasi sistem informasi. Dalam tahap ini user diberikan gambaran tentang
bagaimana sistem ini nantinya dibuat.
A. Desain Form Login
Desain form login ini digunakan untuk pengecekan hak akses user. Pada
form ini terdapat dua kolom, yaitu kolom username dan password dan apabila
sudah benar maka fitur-fitur pada aplikasi ini berjalan sesuai dengan data yang
dimasukkan. Desain form login dapat dilihat pada Gambar 4.8

Gambar 4.8 Form Login
B. Desain Dashboard
Desain dashboard ini merupakan tampilan pertama setelah user melakukan
login. Desain form login digambarkan pada Gambar 4.9
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Gambar 4.9 Desain Dashboard
a. Desain Form Master Satker
Form ini berfungsi untuk menyimpan data Satker. Desain form master
satker digambarkan pada Gambar 4.10

Gambar 4.10 Desain Master Satker
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Pada form ini ditampilkan kode satker yang akan menghasilkan data secara
otomatis dan unique serta data satker yang sudah pernah diinputkan juga akan
ditampilkan.
b. Desain Form Master Status
Halaman ini digunakan untuk menampilkan, menambah, dan mengubah data
status. Rancangan halaman master status ini terdiri dari tabel data status, menu
tambah dan menu ubah. Tabel status berfungsi untuk menampilkan data yang telah
tersimpan, menu tambah berfungsi untuk menambah data, sedangkan menu ubah
berfungsi untuk mengubah data. Rancangan halaman master status dapat dilihat
pada Gambar 4.11

Gambar 4.11 Desain Form Master Jabatan
c. Desain Form Master Pegawai Satker
Form ini berfungsi untuk menyimpan data Pegawai Satker. Desain master
pegawai satker digambarkan pada Gambar 4.12
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Gambar 4.12 Desain Form Master Pegawai Satker
d. Desain Form Master Pegawai Balai
Form ini berfungsi untuk menyimpan data Pegawai Balai. Desain master
pegawai balai digambarkan pada Gambar 4.13

Gambar 4.13 Desain Form Master Pegawai Balai
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e. Desain Form Jenis Kontrak
Form ini berfungsi untuk menyimpan data jenis kontrak. Desain form jenis
kontrak digambarkan pada Gambar 4.14

Gambar 4.14 Desain Form Jenis Kontrak
f. Desain Form Divisi
Form ini berfungsi untuk menyimpan data Master Divisi. Desain form
master divisi digamabrkan pada Gambar 4.15
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Gambar 4.15 Desain Form Divisi

BAB V
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

5.1 Sistem Yang Digunakan
Berikut ini adalah hardware dan software yang dibutuhkan untuk
menggunakan aplikasi pengelolaan administrasi paket lelang proyek yaitu:
a. Software Pendukung
Beberapa perangkat lunak yang dibutuhkan dalam Aplikasi Pengelolaan
Administrasi Paket Lelang Proyek ini, yaitu :
1. Sistem Operasi Microsoft Windows 7/8/10
2. XAMPP versi 3.2.2
3. Sublime Text 3 atau Notepad ++
b. Hardware Pendukung
Beberapa perangkat keras yang dibutuhkan dalam Aplikasi Pengelolaan
Administrasi Paket Lelang Proyek ini, yaitu :
1. Prosesor Intel Core 2 Duo 2.00 Ghz atau lebih tinggi
2. Memori RAM 2.00 GB atau lebih tinggi
3. Hardisk 100 Gb
5.2 Cara Instalasi Program
Dalam tahap ini, pengguna harus memperhatikan dengan benar terhadap
instalasi perangkat lunak. Berikut langkah-langkah instalasinya:
a. Install XAMPP versi 3.2.2 pada komputer yang digunakan.
b. Install Sublime Text 2 pada komputer yang digunakan.
c. Salin folder alat_keterangan_v2 pada /xampp/htdocs/.
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d. Buka XAMPP, klik tombol start pada Apache dan Mysql
e. Buka browser dan ketik localhost/phpmyadmin
f. Buat database baru bernama pa_lelang, kemudian impor file pa_lelang.sql pada
folder adm_lelang
g. Buka browser dan ketik localhost/adm_lelang
5.3 Penjelasan Pemakaian
Tahap ini merupakan langkah-langkah dari pemakaian aplikasi
administrasi paket lelang proyek pada BBPJN VIII. Adapun penjelasannya akan
dijabarkan pada sub bab dibawah ini.
5.3.1 Form Login
Aplikasi administrasi paket lelang proyek ini mengharuskan user untuk
melakukan login agar dapat mengakses fitur pada web. Karena fitur-fitur pada web
ini akan terbuka apabila username dan password yang dimasukkan sesuai dengan
yang ada pada database. Fitur login digambarkan pada Gambar 5.1

Gambar 5.1 Form Login
Kolom username di isi menggunakan username pegawai, kolom password
dapat di isi dengan pin pegawai yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Jika
user berhasil login maka tampilan menu akan sesuai dengan kriteria user tersebut.
5.3.2 Form Master Divisi
Form master divisi ini berfungsi untuk menyimpan data divisi dengan data
yang harus diisi yaitu nama divisi. Pada form ini user dapat menambah data dan
juga mengubah data divisi sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila ingin
menyimpan atau menambah data kantor ke dalam database dan akan tampil pada
list data maka tekan tombol simpan. Jika ingin batal mengisi data maka tekan
tombol batal. Form master divisi digamabrkan pada Gambar 5.2
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Gambar 5.2 Form Master Divisi
Pada baris data, user juga dapat mengubah data, dengan cara mencari data
yang akan di ubah selanjutnya tekan tombol edit pada sisi kanan baris lalu ubah
sesuai keinginan kemudian tekan tombol save, maka data yang ada pada database
akan terubah namun jika user ingin menghapus data maka tekan tombol delete,
maka data yang ada pada database akan terhapus.
5.3.3 Form Master Jabatan
Form Master Jabatan ini berfungsi untuk menyimpan data jabatan dengan
data yang harus di isi yaitu nama jabatan. Pada form ini user dapat menambah data
dan juga mengubah data jabatan sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila ingin
menyimpan atau menambah data jabatan ke dalam database dan akan tampil pada
list data maka tekan tombol simpan. Jika ingin batal mengisi data maka tekan
tombol batal. Form master jabatan digambarkan pada Gambar 5.3
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Gambar 5.3 Form Master Jabatan
Pada baris data, user juga dapat mengubah data, dengan cara mencari data
yang akan di ubah selanjutnya tekan tombol edit pada sisi kanan baris lalu ubah
sesuai keinginan kemudian tekan tombol save, maka data yang ada pada database
akan terubah namun jika user ingin menghapus data maka tekan tombol delete,
maka data yang ada pada database akan terhapus.
5.3.4 Form Master Pegawai Satker
Form master pegawai satker ini berfungsi untuk menyimpan data pegawai
satker dengan enam data yang harus di isi yaitu satker, nip, nama pegawai, jabatan,
username dan password. Pada form ini user dapat menambah data dan juga
mengubah data pegawai satker sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila ingin
menyimpan atau menambah data pegawai satker ke dalam database dan akan
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tampil pada list data maka tekan tombol simpan. Jika ingin batal mengisi data maka
tekan tombol batal. Form master pegawai satker digambarkan pada Gambar 5.4

Gambar 5.4 Form Master Pegawai Satker
Pada baris data, user juga dapat mengubah data, dengan cara mencari data
yang akan di ubah selanjutnya tekan tombol edit pada sisi kanan baris lalu ubah
sesuai keinginan kemudian tekan tombol save, maka data yang ada pada database
akan terubah namun jika user ingin menghapus data maka tekan tombol delete,
maka data yang ada pada database akan terhapus.
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5.3.5 Form Master Pegawai Balai
Form master pegawai balai ini berfungsi untuk menyimpan data pegawai
dengan enam data yang harus di isi yaitu divisi, nip, nama pegawai, jabatan,
username dan password. Pada form ini user dapat menambah data dan juga
mengubah data pegawai balai sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila ingin
menyimpan atau menambah data pegawai balai ke dalam database dan akan tampil
pada list data maka tekan tombol simpan. Jika ingin batal mengisi data maka tekan
tombol batal. Form master pegawai balai digambarkan pada Gambar 5.5

Gambar 5.5 Form Master Pegawai Balai
Pada baris data, user juga dapat mengubah data, dengan cara mencari data
yang akan di ubah selanjutnya tekan tombol edit pada sisi kanan baris lalu ubah
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sesuai keinginan kemudian tekan tombol save, maka data yang ada pada database
akan terubah namun jika user ingin menghapus data maka tekan tombol delete,
maka data yang ada pada database akan terhapus.

5.3.6 Form Jenis Kontrak
Form Jenis Kontrak ini berfungsi untuk menyimpan data jenis kontrak
dengan data yang harus di isi yaitu nama_jenis_kontrak. Pada form ini user dapat
menambah data dan juga mengubah data jenis kontrak sesuai dengan yang
dibutuhkan. Apabila ingin menyimpan atau menambah data jenis kontrak ke dalam
database dan akan tampil pada list data maka tekan tombol simpan. Jika ingin batal
mengisi data maka tekan tombol batal. Form jenis kontrak digambarkan pada
Gambar 5.6

Gambar 5.6 Form Tambah Jenis kontrak

49

Pada baris data, user juga dapat mengubah data, dengan cara mencari data
yang akan di ubah selanjutnya tekan tombol edit pada sisi kanan baris lalu ubah
sesuai keinginan kemudian tekan tombol save, maka data yang ada pada database
akan terubah namun jika user ingin menghapus data maka tekan tombol delete,
maka data yang ada pada database akan terhapus.
5.3.7 Form Tambah Paket
Form tambah paket ini berfungsi untuk menyimpan data paket baru dengan
delapan data yang harus di isi yaitu satker, nama paket, pagu dipa, pagu paket, jenis
kontrak, tahun mulai, tahun selesai, dan keterangan. Pada form ini user dapat
menambah data dan juga mengubah data paket sesuai dengan yang dibutuhkan..
Apabila ingin menyimpan atau menambah data surat ke dalam database dan akan
tampil pada list data maka tekan tombol simpan. Jika ingin batal mengisi data maka
tekan tombol batal. Form surat digambarkan pada Gambar 5.7

Gambar 5.7 Form Tambah Surat
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Pada baris data, user juga dapat mengubah data, dengan cara mencari data
yang akan di ubah selanjutnya tekan tombol edit pada sisi kanan baris lalu ubah
sesuai keinginan kemudian tekan tombol save, maka data yang ada pada database
akan terubah namun jika user ingin menghapus data maka tekan tombol delete,
maka data yang ada pada database akan terhapus.
5.3.8 Form Maintenance Paket
Form Maintenance Paket ini berfungsi untuk menyimpan data paket proses
lelang dan paket terkontrak dengan dua data yang harus diisi yaitu kode_status dan
nama_status. Pada form ini user dapat menambah data paket sesuai dengan yang
dibutuhkan. Apabila ingin menyimpan atau menambah data paket proses lelang
atau terkontrak ke dalam database dan tampil pada list data maka tekan tombol
simpan. Jika ingin membatalkan mengisi data maka tekan tombol batal. Form status
kirim digambarkan pada Gambar 5.8 dan Gambar 5.9

Gambar 5.8 Form Maintenance Paket Lelang
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Gambar 5.9 Fitur Maintenance Paket Lelang
Tampilan menu pada Gambar 5.9 di atas merupakan tampilan ketika user
menyimpan data yang diisikan pada kolom tambah data, maka dengan otomatis
ketika tombol simpan di tekan data paket lelang yang ada pada database akan terisi,
kemudian akan ditampilkan pada baris data status kirim.
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BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Setelah melakukan analisa dan perancangan, serta implementasi aplikasi
administrasi paket lelang proyek pada BBPJN VIII, maka dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
a.

Aplikasi yang dibuat mampu melakukan pemantauan paket proyek belum
lelang, proses lelang, dan terkontrak serta memudahkan proses pelaporan yang
lebih mudah, cepat dan tepat pada satker.

b.

Aplikasi ini memiliki fitur pencatatan histori paket yang belum terlaksana
maupun telah terlaksana, dan histori paket lelang rutin yang dapat dilihat
menurut periode harian, bulanan, atau tahunan.

6.2 Saran
Berdasarkan penjelasan mengenai aplikasi yang telah di buat ini tentunya
masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh sebab itu, disarankan dalam
pengembangan sistem ini agar menjadi lebih baik yaitu dengan penambahan
tanggal, tahun mulai, tahun selesai pada dokumen. Dan notifikasi ketika peket telah
dilaporkan. Sehingga dapat mempermudah bidang perencanaan dan pemantauan
untuk mencari dokumen dan mengolahnya menjadi sebuah informasi.
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