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ABSTRAK 

 

Berdiri di kota pahlawan, Surabaya – Indonesia, PT Kencana Alam Putra 

adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor yang mengikuti tender  

beberapa penyelenggara. Proses administrasi keikutsertaan tender diawali dengan 

pengecekan berita tender sampai penyelesain dokumen persyaratan. Namun ada 

beberapa kendala dalam pencatatan dan pemberian informasi berita tender yang 

lama salah satunya terletak pada persetujuan tender oleh direktur utama dan 

manajer sehingga jadi lebih lambat dalam persiapan mengikuti tender. Kendala 

yang lain adalah pada komunikasi dan koordinasi tim tender dalam progress tender 

yang membuat permasalahan seperti miss komunikasi dan salah paham. 

Agar dapat mengatasi permasalahan di atas, maka dibangun aplikasi yang 

dapat membantu kinerja administrasi dalam keikutsertaan tender pada PT. Kencana 

Alam Putra. Aplikasi ini dapat memberikan notifikasi kepada direktur utama, 

manajer dan unit kerja melalui SMS dan memberikan informasi history yang akan 

mencatat perubahan dan kegiatan berita tender. 

Berdasarkan hasil uji coba, aplikasi administrasi keikutsertaan tender akan 

menghasilkan daftar dokumen kelengkapan tender, notifikasi email untuk user 

baru, laporan penawaran BOQ, history yang mencatat progress aktivitas tender, 

notifikasi SMS untuk direktur utama dan manajer dalam persetujuan tender dan 

notifikasi SMS untuk unit kerja dalam penugasan. 

 
Kata Kunci : Aplikasi, Administrasi, Tender, PT Kencana Alam Putra
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdiri di kota pahlawan, Surabaya – Indonesia, PT Kencana Alam Putra 

bergerak di bidang kontraktor, dan bekerja sama dengan berbagai industri nasional 

dan internasional yang sesuai dengan lingkup usahanya di bidang masing-masing. 

PT Kencana Alam Putra mengikuti tender yang umumnya diadakan oleh penyedia 

tender seperti Indonesia Power, Pembangkit Jawa Bali Perusahaan Listrik Negara 

(PJB PLN), Pembangkit Listrik Nasional (PLN), dan lainnya. Untuk mengikuti 

tender PT Kencana Alam Putra melihat kebutuhan yang sesuai dengan bidangnya 

yang mencakup pemborong pekerjaan maupun pengadaan barang.  

Proses keikutsertaan tender PT Kencana Alam Putra diawali dengan  

pengecekan berita acara tender yang dilihat dari e-procurement, kemudian bagian 

administrasi mencatat kelengkapan berita acara tender dari penyedia tender. Proses 

keikutsertaan terdiri dari 3 proses yaitu pendaftaran, melengkapi dokumen, dan 

persetujuan akhir. Pada proses pendaftaran, bagian administrasi menindaklanjuti 

informasi tender dengan mengirimkan informasi tersebut ke Direktur Utama dan 

Manajer supaya memilih tender mana saja yang disetujui untuk diikuti. Untuk 

proses persetujuan tender yang akan diikuti, Direktur Utama dan Manajer yang 

berhak untuk melakukan persetujuan laporan tender. Disini proses persetujuannya 

adalah ketika tim tender sudah menginputkan sebuah data tender maka Manajer dan 

Direktur Utama harus melakukan persetujuan secara bersama-sama (keduanya) dan 

jika salah satu tidak melakukan persetujuan maka tender tidak bisa diikuti.  
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Setelah itu laporan tender yang sudah disetujui oleh Direktur Utama dan 

Manajer akan diberikan kembali kepada administrasi untuk direkap. Laporan tender 

yang sudah disetujui langsung diberikan administrasi kepada unit kerja yang 

dikirim untuk mendaftarkan dokumen keikutsertaan tender ke penyedia tender. 

Selanjutnya unit kerja akan menerima Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dari 

penyedia tender terkait kriteria-kriteria dan persyaratan untuk dapat mengikuti 

tender. Administrasi akan menginformasikan RKS kepada Direktur Utama dan 

Manajer supaya mengetahui kriteria-kriteria dan persyaratan tender tersebut. 

Apabila sanggup untuk memenuhi syarat dan kriteria yang diberikan oleh penyedia 

tender maka Direktur Utama dan Manajer akan memberikan penawaran. Daftar 

kelengkapan tender dan syarat sudah lengkap akan diberikan kepada unit kerja 

untuk mengikuti lelang.  

Berdasarkan proses tersebut terdapat beberapa permasalahan yang 

disebabkan tidak adanya aplikasi yang dapat membantu kinerja Administrasi. 

Permasalahan terletak pada proses pencatatan. Selama ini Administrasi mengalami 

kesulitan dalam pencatatan, karena pada kondisi sekarang pencatatan manual 

dengan menghasilkan dokumen kertas membutuhkan 3-4 hari waktu yang relatif 

lama untuk persiapan mengikuti tender. Dengan sistem yang lama tidak bisa 

dilakukan penyaringan data sehingga membuat proses pencarian data menjadi lebih 

lambat. Permasalahan yang kedua adalah terletak pada proses persetujuan tender 

dan penyampaian laporan tender yaitu sering terjadinya keterlambatan pemberian 

laporan tender kepada penyedia. Dampak dari keterlambatan tersebut juga 

membuat PT Kencana Alam Putra tidak bisa ikut serta dalam tender yang sedang 

diadakan. Diharapkan bila sudah tersedia aplikasi, proses kinerja administrasi lebih 
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cepat dibandingkan kondisi yang sekarang karena dapat mempercepat beberapa 

proses. Permasalahan yang ketiga adalah terletak pada komunikasi dan koordinasi 

tim tender dalam progress tender maupun penugasan tender.  Selama ini 

komunikasi dalam progress tender dilakukan melalui telefon/pesan singkat antara 

Manajer, Direktur Utama dan Unit Kerja. Proses itu kadang membuat penugasan 

menjadi salah paham dan miss komunikasi dalam penugasan sehingga membuat 

kinerja jadi lebih lama.  

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

Administrasi PT Kencana Alam Putra membutuhkan sebuah aplikasi keikutsertaan 

tender. Oleh sebab itu, pada Tugas Akhir ini penulis mencoba untuk memberikan 

solusi permasalahan dengan membuat rancang bangun aplikasi keikutsertaan tender 

pada PT Kencana Alam Putra yang dapat terintegrasi antara Administrasi dengan 

Direktur Utama dan Manajer sekaligus seluruh unit kerja. Aplikasi keikutsertaan 

tender ini dapat memperlancar PT Kencana Alam Putra dalam mengikuti tender. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya adalah 

bagaimana merancang dan membangun aplikasi administrasi keikutsertaan tender 

pada PT Kencana Alam Putra. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi menangani proses administrasi keikutsertaan tender sesuai prosedur 

pada PT Kencana Alam Putra. 
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2. Pada proses persetujuan tender yang inputkan oleh admin hanya bisa di setujui 

oleh Direktur Utama dan Manajer jika salah satu tidak setuju maka tender tidak 

dapat diikuti serta diberikan penjelasan dasar penolakan tender tersebut. 

3. Proses distribusi laporan tender diaplikasi ini dilakukan secara internal antara 

Direktur Utama, Manajer dan Unit kerja tidak membahas distribusi ke penyedia 

tender, karena hal tersebut sudah ditangani unit kerja sendiri. 

4. Digunakan untuk membantu menghubungkan semua tim yang memiliki 

mobilitas tinggi dan bisa diakses dimana saja, maka akan dirancang aplikasi 

berbasis Web. 

5. Ada penanggung jawab dari setiap penugasan masing-masing.  

1.4 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan tugas 

akhir ini adalah menghasilkan aplikasi administrasi keikutsertaan tender berbasis 

web (studi kasus PT Kencana Alam Putra). Dengan adanya aplikasi ini digunakan 

untuk PT Kencana Alam Putra menghasilkan notifikasi berita acara tender, 

progress tender yang berjalan, memberikan persetujuan berita acara tender, dan 

informasi penugasan dalam  proses keikutsertaan tender. 

 
1.5 Manfaat 

Pembuatan aplikasi keikutsertaan tender ini diharapkan memberikan 

manfaat untuk stakeholder yang berkaitan dengan pendistribusian laporan tender. 

Berikut merupakan manfaat yang dapat diperoleh berdasarkan stakeholder :. 

1. Administrasi 

a. Proses penyampaian informasi tender kepada Direktur Utama dan Manajer 

lebih cepat dan akurat.  
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b. Proses penerimaan tender yang sudah dipersetujuan oleh Manajer dan 

Direktur Utama lebih cepat. 

c. Mempercepat dan mempermudah komunikasi dan koordinasi antara 

Manajer dan Direktur Utama dalam membuat penawaran tender.  

2. Direktur Utama dan Manajer  

a. Mempermudah Direktur Utama dan Manajer dalam melihat berita tender 

yang ada. 

b. Proses persetujuan tender dapat dilakukan Direktur Utama dan Manajer 

lebih cepat. 

c. Mempercepat proses mengisi dan menyampaikan penawaran tender oleh 

Direktur Utama dan Manajer. 

d. Memberitahu Direktur Utama dan Manajer untuk mengingatkan tentang 

informasi tender yang ada. 

e. Membantu Direktur Utama dan Manajer dalam melakukan pengawasan 

pada progress tender yang sedang berlangsung 

3. Unit Kerja 

a. Mempermudah unit kerja untuk mengetahui penugasan proyek tender 

b. Mempercepat unit kerja dalam melaporkan progress tender yang 

berlangsung dan informasi tender. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini disusun untuk memberi 

gambaran isi dari setiap bab. Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan 

tersebut yang telah diuraikan melalui paragraf di bawah ini. 
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Bab I pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan dari Rancang Bangun Aplikasi Keikutsertaan Tender pada PT Kencana 

Alam Putra. 

Bab II landasan teori, menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam 

mendukung perancangan aplikasi keikutsertaan tender meliputi teori tender, e-

procurement, administrasi, fungsi administrasi, aplikasi, internet, website, rancang 

bangun, sistem, perancangan sistem, analisis sistem, Business Process Modelling 

Notation (BPMN), siklus hidup pengemangan sistem, testing dan implementasi, 

Waterfall dan black box testing. 

Bab III analisis dan perancangan sistem, menjelaskan tentang analisis 

sistem, perancangan sistem dan perancangan pengujian sistem. Analisis sistem 

dilakukan dengan perancangan kebutuhan sistem. Perancangan sistem dilakukan 

dengan merancang sitemap, perancangan proses, perancangan basis data, dan 

perancangan antar muka pengguna. Perancangan pengujian sistem dilakukan 

dengan merancang pengujian untuk sistem yang akan dibangun. 

Bab IV implementasi dan evaluasi, menjelaskan tentang implementasi dan 

evaluasi sistem yang telah dibangun. Pada bab ini dilakukan impelementasi sistem 

yang telah dibuat dan selanjutnya dilakukan pengujian sistem. 

Bab V penutup, menjelaskan tentang penutup yang berisi kesimpulan dari 

hasil sistem dan saran untuk pengembangan sistem di waktu yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini digunakan landasan teori yang 

membahas tentang teori-teori yang dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan 

permasalahan.  

 
2.1 Tender 

Menurut Akhmadi (2004), tender adalah suatu sistem penawaran pada 

kontraktor untuk diberi kesempatan mengajukan besarnya biaya untuk 

melaksanakan proyek yang ditawarkan. Dalam pemilihan kontraktor secara 

langsung, sulit menentukan kontraktor terbaik sebagai pihak pelaksana di lapangan. 

Dengan adanya tender proyek dapat membantu Manajer dalam membandingkan 

dan memilih kontraktor, sehingga mendapatkan hasil maksimal. Sedangkan 

kontraktor adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang bersifat perorangan yang 

berbadan hukum yang menawarkan jasa di bidang pelaksanaan bangunan/kontruksi 

sesuai dengan kemampuan dari perusahaan tersebut, misalnya CV, Fa, PT, PD, NV 

dan lainnya. 

Tender proyek yang dilaksanakan mempunyai tujuan yang ingin dicapai 

antara lain : 

a. Menguji kemampuan teknis, bonafiditas, keuangan, keahlian, pengalaman dan 

peralatan yang dimiliki setiap kontraktor.   

b. Mendapatkan kontraktor terbaik sebagai pelaksana lapangan. 

c. Agar pelaksanaan proyek di lapangan dapat mencapai yang sebaik-baiknya. 
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Adapun jenis-jenis  dari tender antara lain : 

a.  Tender umum, yaitu tender yang diadakan untuk semua kontraktor peminat 

meskipun di luar daerah lokasi proyek. 

b. Tender terbatas, yaitu tender yang dibatasi pada jumlah undangan peserta 

kontraktor penawar berdasarkan hasil prakualifikasi. 

    c.     Tender bawah tangan, yaitu tender yang dilakukan hanya dengan mengundang 

satu kontraktor yang telah ditetapkan. 

2.2 Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagai acuan tender 

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang 

dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun 

oleh penyedia barang/jasa. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan 

kerja/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan 

sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu. Pemimpin 

proyek/pemimpin bagian proyek adalah pejabat yang diangkat oleh 

Menteri/Pemimpin lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/pejabat yang diberi kuasa, 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari 

anggaran belanja pembangunan APBN. Pelaksanaan tender proyek ini didalamnya 

terdapat tim yang disebut panitia pelelangan dimana panitia pelelangan ini akan 

mengurusi dari dimulainya pelelangan sampai evaluasi pelelangan. Kebijakan 

umum pemerintah dalam pengadaan barang jasa adalah : 

a. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan  

perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan 
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mengembangkan industri dalam negeri dalam rangkat meningkatkan daya saing 

barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional. 

b. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok 

masyarakat dalam pengadaan barang/jasa 

c. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses 

pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa. 

d. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pengguna 

barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa. 

e. Meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan 

f. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional 

g. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

h. Mengharuskan pengumuan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa 

kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal 

pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas. 

2.3 Keppres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Keputusan Presiden Nomer 4 Tahun 2015 ini merupakan revisi peraturan yang 

membahas tentang pengadaan barang dan jasa yang terbaru. Dalam Peraturan 

Presiden pasal 1 ini, yang dimaksud dengan : 

a     Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang 

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh 

kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 
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b Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang 

selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

c.   Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang 

ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala 

Daerah untuk menggunakan APBD. 

d.  Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 

dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

e. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 

mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang 

telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 

segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan 

Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 

f  Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua 

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 

g    Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan 

tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

h  Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan 

barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang 

harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 
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2.4 E-Procurement Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bahwa K/L/D/I wajib 

melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh 

paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011. Ketentuan teknis operasional 

pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP 

Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), 

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-tendering, Peraturan 

Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. 

Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik 

mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 

2011 Tentang e-tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Terhadap 

informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 

tentang ITE. 

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan 

e-tendering atau e-purchasing: 

1. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan 

secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar 
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pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali 

penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. 

2.  E-purchasing merupakan tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog 

elektronik. 

Tujuan Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.  

3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. 

4. Mendukung proses monitoring dan audit. 

5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. 

2.5 Proses Tender pada PT Kencana Alam Putra 

Proses PT Kencana Alam Putra dalam mengikuti sebuah tender dapat 

dijelaskan dalam gambar sebagai berikut : Pengumuman, Daftar Lelang, Menerima 

RKS, Aanwijzing, Pengambilan Berita Acara, Pengumpulan Kelengkapan 

Dokumen, Pembukaan Penawaran, Pengumuman Pemenang Lelang, Berita Acara 

Penunjukan Pemenang Lelang dan Pelaksanaan Pekerjaan 
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Gambar 2. 1 Proses Mengikuti Tender PT Kencana Alam Putra 

a.   Pengumuman tender akan disampaikan melalui e-procurement yang dapat  

diakses di website penyelenggara tender. 



14 
 

 

b.  Daftar lelang akan proses mendaftar sebuah tender yang sudah diumumkan oleh 

penyelenggara tender, disini yang menentukan untuk mengikuti tender adalah 

direktur utama dan manajer 

c.  Menerima RKS (Rencana Kerja dan Syarat) berisi dokumen untuk proses kerja, 

teknik, spesifikasi barang, jadwal pekerjaan, dokumen yang dilengkapi dan 

syarat yang ditentukan dalam mengikuti sebuah tender 

d. Aanwidjzing dalam arti penjelasan pekerjaan tender disini akan membahas 

penjelasan administrasi bahan penawaran tender dan pengarahan teknis dan 

tinjauan dilapangan. 

e. Pengambilan berita acara adalah hasil kesepakatan dalam penjelasan administrasi 

dan teknis dilapangan bersama. 

f.  Pengumpulan kelengkapan dokumen disini proses untuk melengkapi dokumen 

syarat yang diperlukan dalam mengikuti tender jika ada kesalahan dikit dalam 

kelengkapan dokumen akan mengakibatkan gugurnya dalam proses seleksi 

g.  Pembukaan penawaran melengkapi berkas-berkas penawaran dan spek teknis  

dalam sebuah barang akan dimasukan ke amplop untuk diberikan kepada direksi. 

h.  Pengumuman pemenang lelang hasil dari memilih perusahaan yang ditunjuk 

oleh penyelenggara tender untuk mengerjakan tender. 

i. Berita Acara penunjukan pemenang lelang disampaikan lewat surat bagi 

pemenang tender 

j. Pelaksanaan Pekerjaan pemenang dalam tender melakukan pekerjaan tender 

sesuai dengan jadwal yang paparkan. 
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2.6 Administrasi 

Menurut Haryadi (2009), ada dua pengertian administrasi, yaitu 

administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. 

a. 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. 

b. 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 efisien. Jadi 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. 

2.7 Fungsi Administrasi 

Menurut Quible (2005), ada lima jenis fungsi pendukung administrasi 

dalam perkantoran. 

a.   Fungsi rutin, yaitu fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan 

pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Biasanya, fungsi 

ini dilaksanakan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan 

administrasi sehari-hari. 

b.   Fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, 

keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai, seperti bisa 

menggunakan beberapa program aplikasi komputer. Fungsi ini biasanya 
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dilakukan oleh staf administrasi yang tergabung dalam departemen teknologi 

informasi. 

c.   Fungsi analisis, yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan 

kreatif, disertai kemampuan untuk mengambil keputusan, seperti membuat dan 

menganalisis laporan dan membuat keputusan pembelian. Fungsi ini biasanya 

dilakukan oleh seorang manajer yang bertanggung men-support keputusan yang 

akan dibuat oleh atasannya. 

d.   Fungsi interpersonal, yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis 

sebagai dasar pengambilan keputusan, serta keterampilan yang berhubungan 

dengan orang lain, seperti mengoordinasikan tim proyek. Fungsi ini biasanya 

dilakukan oleh staf administrasi sebagai jenjang karier sebelum naik menjadi 

General Manajer pada suatu organisasi. 

e. Fungsi manajerial, yaitu fungsi yang membutuhkan perencanaan, 

pengoorganisasian pengukuran, dan pemotivasian, seperti pembuatan anggaran 

dan pengevaluasian karyawan. Biasanya, fungsi ini dilakukan oleh staf 

setingkat manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem dan 

prosedur administrasi. 

 
2.8 Aplikasi 

Menurut Pramana (2005), Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang 

dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, 

permainan, pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir 

manusia lakukan. 

Menurut Nazrudin Safaat H  (2012),  Perangkat lunak aplikasi adalah suatu  

subkelas  perangkat  lunak  komputer  yang  memanfaatkan  kemampuan komputer 
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langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya  

dibandingkan  dengan  perangkat  lunak  sistem  yang mengintegrasikan berbagai 

kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan  kemampuan  

tersebut  untuk  mengerjakan  suatu  tugas  yang menguntungkan  pengguna.  

Contoh  utama  perangkat  lunak  aplikasi  adalah pengolah  kata,  lembar  kerja,  

dan  pemutar  media.  Beberapa  aplikasi  yang digabung  bersama  menjadi  suatu  

paket  kadang  disebut  sebagai  suatu  paket atau suite aplikasi (application suite). 

Contohnya adalah  Microsoft Office dan OpenOffice.org, yang menggabungkan  

suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja,  serta  beberapa  aplikasi  lainnya.  

Aplikasi-aplikasi  dalam  suatu  paket biasanya  memiliki  antarmuka  pengguna  

yang  memiliki  kesamaan  sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari 

dan menggunakan setiap aplikasi. Sering kali, aplikasi ini memiliki kemampuan 

untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna. 

Contohnya,  suatu  lembar  kerja  dapat  dibenamkan  dalam  suatu  dokumen 

pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah. 

2.9 Internet 

Menurut Suhesti (2009), Definisi internet adalah rangkaian atau jaringan 

sejumlah komputer yang saling berhubungan. Internet berasal dari kata 

interconnected-networking. Internet merupakan jaringan global yang 

menghubungkan suatu jaringan (network) dengan jaringan lainnya di seluruh dunia. 

Media yang menghubungkan bisa berupa kabel, kanal satelit maupun frekuensi 

radio. 

Jaringan internet bekerja bekerja berdasarkan suatu protokol (aturan). 

TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol. Internet Protocol adalah protokol 

standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan di dalam internet 
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sehingga data dapat dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya. Setiap 

komputer diberikan suatu nomor unik yang disebut dengan alamat IP. 

 
2.10  Website 

Menurut Yuhefizar (2013), Website atau situs merupakan kumpulan yang 

luas dari jaringan computer besar dan kecil saling berhubungan menggunakan 

jaringan (tele) komunikasi yang ada di seluruh dunia. Seluruh manusia yang secara 

aktif berpartisipasi sehingga internet menjadi sumberdaya informasi yang sangat 

berharga. 

Pengertian website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang 

biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada 

di dalam World Wide Web (WWW) di internet. Website pertama kali ditemukan 

oleh Sir Timothy John, Tim Berners-Lee. Pada 1991 website terhubung dengan 

jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah 

tukar menukar dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di tempat 

mereka bekerja.Website dipubliksikan ke publik setelah adanya pengumuman dari 

CERN pada tanggal 30 April 1993. CERN menyatakan bahwa website dapat 

digunakan secara gratis oleh semua orang.Ada 2 macam jenis website, yakni yang 

website statis dan website dinamis. Website statis, yakni website yang informasinya 

merupakan informasi satu arah, yakni hanya berasal dari pemilik software saja. 

Umumnya website ini bersifat tetap, jarang berubah, dan hanya bisa diupdate oleh 

pemiliknya saja. Contoh dari website statis ini, yaitu profil perusahaan. Sementara 

itu, website dinamis merupakan website yang mempunyai arus informasi dua arah, 

yakni yang berasal dari penguna dan pemillik, sehingga pengupdate-an dapat 
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dilakukan oleh pengguna dan juga pemilik website. Contoh dari website dinamis 

ini, yaitu Friendster, Multiply, dan Facebook. 

Unsur-unsur yang harus ada dalam penyediaan website atau situs di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Nama Domain (Domainname / URL –UniformResourceLocator) 

Alamat unik di dalam dunia maya (internet) yang berguna untuk 

menemukan sebuah website. Umumnya URL ini di perjualbelikan dengan sistem 

sewa tahunan. Dan biasanya di belakang URL ini mepunyai akhiran sesuai dengan 

lokasi dan kepentingan atas di buatnya website tersebut. Contohnya: .co.id 

b. Rumah Tempat Website (WebHosting) 

Web Hosting merupakan ruangan yang terdapat dalam hardisk sebagai 

penyimpanan data, video, email dan database yang nantinya akan ditampilkan 

didalam website tersebut. 

c. Bahasa Program (Scripts Program) 

Bahasa Program merupakan sarana yang digunakan untuk menterjemahkan 

setiap perintah pada saat website tersebut sedang dijalankan.contoh dari bahasa 

program, yakni HTML, PHP, JavaScript, XML, dan JSP. 

d.  Program Transfer Data ke Pusat Data 

FTP (FileTransferProtocol) merupakan akses yang diberikan pada saat 

memesan webhosting, FTP berguna untuk memindahkan file-file website yang ada 

pada komputer kita ke pusat webhosting agar dapat terakses ke seluruh dunia. 

 
2.11  Rancang Bangun 

 
 Menurut Pressman (2015), Rancang  merupakan  serangkaian  prosedur  

untuk  menerjemahkan  hasil  analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa 
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pemrograman untuk mendeskripsikan  dengan  detail  bagaimana  komponen-

komponen  sistem  diimplementasikan. 

2.12  Sistem 

Menurut Jogiyanto (2003), Dalam pendekatan komponen, sistem dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Contoh dari sistem yang didefinisikan sebagai pendekatan ini misalnya adalah 

sistem komputer yang didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan 

perangkat lunak. 

2.13  Perancangan Sistem 

Menurut Kusrini (2007), perancangan sistem adalah  pengembangan 

sistem secara spesifik yang dituliskan dalam kertas kerja dari hasil rekomendasi 

analis sistem. Tujuan perancangan sistem, adalah : 

a. Memenuhi kebutuhan pemakai sistem 

b. Memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap untuk 

pemrogram dan ahli-ahli teknik yang terlibat. 

2.14  Short Message Service (SMS) 

Short Message Service (SMS) adalah sebuah layanan pada telepon 

genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. Konsep SMS 

pertama kali dikembangkan oleh Friedhelm Hillebrand dan Bernard Ghillebaert 

dari Franco German GSM Cooperation pada tahun 1984 (Hillebrand, dkk 2010).  

Layanan SMS yang menggunakan pesan sebagai sarana komunikasi dianggap tidak 

mengganggu penerima SMS untuk melakukan aktifitas lain dengan ponselnya. 

Selain itu layanan SMS yang berupa text dapat digunakan sebagai pengingat bagi 

penerimanya. 
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Mekanisme cara kerja sistem SMS adalah melakukan pengiriman pesan 

singkat dari ponsel pengguna ke ponsel pengguna yang lain.  Hal ini dapat 

dilakukan berkat adanya sebuah entitas dalam sistem SMS yang bernama Short 

Message Service Centre (SMSC), disebut juga Message Centre (MC).  SMSC 

merupakan sebuah perangkat yang melakukan tugas store and forward lalu lintas 

SMS.  Didalamnya termasuk penentuan atau pencarian rute tujuan akhir dari SMS. 

Gambar cara kerja SMS dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2. 2 Cara Kerja SMS 

2.15  Tcast Short Message Service (SMS) 

Menurut (Tcast SMS Gateway Solutions, 2017), SMS Gateway 

merupakan sistem pengiriman SMS yang pada awalnya dilakukan melalui  ponsel 

namun kini dilakukan melalui perangkat komputer. Pada dasarnya konsep SMS 

Gateway melibatkan komunikasi antara pengirim, operator dan penerima. Di sisi 

pengirim dibutuhkan beberapa perangkat seperti: PC atau Laptop, Modem SMS 

Gateway. Penghubung antara pengirim dan penerima dibutuhkan jasa operator 

dimana terdiri dari: BTS/Satelit dan Server SMS Data Center (SMSC). Di sisi 

penerima hanya membutuhkan ponsel dengan jaringan CDMA atau GSM yang 

terkacup dalam area BTS Operator. Penerima akan mendapatkan SMS biasa seolah-
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olah seperti dikirim lewat ponsel oleh pengirim, dan penerima dapat membalas 

SMS tersebut ke nomor pengirim SMS dengan kondisi software SMS Gateway 

diaktifkan untuk menerima reply. Gambar cara kerja SMS Gateway dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2. 3 Cara Kerja SMS Gateway  

  
2.16  Analisis Sistem 

Menurut Fatta (2007), Analisis sistem merupakan tahapan awal dari 

pengembangan sistem. Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang 

menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari bagian-bagiam 

komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut 

bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. 
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2.17   BPMN (Business Process Modelling Notation) 

Menurut Rosmala (2007), definisi BPMN (Business Process Modelling 

Notation) dalam  jurnal  yang  berjudul  Pemodelan  Proses  Bisnis  B2B  denngan 

BPMN  “suatu metodologi yang relatif baru tetapi saat ini mulai banyak diterima 

oleh  kalangan  luas  sebagai  suatu  model  standar  untuk  menggambarkan  proses 

bisnis suatu organisasi”.  Definisi BPMN diambil dari web BPMN www.bpmn.org 

“is a graphical notation that depict the steps in a business process”. Berdasarkan  

definisi  di  atas  penulis  menarik  simpulan  bahwa  BPMN  merupakan gambaran  

alur bisnis yang terjadi pada suatu organisasi atau instansi yang digambarkan 

dengan notasi. 

 
2.18   Siklus Pengembangan Sistem 

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan sebuah rangkaian 

proses hidup dari sebuah perangkat lunak, mulai dari analisis hingga sebuah 

perangkat lunak tidak terpakai lagi. Perangkat lunak tersebut dinyatakan hidup 

kembali dalam sebuah revisi atau pengembangan baru. Bentuk SDLC yang 

digunakan adalah model Waterfall 

 
2.19   Waterfall 

Menurut Pressman (2015), model Waterfall adalah model klasik yang 

bersifat sistematis menggunakan pendekatan secara sekuensial untuk 

mengembangkan software yang dimulai dengan permintaan spesifikasi dari 

pelanggan dan melewati progres planning, modeling, construction, dan deployment 

dengan tujuan utama untuk membantu penyelesaian software. Berikut adalah urutan 

proses model Waterfall menurut Pressman: 
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Gambar 2. 4 Waterfall model (sumber : Pressman (2015) 

 

Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan didalam 

model Waterfall (Pressman, 2015) : 

a. Cimmunication (komunikasi) 

Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software, dan tahap 

untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan 

customer, maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, 

artikel, maupun dari internet. 

b. Planning (perencanaan) 

Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication (analysis 

requirement). Tahapan ini menggambarkan tugas-tugas teknis yang dilakukan, 

sumber daya yang dibutuhkan, produk yang harus dihasilkan, dan jadwal-jadwal 

kerja termasuk rencana yang akan dilakukan. 

c. Modelling (pemodelan) 

Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan-kebutuhan 

menjadi sebuah perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat 

coding. Proses ini berfokus pada rancangan struktural data, arsitektur software, 

representasi interface, dan detail (algoritma) procedural. 
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d. Contruction (konstruksi) 

Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau pengkodean 

merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. 

Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan 

inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software, 

artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah 

pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap perangkat lunak yang 

telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap 

perangkat lunak tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. 

e. Deployment (pengoperasian) 

Tahapan ini bisa dikatakan akhir dalam pembuatan sebuah software atau 

sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem perangkat 

lunak yang sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software yang telah 

dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. 

2.20   Testing dan Implementasi Sistem 

Menurut Bertolino (2005), Testing dan implementasi yaitu tahap 

mendemonstrasikan dan menjalankan sistem perangkat lunak yang telah selesai 

dibuat, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah dispesifikasikan. 

Tahapan ini tertuang dalam suatu dokumen Test Plan, yang dimulai dari membuat 

Software Testing fundamentals yang berisi tentang penjelasan penting mengenai 

terminology testing. Selanjutnya merancang Test Levels yang terbagi antara target 

pengetesan dan objektif dari pengetesan. Pada tahap berikutnya adalah 

mendefinisikan Test Techniques, yaitu tentang bagaimana teknik yang digunakan 

termasuk dasar-dasar pengetesan berdasarkan intuisi dan pengalaman serta teknik 
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pengetesan secara teknik coding, teknik kesalahan, teknik penggunaan, dan teknik 

terkait lainnya. Tahap selanjutnya adalah mendefinisikan Test – Related Measures, 

yaitu ukuran-ukuran pencapaian testing yang telah dilakukan untuk kemudian  

dievaluasi kembali. Tahap terakhir adalah mendefinisikan test Process yang berisi 

tentang aktivitas testing. 

 
2.21   Black Box  

Pengujian black box berkonsentrasi untuk menemukan kondisi dimana 

program tidak berjalan sesuai dengan spesifikasi (fungsional), berusaha 

menemukan kesalahan fungsi yang tidak benar atau tidak ada, kesalahan interface, 

kesalahan pada struktur data atau akses database, serta kesalahan perilaku atau 

performa. Pengujian black box digunakan untuk menguji sistem yang dibangun 

dengan berbasis objek. 

Menurut Myers (2004), pengujian black box testing digunakan untuk 

menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak. Kebenaran perangkat lunak 

yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi 

masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses 

untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan 

program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat 

diketahui kesalahan-kesalahannya. 

Pengujian black box mencakup 2 hal berikut : 

a. Pengujian yang mengabaikan mekanisme internal sistem atau komponen 

dan fokus semata-mata pada output yang dihasilkan yang merespon input yang 

dipilih dan kondisi eksekusi. 
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b. Pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi pemenuhan sistem atau 

komponen dengan kebutuhan fungsional tertentu.
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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Bab 3 ini akan membahas tentang analisis dari permasalahan yang ada di 

PT Kencana Alam Putra. Analisis dan perancangan pada sistem ini menggunakan 

model Waterfall. Pada metode Waterfall terdapat empat tahapan dalam 

mengembangkan sistem yaitu komunikasi, planning, modeling dan konstruksi. 

  

Gambar 3.1 Pengembangan System Development Life Cycle (SDLC) model 
Waterfall 

 

Analisis dan perancangan sistem ini akan membahas tentang identifikasi 

masalah, analisis permasalahan, dan perancangan sistem dalam Rancang Bangun 

Aplikasi Keikutsertaan Tender Pada PT Kencana Alam Putra.



29 

 

3.1 Analisis Sistem 

Pada tahapan analisis sistem akan dilakukan beberapa proses yang 

berhubungan dengan tahapan awal metode penelitian. Pada tahap metode penelitian 

ini digunakan model Waterfall pada System Development Life Cycle (SDLC). 

Dalam analisis sistem model Waterfall terdapat tahapan analisis kebutuhan. 

 
3.1.1 Analisis Bisnis 

Tahapan analisis bisnis yang meliputi identifikasi masalah, identifikasi 

data, dan identifikasi fungsi. 

1. Identifikasi Masalah 

a. Komunikasi (Communication) 

Pada tahapan komunikasi yang sudah dilakukan dapat disimpulkan 

analisis kebutuhan aplikasi keikutsertaan tender pada PT Kencana Alam Putra 

ini terdiri dari beberapa langkah yaitu wawancara, observasi dan studi literatur. 

Identifikasi dan analisis permasalahan yang terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan, dan yang terakhir adalah identifikasi kebutuhan aplikasi keikutsertaan 

tender. 

b.  Wawancara dan Observasi 

Wawancara merupakan proses mencari informasi dengan cara tanya 

jawab kepada Administrasi. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang 

sampai mendapatkan informasi yang jelas. Hasil dari wawancara tersebut 

menghasilkan informasi yaitu tentang keikutsertaan tender.   

Obervasi  dilakukan  dengan  pengamatan  langsung  terhadap  objek  yang  

akan  diteliti  terkait  permasalahan  yang  akan  dibahas,  yaitu  dengan  
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mengunjungi  perusahaan untuk  melihat  dan  mengamati  kegiatan  yang  terjadi  

dalam proses pendaftaran tender. 

Tempat : PT Kencana Alam Putra 

Alamat : JL. Arief Rachman Hakim 51 Blok F/16, Surabaya, 60117 

Waktu : Juni 2016 

Penjelasan umum proses keikutsertaan tender dijelaskan seperti gambar 3.2 
 
 

 
 

Gambar 3.2  Gambaran umum administrasi 

Pada gambar 3.2 diatas dapat dijelaskan, sistem mengambil data berita 

tender dari e-procurement yang diberitakan kepada tim tender, direktur utama dan 

manajer. Direktur utama dan manajer melakukan seleksi berita tender, kemudian 

berita tender persetujuan dikirim oleh unit kerja kepada penyelengara tender untuk 

pendaftaran. Setelah pendaftaran dilakukan penyelenggara akan memberikan RKS 

(Rencana Kerja dan Syarat) dan berita acara yang selanjutnya di upload ke sistem 
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untuk dibaca oleh Direktur utama dan Manajer mengetahui persyaratan proyek. 

Disusunlah dokumen kelengkapan tender sesuai persyaratan RKS yang sudah 

dijelaskan.   

Dokumen kelengkapan tender yang sudah lengkap akan diberikan kepada 

direktur utama dan manager untuk persetujuan akhir, dokumen kelengkapan tender 

yang sudah disetujui dikirim ke penyelenggara tender untuk mendaftar 

keikutsertaan tender. Dokumen kelengkapan tender dari beberapa proyek di periode 

yang sama akan diarsip menjadi daftar tender.  

    Detil proses dari keikutsertaan tender dibagi menjadi 3 bagian diantaranya 

menerima RKS, proses melengkapi dokumen dan proses dokumen siap dikirim. 3 

bagian tersebut sudah dijelaskan pada gambar BPMN dibawah ini. 

1. BPMN Menerima RKS 
 

Pada BPMN menerima RKS menjelaskan proses bisnis dari mencari 

berita tender sampai menerima dokumen RKS. 
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Gambar 3.3 BPMN menerima RKS 

2. BPMN Melengkapi Dokumen Kelengkapan Tender 

Pada BPMN Melengkapi Dokumen Kelengkapan Tender menjelaskan 

proses bisnis dari persetujuan RKS tender sampai melengkapi dokumen. 
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Gambar 3.4 BPMN melengkapi dokumen kelengkapan tender 
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3. BPMN Dokumen Siap Dikirim 

Pada BPMN Dokumen siap dikirim menjelaskan proses bisnis dari 

persetujuan dokumen kelengkapan sampai dokumen siap  dikirim. 

 

Gambar 3.5  BPMN dokumen siap dikirim 
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c. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan tahap awal dalam pengerjaan aplikasi 

pengurusan surat ini. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi 

perpustakaan, membaca dan meminjam buku-buku yang mengandung materi-

materi yang digunakan dalam penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian 

ini bukan hanya dari buku materi saja, tetapi juga menggunakan jurnal-jurnal 

ilmiah, tugas akhir mahasiswa, maupun artikel melalui web. Studi lliteratur 

bertujuan untuk mencari informasi berupa referensi maupun data-data pendukung 

yang dapat digunakan sebagai landasan teori dalam membangun aplikasi ini. Daftar 

literatur dan materi yang digunakan dalam peneltian ini akan dituliskan di landasan 

teori serta daftar pustaka 

2. Identifikasi Data 

A. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Untuk  mendukung pembuatan aplikasi ini dibutuhkan perangkat lunak dan 

perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan. Perangkat lunak dan perangkat 

keras yang di butuhkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 Kebutuhan Aplikasi 

No Analisis Kebutuhan Perangkat yang dibutuhkan 

1. Kebutuhan Perangkat 

Lunak 

- Notepad++ 

- Adobe photoshop CS 

- Microsoft Visio 

- Power Designer 

- Web Server Apache Xampp 

- Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox) 

2. Kebutuhan Perangkat 

Keras 

- Personal Computer (PC) untuk server dengan 

minimum requirement Pentium Dual Core 1.8 GHz 

dan dilengkapi dengan Local Area Network (LAN) 
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No Analisis Kebutuhan Perangkat yang dibutuhkan 

card. 

- Untuk komputer client dapat menggunakan notebook 

ataupun personal computer (PC) dengan minimum 

requirement Pentium Dual Core 1.8 GHz dan 

dilengkapi dengan hub Local Area Network (LAN) 

yang aktif 

Dari hasil analisis di atas, maka dapat diketahui kebutuhan aplikasi yang 

mendukung adalah sebagai berikut : 

1. Pembuatan aplikasi berbasis web 

2. Database menggunakan Mysql 

3. Perangkat lunak mampu melakukan proses penginputan, pengeditan, 

penyimpanan, pencarian dan pencetakan data. 

B. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Dalam tahap ini, menjelaskan mengenai aplikasi yang dirancang dan 

dibangun yang bertujuan untuk membantu PT Kencana Alam Putra untuk 

mengetahui proses tender, maka dibuat analisis kebutuhan pengguna. Analisis 

kebutuhan pengguna digunakan untuk mengetahui kebutuhan user yang 

berhubungan dengan sistem. Berikut kebutuhan pengguna keikutsertaan tender: 

1. Kebutuhan Pengguna Admin 

Kebutuhan pengguna bagian administrasi adalah bertugas untuk melakukan 

pengelolaan keseluruhan data master aplikasi keikutsertaan tender di PT 

Kencana Alam Putra. Mengelola data master meliputi data berita tender, data 

tender yang disetujui, data berita acara dan data RKS. Kebutuhan pengguna 

administrasi dapat dilihat pada Tabel 3.1 
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Tabel 3.2 Kebutuhan Pengguna Admin 

No Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
1 Mengelola Data Berita 

Tender 
a. Data berita tender 
b. Data User 
c. Data Penyenggara 

Daftar Berita Tender 

2 Mengelola Data RKS a. Data RKS 
b. Data Berita Tender 
c. Data User 

Daftar RKS 

3 Mengelola Data Berita 
Acara 

a. Data Berita Acara 
b. Data Berita Tender 
c. Data User 

Daftar Berita Acara 

4 Melihat Data Dokumen 
kelengkapan tender 

a. Data Berita Tender 
b. Data RKS 
c. Data tender 
yang disetujui 
d. Data User 
e. Data Unit 
kerja 

Daftar Dokumen 
Kelengkapan Tender 

5 Mengelola data 
dokumen master 
administrasi 

a. Data dokumen 
master administrasi 
b. Data user 

Daftar Dokumen Master 
Administrasi 

6 Membuat data user a. Data user Daftar User 
 

2. Kebutuhan Pengguna Direktur dan Manajer 

Kebutuhan pengguna direktur utama adalah bertugas untuk melakukan 

persetujuan tender yang akan diikutin, melihat dan persetujuan berita tender, 

melihat berita acara, melihat dan persetujuan RKS, melihat daftar kelengkapan 

tender, persetujuan penawaran dan memilih unit kerja yang bertugas. 

Kebutuhan pengguna direktur utama dan manajer dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kebutuhan Pengguna Direktur dan Manajer 

No Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
1 Melakukan persetujuan 

berita tender 
a. Data Berita Tender 
b. Data User 
  

Daftar Data tender yang 
disetujui 

2 Melakukan persetujuan 
RKS 

a. Data Berita Tender 
b. Data User 
c. Data RKS 
d. Data unit kerja 
 

Daftar RKS 
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3 Melakukan persetujuan 
dokumen kelengkapan 
tender 

a. Data Berita Tender 
b. Data User 
c. Data RKS 
d. Data Dokumen 
kelengkapan 
e. Data unit kerja 

Daftar Dokumen 
Kelengkapan Tender 

4 Melihat RKS a. Data RKS 
b. Data user 
c. Data unit kerja 

Daftar RKS 

5 Melihat Berita Tender a. Data Berita Tender 
b. Data User 

Daftar Berita Tender 
 

6 Melihat Berita Acara a. Data Berita Tender 
b. Data user 
c. Data Berita Acara 

Daftar Berita Acara 

7 Melihat Dokumen 
kelengkapan tender 

a. Data Berita Tender 
b. Data user 
c. Data unit kerja 
d. Data Dokumen 
kelengkapan tender 
e. Data RKS 

Daftar Dokumen 
kelengkapan tender 

8 Persetujuan data 
penawaran BOQ 

a. Data Berita Tender 
b. Data Unit Kerja 
c. Data RKS 

Daftar Data Penawaran 
BOQ 

9 Memilih Unit kerja 
yang bertugas 

a. Data Berita Tender 
b. Data Unit Kerja 
c. Data RKS 

Daftar unit kerja yang 
akan bertugas 

 

3. Kebutuhan Pengguna Unit Kerja 

Kebutuhan Kebutuhan pengguna unit kerja adalah bertugas untuk melakukan 

mengelola data kelengkapan tender, mengisi penawaran, mengelola data RKS 

dan mengisi data berita acara. Kebutuhan pengguna direktur utama dan 

manajer dapat dilihat pada Tabel 3.4.  

Tabel 3.4 Kebutuhan Pengguna Unit Kerja 

No Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
1 Mengelola Data Berita 

Tender 
d. Data berita tender 
e. Data User 
f. Data Penyenggara 

Daftar Berita Tender 
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No Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
2 Mengelola Data 

Dokumen kelengkapan 
tender 

a. Data Berita Tender 
b. Data RKS 
c. Data tender 
yang disetujui 
d. Data User 
e. Data Unit 
kerja 

Daftar Dokumen 
Kelengkapan Tender 

3 Mengelola data 
penawaran BOQ 

a. Data Berita Tender 
b. Data RKS 
c. Data user 
 

Daftar Penawaran BOQ 

4 Melihat penugasan  a. Data Berita Tender 
b. Data unit kerja 

Daftar Penugasan 

 

C.  Analisis Kebutuhan Data  

Dalam tahap ini, setelah membuat analisis pengguna, ada beberapa data yang 

dibutuhkan dalam aplikasi keikutsertaan tender ini. Berikut kebutuhan data 

keikutsertaan tender: 

1. Data Berita Tender 

Data berita tender yang diperlukan adalah kode tender, judul tender, wilayah, 

syarat, tanggal mulai, tanggal selesai, tanggal upload, persetujuan manajer, 

persetujuan direktur utama, RKS, berita acara. 

2. Data Penyelenggara 

Data penyenlenggara yang diperlukan adalah kode penyelenggara, nama 

penyelenggara dan alamat. 

3. Data User 

Data user yang diperlukan adalah kode user, nama user, username, password, 

alamat, tanggal lahir, email, telefon dan jabatan. 
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4. Data Unit Kerja 

Data unit kerja yang diperlukan adalah kode unit kerja, nama user dan 

penugasan. 

5. Data Penawaran 

Data penawaran yang diperlukan adalah kode penawaran, nama vendor, nama 

barang, volume barang dan satuan barang. 

6. Data Dokumen Kelengkapan Tender 

Data dokumen kelengkapan tender yang diperlukan adalah kode dokumen 

kelengkapan, nama dokumen, file dokumen, tanggal upload dan pengupload. 

7. Data Dokumen Master Administrasi 

Data dokumen master administrasi yang diperlukan adalah kode dokumen 

master administrasi, nama dokumen dan file dokumen.  

 
D. Diagram Input Proses Output (IPO) 

Diagram IPO akan menjelaskan mengenai data-data yang akan menjadi 

Input, proses-proses yang akan dilakukan dan output dari aplikasi. Analisis 

kebutuhan sistem, dimana analisis kebutuhan sistem digunakan untuk menganalisa 

data hasil observasi dan wawancara yang akan digunakan untuk mengetahui 

informasi mengenai proses bisnis yang terkait dengan keikutsertaan tender pada PT 

Kencana Alam Putra. Proses keikutsertaan dijelaskan pada IPO yang dapat dilihat 

Gambar Gambar diagram IPO dapat dilihat pada  Gambar 3.6. 
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Gambar 3. 6 Diagram IPO Aplikasi Keikutsertaan Tender
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3. Identifikasi Fungsi 

Analisis Kebutuhan Fungsi 

Berdasarkan Kebutuhan fungsional yang diperlukan oleh pengguna untuk 

menerima dan mengolah informasi adalah bagian administrasi, unit kerja, manajer, 

dan direktur. Tahapan ini akan digunakan untuk mengimplementasikan seluruh 

fungsi yang didapatkan dari hasil analisis kebutuhan pengguna. Fungsi tersebut 

dibagi menjadi 9 fungsi, yang meliputi: 

1. Kebutuhan Fungsi Login  

Fungsi Login aplikasi digunakan untuk mengetahui siapa yang sedang 

menggunakan sistem. Pengguna telah dibatasi penggunaannya bergantung 

pada ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi Login ini juga membagi hak 

akses bagi tiap-tiap pengguna dan dari hak akses itu terdapat pembagian dari 

fungsi-fungsi yang ada dalam sistem. Terdapat 4 pengguna yang sistem Login 

di sistem yaitu administrasi, unit kerja, manajer, dan direktur utama. 

Kebutuhan fungsi Login  aplikasi dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

 
Tabel 3.5 Kebutuhan Fungsi Login 

Nama Fungsi Fungsi Login 

Stakeholder Administrasi, unit kerja, manajer, dan direktur utama 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna 
untuk masuk kedalam System 

Kondisi Awal Data user 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Verifikasi Login Pengguna 

1. Pengguna membuka 
halaman Login 
aplikasi 

Sistem menampilkan halaman 
Login dengan fields username dan 
Password untuk masuk ke dalam 
sistem. 
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2. Pengguna  mengisi 
username dan 
password dan 
menekan tombol 
“Login” 

Sistem mengecek username dan 
password yang ada pada tabel 
user. 
Apabila sukses, maka pengguna 
masuk ke sistem berdasarkan 
fungsi masing-masing. 

Kondisi Akhir Fungsi ini verifikasi Login pelanggan 

 

2. Kebutuhan Mengelola Data Dokumen Master Administrasi 

Fungsi Mengelola Data Dokumen Master Administrasi aplikasi digunakan 

oleh administrasi, unit kerja, manajer dan direktur utama untuk mengelola 

dokumen master administrasi. Mengelola dokumen administrasi yang 

tersimpan akan tampil pada tabel dokumen administrasi. Kebutuhan fungsi 

Mengelola dokumen master administrasi dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

 
Tabel 3.6 Kebutuhan Fungsi Mengelola Data Dokumen Master Administrasi 

Nama Fungsi Fungsi Maintenance Dokumen Master Administrasi 

Stakeholder Administrasi 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
Menambah Dokumen administrasi. 

Kondisi Awal Data Dokumen Master Administrasi 
Data user 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
Tambah Data Dokumen Master Administrasi 

1. Pengguna memilih 
menu Input Dokumen 
Master Administrasi 

Sistem menampilkan halaman 
data dokumen master administrasi 
yang didalamnya terdapat data id 
dokumen master administrasi, 
nama dokumen master 
administrasi dan file dokumen. 

2. Pengguna mengisi 
dokumen master 
administrasi 

Sistem menyimpan data dokumen 
master administrasi ke dalam tabel 
dokumen master administrasi. Jika 
kolom yang diisikan sesuai, maka 
sistem akan menampilkan “Data 
Telah berhasil Disimpan”. 

Ubah Data Dokumen Master Administrasi 
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1. Pengguna memilih 
menu Input Dokumen 
Master Administrasi 

Sistem akan menampilkan data 
dokumen master administrasi 
yang sudah tersimpan. 
 

2. Pengguna memilih 
menu Input Dokumen 
Master Administrasi 
pilih “edit” 

Sistem akan menampilkan isian 
data id dokumen master 
administrasi, nama dokumen 
master administrasi dan file 
dokumen. 

3. Pengguna mengubah 
isi data. 

Sistem menyimpan perubahan 
data dokumen master administrasi 
ke dalam tabel dokumen master 
administrasi. Jika kolom yang 
diisikan sesuai, maka sistem 
akan menampilkan “Data 
Telah berhasil Diubah”. 

Kondisi Akhir Menambah dan Mengubah Data Dokumen Master 
Administrasi 

 

3. Kebutuhan Fungsi Mengelola Berita Tender 

Fungsi Mengelola Berita Tender aplikasi digunakan oleh administrasi, unit 

kerja, manajer dan direktur utama untuk mengelola berita tender. Mengelola 

berita tender yang tersimpan akan tampil pada tabel tender. Kebutuhan fungsi 

Mengelola Berita tender dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

 
Tabel 3.7 Kebutuhan Fungsi Mengelola Berita Tender 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Berita Tender 
Stakeholder Administrasi, unit kerja, manajer dan direktur utama 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
Menambah Berita Tender. 

Kondisi Awal Data Berita Tender 
Data User 
Data Penyelenggara 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Tambah Data Berita Tender 

1. Pengguna memilih 
menu Input Berita 
Tender 

Sistem akan menampilkan 
halaman data berita tender yang 
didalamnya terdapat id 
tender,judul tender, tanggal mulai, 
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tanggal selesai, wilayah, link 
website, tanggal upload dan user 
yang upload.  

2. Pengguna mengisi 
data berita tender 

Sistem menyimpan data berita 
tender ke dalam tabel tender. Jika 
kolom yang diisikan sesuai, maka 
sistem akan menampilkan “Data 
Telah berhasil Disimpan”. 

Ubah Data Berita Tender 
1. Pengguna memilih 

menu Input Berita 
Tender 

Sistem akan menampilkan data 
berita tender yang sudah 
tersimpan. 
 

2. Pengguna memilih 
data berita tender 
kemudian pilih “edit” 

Sistem akan menampilkan isian 
data berita tender. 

3. Pengguna mengubah 
isi data. 

Sistem menyimpan perubahan 
data berita tender ke dalam tabel 
tender. Jika kolom yang diisikan 
sesuai, maka sistem akan 
menampilkan “Data Telah 
berhasil Diubah”. 

Kondisi Akhir Persetujuan Tender 

Stakeholder Manajer dan Direktur utama 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
Persetujuan berita tender. 

Alur Normal 
Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Persetujuan berita tender 

 
1. Pengguna memilih menu 
Persetujuan Berita Tender 

Sistem akan menampilkan 
data berita tender yang sudah 
tersimpan. 

 
2. Pengguna  memilih data 
berita tender yang akan 
disetujui dan pilih “approve” 

Sistem menyimpan data 
persetujuan tender ke dalam 
tabel tender. Jika kolom yang 
diisikan sesuai, maka sistem 
akan menampilkan “Data 
Telah berhasil Disimpan”. 
Jika salah satu pengguna 
tidak setuju maka proses 
tidak bisa berlanjut dan akan 
menjelaskan alasan ditolak. 

 Pembatalan berita tender 
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1. Pengguna memilih menu 
Persetujuan Berita Tender 

Sistem akan menampilkan 
data berita tender yang sudah 
tersimpan. 

 
2. Pengguna memilih data 
berita tender kemudian pilih 
“edit” 

Sistem akan menampilkan 
isian data berita tender. 

 
3. Pengguna mengubah isi 
data 

Sistem menyimpan 
perubahan data berita tender 
ke dalam tabel tender. Jika 
kolom yang diisikan sesuai, 
maka sistem akan 
menampilkan “Data Telah 
berhasil Diubah”. 

Kondisi Ahkir  Persetujuan dan Pembatalan Data Berita Tender 

 

4. Kebutuhan Fungsi Mengelola RKS 

Fungsi mengelola RKS aplikasi digunakan oleh administrasi, unit kerja, 

manajer dan direktur utama untuk menambah dokumen RKS. Mengelola RKS 

yang tersimpan akan tampil pada tabel dokumen tender. Kebutuhan fungsi 

Mengelola Berita tender dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

 
Tabel 3.8 Kebutuhan Fungsi Mengelola RKS 

Nama Fungsi Fungsi Menambah RKS 

Stakeholder Administrasi 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
Menambah RKS. 

Kondisi Awal Data RKS 
Data User 
Data Berita Tender 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Tambah Data RKS 
1. Pengguna memilih 

menu Input RKS 
Sistem menampilkan halaman 
menambah RKS yang didalamnya 
terdapat id dokumen, nama 
dokumen dan file dokumen 

2. Pengguna  
memasukkan file 

Sistem menyimpan file RKS ke 
dalam tender. Jika kolom yang 
diisikan sesuai, maka sistem akan 
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RKS dan pilih 
“simpan data” 

menampilkan “Data Telah 
berhasil Disimpan”. 

Ubah Data RKS 
1. Pengguna memilih 

menu Input RKS 
Sistem akan menampilkan data 
RKS yang sudah tersimpan. 

2. Pengguna memilih 
berita tender 
kemudian “edit” 

Sistem akan menampilkan isian 
data RKS. 

3. Pengguna mengubah 
isi data dan pilih 
“Simpan”. 

Sistem menyimpan file RKS ke 
dalam tender. Jika kolom yang 
diisikan sesuai, maka sistem akan 
menampilkan “Data Telah 
berhasil Disimpan”. 

Kondisi Akhir Menambah dan Mengubah data RKS 

Stakeholder Manajer dan Direktur utama 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
Persetujuan berita tender. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Persetujuan RKS 

 1. Pengguna memilih menu 
Input RKS 

Sistem akan menampilkan 
data RKS yang sudah 
tersimpan. 

 2. Pengguna memilih berita 
tender kemudian “approve” 

Sistem akan menampilkan 
isian data RKS. 

 3. Pengguna memilih tombol 
“approve” 

Sistem menyimpan 
persetujuan ke dalam tabel 
tender. Sistem akan 
menampilkan “Data telah 
berhasil disimpan”. Jika salah 
satu pengguna menolak maka 
tidak bisa lanjut ke proses 
berikutnya dan akan 
menjelaskan alasan ditolak.  

 Pembatalan RKS 

 1. Pengguna memilih menu 
Input RKS 

Sistem akan menampilkan 
data RKS yang sudah 
tersimpan. 

 2. Pengguna memilih data 
berita tender kemudian pilih 
“edit” 

Sistem akan menampilkan 
isian data RKS. 

 3. Pengguna mengubah isi 
data 

Sistem menyimpan 
persetujuan RKS ke dalam 
tender. Jika kolom yang 
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diisikan sesuai, maka sistem 
akan menampilkan “Data 
Telah berhasil Disimpan”. 

Kondisi Ahkir Persetujuan dan pembatalan RKS 

 

5. Kebutuhan Fungsi Mengelola Berita Acara 

Fungsi Mengelola Berita Acara aplikasi digunakan oleh administrasi, unit 

kerja, manajer dan direktur utama untuk mengelola dokumen Berita Acara. 

Mengelola Berita acara yang tersimpan akan tampil pada tabel dokumen 

tender. Kebutuhan fungsi Mengelola Berita tender dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

 
Tabel 3.9 Kebutuhan Fungsi Maintenance Data Berita Acara 

Nama Fungsi Fungsi Menambah Berita Acara 

Stakeholder Administrasi 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
Menambah berita acara. 

Kondisi Awal Data Berita Tender 
Data User 
Data Berita Acara 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Tambah Data Berita Acara 
1. Pengguna memilih 

menu Input Berita 
Acara 

Sistem menampilkan halaman 
menambah berita acara yang 
didalamnya terdapat id dokumen, 
nama dokumen dan file dokumen. 

2. Pengguna  
memasukkan file 
berita acara dan pilih 
“simpan data” 

Sistem menyimpan file berita 
acara ke dalam tabel tender. Jika 
kolom yang diisikan sesuai, maka 
sistem akan menampilkan “Data 
Telah berhasil Disimpan”. 

Ubah Data Berita Acara 
1. Pengguna memilih 

menu Input Berita 
Acara 

Sistem akan menampilkan data 
berita acara yang sudah tersimpan.
 

2. Pengguna memilih 
berita tender lalu pilih 
“edit” 

Sistem akan menampilkan isian 
data berita acara. 
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3. Pengguna mengubah 
isi data dan pilih 
“Simpan”. 

Sistem menyimpan file berita 
acara ke dalam tabel tender. Jika 
kolom yang diisikan sesuai, maka 
sistem akan menampilkan “Data 
Telah berhasil Disimpan”. 

Kondisi Akhir Menambah dan Mengubah data berita acara 

 

6. Kebutuhan Fungsi Mengelola User 

Fungsi Mengelola User aplikasi digunakan oleh administrasi untuk mengelola 

unit kerja ataupun admin. Mengelola user yang tersimpan akan tampil pada 

tabel user. Kebutuhan fungsi Mengelola user dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

 
Tabel 3.10 Kebutuhan Fungsi Mengelola User 

Nama Fungsi Fungsi Maintenance Data Mengelola User 

Stakeholder Administrasi 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
Menambah User. 

Kondisi Awal Data user 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Tambah Data User 
1. Pengguna memilih 

menu “create user” 
Sistem menampilkan halaman 
menambah user yang didalamnya 
terdapat id user, username, 
password, nama user, alamat, 
tangga lahir, telefon dan jabatan. 

2. Pengguna  
memasukkan data 
user dan pilih 
“simpan data” 

Sistem menyimpan data user ke 
dalam tabel user. Jika kolom yang 
diisikan sesuai, maka sistem akan 
menampilkan “Data Telah 
berhasil Disimpan”. 

Stakeholder User 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengubah User. 
Kondisi Awal Data user 
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Ubah Data User 
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1. Pengguna memilih 
menu edit profil 

Sistem akan menampilkan data 
user yang sudah tersimpan. 
 

2. Pengguna mengubah 
isi data dan pilih 
“Ubah Data”. 

Sistem menyimpan data user ke 
dalam tabel user. Jika kolom yang 
diisikan sesuai, maka sistem akan 
menampilkan “Data Telah 
berhasil Disimpan”. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menambahkan dan mengubah data user 

 

7. Kebutuhan Fungsi Mengelola dokumen kelengkapan tender 

Fungsi Mengelola dokumen kelengkapan tender pada aplikasi digunakan oleh 

administrasi, unit kerja, manajer dan direktur utama untuk mengelola dokumen 

kelengkapan tender sedangkan untuk persetujuan Dokumen Kelengkapan 

tender hanya dilakukan oleh Manajer dan Direktur Utama. Mengelola 

dokumen kelengkapan tender yang tersimpan akan tampil pada tabel dokumen 

kelengkapan. Kebutuhan fungsi Mengelola dokumen kelengkapan dapat dilihat 

pada Tabel 3.11. 

 
Tabel 3.11 Kebutuhan Mengelola Dokumen Kelengkapan 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Dokumen Kelengkapan 

Stakeholder Unit Kerja 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
Menambah dokumen kelengkapan. 

Kondisi Awal Data Dokumen Tender 
Data user 
Data Unit Kerja 
Data Berita Tender 
Data RKS 
Data Tender yang disetujui 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Tambah Data Dokumen Kelengkapan 
1. Pengguna memilih 

menu Input dokumen 
kelengkapan tender 

Sistem akan menampilkan 
halaman data dokumen 
kelengkapan yang didalamnya 
terdapat 
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nama nama dokumen, file 
dokumen, tanggal upload dan 
pengupload. 

2. Pengguna  
memasukkan file 
dokumen 
kelengkapan dan pilih 
“simpan data” 

Sistem menyimpan data dokumen 
kelengkapan ke dalam tabel 
dokumen tender. Jika kolom yang 
diisikan sesuai, maka sistem akan 
menampilkan “Data Telah 
berhasil Disimpan”. Jika salah satu 
pengguna menolak maka tidak 
bisa lanjut ke proses berikutnya 
dan akan menjelaskan alasan 
ditolak. 

Ubah Data Dokumen Kelengkapan 
1. Pengguna memilih 

menu Input dokumen 
kelengkapan tender 

Sistem akan menampilkan data 
berita tender 

2. Pengguna memilih 
berita tender 
kemudian pilih “edit” 

Sistem akan menampilkan isian 
data dokumen kelengkapan tender 
yang sudah tersimpan. 

3. Pengguna mengubah 
isi data dan pilih 
“Simpan”. 

Sistem menyimpan data dokumen 
kelengkapan ke dalam tabel 
dokumen tender. Jika kolom yang 
diisikan sesuai, maka sistem akan 
menampilkan “Data Telah 
berhasil Disimpan”. 

Kondisi Akhir Menambah dan Mengubah dokumen kelengkapan 

Stakeholder Manajer dan Direktur Utama 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
Persetujuan dokumen kelengkapan. 

Kondisi Awal Data Dokumen Tender 
Data user 
Data Unit Kerja 
Data Berita Tender 
Data RKS 
Data Tender yang disetujui 

 Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 Persetujuan Dokumen Kelengkapan 

 1. Pengguna memilih menu 
Input dokumen kelengkapan 
tender 

Sistem akan menampilkan 
data berita tender 

 2. Pengguna memilih berita 
tender kemudian pilih 
“Input” 

Sistem akan menampilkan 
isian data dokumen 
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kelengkapan tender yang 
sudah tersimpan. 

 3. Pengguna memilih tombol 
“Approval”. 

Sistem menyimpan data 
dokumen kelengkapan ke 
dalam tabel dokumen tender. 
Jika kolom yang diisikan 
sesuai, maka sistem akan 
menampilkan “Data Telah 
berhasil Disimpan”. 

 Pembatalan Dokumen Kelengkapan 

 1. Pengguna memilih menu 
Input dokumen kelengkapan 
tender 

Sistem akan menampilkan 
data berita tender 

 2. Pengguna memilih berita 
tender kemudian pilih 
“Input” 

Sistem akan menampilkan 
isian data dokumen 
kelengkapan tender yang 
sudah tersimpan. 

 3. Pengguna mengubah isi 
data persetujuan 

Sistem menyimpan data 
dokumen kelengkapan ke 
dalam tabel dokumen tender. 
Jika kolom yang diisikan 
sesuai, maka sistem akan 
menampilkan “Data Telah 
berhasil Disimpan”. 

Kondisi Akhir Persetujuan dan pembatalan Dokumen Kelengkapan Tender 

 

8. Kebutuhan Fungsi mengelola unit kerja bertugas 

Fungsi unit kerja tender pada aplikasi digunakan oleh manajer dan direktur 

utama untuk memilih unit kerja yang akan bertugas. Memilih unit kerja yang 

bertugas akan tampil pada tabel unit kerja. Kebutuhan fungsi memilih unit 

kerja bertugas dapat dilihat pada Tabel 3.12. 

 
Tabel 3.12 Kebutuhan Fungsional Mengelola Unit Kerja Bertugas 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Unit Kerja Bertugas 

Stakeholder Manajer  

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer 
untuk mengelola unit kerja bertugas. 

Kondisi Awal Data Berita Tender 



53 

 

Data user 
Data Unit Kerja 
Data RKS 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Tambah Data jabatan 
1. Pengguna memilih 

menu RKS 
Sistem menampilkan halaman 
menambah unit kerja yang 
bertugas didalamnya terdapat id 
user, id tender, id unit kerja dan 
nama user dan nama berita tender.

2. Pengguna memilih 
berita tender - pilih 
Input RKS – memilih 
unit kerja yang 
bertugas 

Sistem menyimpan data unit kerja 
ke dalam tabel unit kerja. Jika 
kolom yang diisikan sesuai, maka 
sistem akan menampilkan “Data 
Telah berhasil Disimpan”. 

Ubah Data Unit Kerja 
1. Pengguna memilih 

menu RKS 
Sistem akan menampilkan data 
unit kerja yang sudah tersimpan. 
 

2. Pengguna memilih 
berita tender - pilih 
Input RKS – pilih 
“edit” - memilih unit 
kerja yang bertugas 

Sistem akan menampilkan isian 
data unit kerja.  

3. Pengguna mengubah 
isi data dan pilih 
“Simpan”. 

Sistem menyimpan data unit kerja 
yang bertugas ke dalam tabel unit 
kerja. Jika kolom yang diisikan 
sesuai, maka sistem akan 
menampilkan “Data Telah 
berhasil Disimpan”. 

Kondisi Akhir Menambah dan Mengubah data unit kerja 

 

9. Kebutuhan Fungsi Mengelola Penawaran BOQ 

Fungsi Fungsi penawaran pada aplikasi digunakan oleh manajer, direktur 

utama dan unit kerja untuk membuat penawaran dan persetujuan. Kebutuhan 

fungsi penawaran dapat dilihat pada Tabel 3.13. 

Tabel 3.13 Kebutuhan Fungsional Mengelola Penawaran BOQ 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Penawaran BOQ 
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Stakeholder Unit Kerja, Direktur Utama dan Manajer 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
membuat penawaran 

Kondisi Awal  Data Berita Tender 
 Data Unit Kerja 
 Data RKS 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Tambah Penawaran BOQ 

1. Pengguna memilih 
menu “penawaran 
BOQ” 

Sistem menampilkan halaman 
penawaran yang didalamnya 
terdapat nama barang, nama 
vendor, satuan barang, harga satuan 
dan harga jasa.  

2. Pengguna memilih 
berita tender lalu 
mengisi data 
penawaran BOQ 

Sistem menyimpan data penawaran 
BOQ ke dalam tabel penawaran. 
Jika kolom yang diisikan sesuai, 
maka sistem akan menampilkan 
“Data Telah berhasil Disimpan”. 

Ubah Data Penawaran BOQ 
1. Pengguna memilih 

menu “penawaran 
BOQ” 

Sistem akan menampilkan data 
penawaran yang sudah tersimpan. 
Berisi nama vendor, nama barang, 
satuan barang, harga satuan dan 
harga jasa. 
 

2. Pengguna memilih 
data berita tender 
kemudian pilih 
“edit” 

Sistem akan menampilkan isian 
data penawaran.  

3. Pengguna 
mengubah isi data 
dan pilih “Simpan”.

Sistem menyimpan perubahan data 
penawaran BOQ ke dalam tabel 
penawaran. Jika kolom yang 
diisikan sesuai, maka sistem 
akan menampilkan “Data 
Telah berhasil Diubah”. 

Kondisi Akhir Menambah dan Mengubah penawaran BOQ 

Stakeholder Direktur Utama dan Manajer 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
persetujuan penawaran 

Kondisi Awal Data Berita Tender 
Data Unit Kerja 
Data RKS 

 Aksi Stakeholder Respon Sistem 
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 Persetujuan BOQ 

 1. Pengguna memilih menu 
“penawaran BOQ” 

Sistem menampilkan 
halaman penawaran yang 
didalamnya terdapat id 
penawaran, nama barang, 
nama vendor dan jumlah 
barang 

 2. Pengguna memilih berita 
tender - input penawaran 
BOQ - lalu memilih 
“Approval” 

Sistem menyimpan data 
persetujuan penawaran BOQ 
ke dalam tabel penawaran. 
Jika kolom yang diisikan 
sesuai, maka sistem akan 
menampilkan “Data Telah 
berhasil Disimpan”. 

 Ubah Data Penawaran BOQ 

 1. Pengguna memilih menu 
“penawaran BOQ” 

Sistem menampilkan 
halaman penawaran yang 
didalamnya terdapat id 
penawaran, nama barang, 
nama vendor dan jumlah 
barang 

 2. Pengguna memilih berita 
tender - input penawaran 
BOQ  

Sistem akan menampilkan 
isian data penawaran. Jika 
setuju malah akan 
menampilkan notifikasi 
pengguna approve BOQ dan 
akan dapat lanjut pada 
proses melengkapi 
dokumen. Jika salah satu 
pengguna menolak maka 
tidak bisa lanjut ke proses 
berikutnya dan akan 
menjelaskan alasan ditolak. 

 3. Pengguna mengubah isi 
data dan pilih “Simpan”. 

Sistem menyimpan data 
penawaran BOQ ke dalam 
tabel penawaran. Jika kolom 
yang diisikan sesuai, maka 
sistem akan menampilkan 
“Data Telah berhasil 
Diubah”. 

Kondisi Akhir Persetujuan dan Mengubah data penawaran BOQ 
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3.2 Perancangan Sistem 

Setelah melakukan pembuatan kebutuhan pengguna dan kebutuhan 

perangkat lunak, Tahap desain perangkat lunak merupakan lanjutan dari proses 

kebutuhan perangkat lunak, yaitu melakukan rancangan atau desain meliputi 

pengolahan data berdasarkan fungsi, aliran dokumen, aliran sistem yang diajukan, 

desain basis data, pendefinisian interface, dan penjelasan input – proses – output. 

Pemodelan data tersebut digambarkan kedalam : 

a. Data Aliran Sistem (System Flow) 

b. Data Flow Diagram (DFD) 

c. Conceptual Data Model (CDM) 

d. Physical Data Model (PDM) 

3.2.1 Sitemap 

Sistem administrasi keikutsertaan tender diharapkan dapat membantu 

memperbaiki permasalahan yang ada saat ini dan mengurangi adanya kesalahan 

human error. Sitemap merupakan salah satu alat yang membantu untuk 

mempermudah pengenalan peta situs pada website. Sitemap juga membantu untuk 

mempermudah penjelasan sistem administrasi keikutsertaan tender ini, sitemap 

dapat dilihat pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Sitemap Aplikasi Administrasi Keikutsertaan Tender 

3.2.2 Perancangan Proses 

Dari hasil kebutuhan perangkat lunak yang telah dilakukan terdapat 9 

fungsi untuk membangun aplikasi administrasi keikutsertaan tender. Secara garis 

besar diagram alir sistem dari Rancang bangun aplikasi keikutsertaan tender pada 

PT Kencana Alam Putra digambarkan pada gambar-gambar , 9 fungsi tersebut akan 

dijelaskan menggunakan System Flow, Context diagram dan data Flow diagram. 

 
A System Flow 

System Flow akan menggambarkan aliran sistem pada aplikasi 

administrasi keikutsertaan tender. System Flow ini mencakup 9 proses yaitu: 

1. System Flow Login 

Login merupakan tahap awal untuk memulai aplikasi keikutsertaan tender. 

pengguna menjalankan aplikasi sesuai dengan previledge dan tugas masing-

masing. Dari previledge itu ada pembagian untuk tiap-tiap pengguna dalam 

menjalankan tiap fungsi dari sistem. Terdapat empat aktor yang dapat 

melakukan Login. Yaitu: Administrasi, Direktur Utama, Manajer, dan Unit 
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Kerja. System Flow Login dapat dilihat pada gambar 3.8 dan penjelasan dari 

System Flow Login dapat dilihat pada tabel 3.14. 

 

 

Gambar 3.8 System Flow Login 

Tabel 3.14 Penjelasan System Flow Login 

Objective : Login Aplikasi 
Input : NIK dan Password 
Process : a. Pengguna memasukan Username dan Password 

b. Sistem akan mengecek apakah Username dan Password 
yang diinputkan telah terdaftar 

c. Sistem akan menampilkan halaman administrasi apabila 
yang melakukan Login adalah admin 
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d. Sistem akan menampilkan halaman Direktur Utama apabila 
yang melakukan Login adalah Direktur Utama 

e. Sistem akan menampilkan halaman Manajer apabila yang 
melakukan Login adalah Manajer 

f. Sistem akan menampilkan halaman unit kerja apabila yang 
melakukan Login adalah unit kerja 

Output : Tampilan menu utama 
Actor : Administrasi/ Unit Kerja/ Manajer/ Direktur Utama 

 

2. System Flow Mengelola Dokumen Master Administrasi 

Mengelola data dokumen master administrasi merupakan proses untuk 

menambah atau mengubah isi dari data master yang dilakukan oleh administrasi. 

System Flow menambah dokumen master administrasi dapat dilihat pada gambar 

3.9 dan System Flow mengubah data dokumen master administrasi dapat dilihat 

pada gambar 3.10. Penjelasan system flow menambah data dokumen master 

administrasi dapat dilihat pada tabel 3.15 dan penjelasan System Flow mengubah 

data dokumen master administrasi  dapat dilihat pada tabel 3.16. 
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Gambar 3.9 System Flow Menambah Data Dokumen Master Administrasi 

Tabel 3. 15 Penjelasan System Flow menambah Data Master 

Objective : Menambah data dokumen master administrasi 
Input : Data master 
Process : a. Pengguna memilih menu Input data administrasi 

b. Sistem akan menampilkan halaman tambah data master 
c. Pengguna mengisi data master 
d. Pengguna menekan tombol “simpan” dan sistem akan 

menyimpan data ke tabel dokumen administrasi 
e. Sistem menampilkan  pesan “data berhasil disimpan” 

Output : Daftar Data master 
Actor : Administrasi 
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Gambar 3.10 System Flow Mengubah Data Dokumen Master Administrasi 

Tabel 3.16 System Flow Data Dokumen Master Administrasi 

Objective : Mengubah data dokumen master administrasi 
Input : Data Master 
Process : a. Pengguna memilih menu Input data administrasi 

b. Sistem akan menampilkan berita tender dari tabel tender 
c. Pengguna memilih berita tender dan menekan tombol “edit”
d. Pengguna mengisi data master yang baru 
e. Sistem menampilkan  pesan “data berhasil disimpan” 

Output : Daftar data master 
Actor : Administrasi  
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3. System Flow Mengelola Data Berita Tender 

Mengelola Data Berita Tender merupakan input berita tender dan persetujuan 

yang bisa dilakukan oleh administrasi, direktur utama, manajer dan unit kerja. 

Pada input berita tender ini pengguna menyimpan data berita tender yang 

kemudian akan di setujui oleh direktur utama dan manajer. System Flow 

menambah data berita tender dapat dilihat pada gambar 3.11 untuk mengubah 

data berita tender dapat dilihat pada gambar 3.12 dan penjelasan System Flow 

menambah dan mengubah berita tender dapat dilihat pada tabel 3.17 dan 3.18. 

 

 

Gambar 3.11 System Flow Menambah Data Berita Tender 
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Tabel 3.17 Penjelasan System Flow Menambah Data Berita Tender 

Objective : Menambah Data Berita Tender 
Input : Data Berita Tender, Data Penyelenggara 
Process : a. Pengguna memilih menu Input berita tender 

b. Sistem akan menampilkan halaman berita tender 
c. Pengguna mengisi data berita tender dan data penyenggara 
d. Apabila isian sesuai sistem akan menyimpan data ke tabel 

tender dan penyenggara. Apabila isian tidak sesuai 
Pengguna mengisi kembali data berita tender dan data 
penyelenggara 

e. Manajer dan Direktur utama akan melakukan persetujuan 
f. Persetujuan dari manajer dan direktur utama akan disimpan 

ke dalam tabel tender 
g. Sistem menampilkan pesan “data berhasil disimpan”  

Output : Daftar Berita Tender 
Actor : Administrasi, unit kerja, manajer dan direktur utama 
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Gambar 3.12 System Flow Mengubah Data Berita Tender 

 
Tabel 3.18 Penjelasan System Flow Mengubah Data Berita Tender 

Objective : Mengubah Data Berita Tender 
Input : Data berita tender dan data penyelenggara 
Process : a. Pengguna memilih menu Input berita tender 

b. Sistem akan menampilkan halaman berita tender 
c. Pengguna akan memilih data berita tender yang akan 

diubah 
d. Pengguna mengisi data berita tender dan data penyenggara 
e. Apabila isian sesuai sistem akan menyimpan data ke tabel 

tender dan penyenggara. Apabila isian tidak sesuai 
Pengguna mengisi kembali data berita tender dan data 
penyelenggara 

f. Manajer dan Direktur utama akan melakukan persetujuan 
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g. Persetujuan dari manajer dan direktur utama akan disimpan 
ke dalam tabel tender 

h. Sistem menampilkan pesan “data berhasil disimpan” 
Output : Daftar Berita Tender 
Actor : Administrasi 

 
 

4. System Flow Mengelola Data RKS 

Mengelola Data RKS merupakan proses input dan persetujuan yang dilakukan 

oleh administrasi, manajer dan direktur utama. Pada proses ini administrasi, 

menginputkan data RKS yang kemudian akan disetujui oleh manajer dan 

direktur utama. System Flow Menambah dan mengubah Data RKS dapat dilihat 

pada gambar 3.13, 3.14 dan penjelasan System Flow menambah dan mengubah 

data RKS antar dapat dilihat pada tabel 3.19, 3.20. 
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Gambar 3.13 System Flow Menambah data RKS 

Tabel 3.19 Penjelasan System Menambah data RKS 

Objective : Menambah data RKS 
Input : Data RKS 
Process : a. Pengguna memilih menu Input RKS 

b. Sistem akan menampilkan halaman berita tender 
c. Pengguna akan memilih data berita tender yang akan 

dimasukan RKS 
d. Pengguna mengisi RKS 
e. Apabila isian sesuai sistem akan menyimpan data ke tabel 

tender. Apabila isian tidak sesuai Pengguna mengisi 
kembali data berita tender dan data penyelenggara 

f. Manajer dan Direktur utama akan melakukan persetujuan  
g. Persetujuan dari manajer dan direktur utama akan disimpan 

ke dalam tabel tender 
h. Sistem menampilkan pesan “data berhasil disimpan” 
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Output : Daftar RKS 
Actor : Administrasi 
 

 

Gambar 3.14 System Flow Mengubah data RKS 

Tabel 3.20 Penjelasan System Mengubah data RKS 

Objective : Mengubah data RKS 
Input : Data RKS 
Process : a. Pengguna memilih menu Input RKS 

b. Sistem akan menampilkan halaman berita tender 
c. Pengguna akan memilih data berita tender yang akan 

dimasukan RKS lalu memilih edit RKS 
d. Pengguna mengisi RKS yang baru 
e. Apabila isian sesuai sistem akan menyimpan data ke tabel 

tender. Apabila isian tidak sesuai Pengguna mengisi 
kembali data berita tender dan data penyelenggara 
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f. Manajer dan Direktur utama akan melakukan persetujuan  
g. Persetujuan dari manajer dan direktur utama akan disimpan 

ke dalam tabel tender 
h. Sistem menampilkan pesan “data berhasil disimpan” 

Output : Daftar RKS 
Actor : Administrasi 
 

5. System Flow Mengelola Data berita acara 

Mengelola Data berita acara merupakan proses untuk menambah atau 

mengubah isi dari data berita acara yang dilakukan oleh administrasi. System 

Flow menambah dokumen berita acara dapat dilihat pada gambar 3.15 dan 

System Flow mengubah data dokumen berita acara dapat dilihat pada gambar 

3.16. Penjelasan System Flow menambah data dokumen master administrasi 

dapat dilihat pada tabel 3.21 dan penjelasan System Flow mengubah data 

dokumen master administrasi  dapat dilihat pada tabel 3.22. 
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Gambar 3.15 System Flow Menambah data berita acara 

Tabel 3.21 Penjelasan System Menambah data berita acara 

Objective : Menambah data berita acara 
Input : Data berita acara 
Process : a. Pengguna memilih menu Input berita acara 

b. Sistem akan menampilkan halaman berita tender 
c. Pengguna akan memilih data berita tender yang akan 

dimasukan berita acara 
d. Pengguna mengisi berita acara 
e. Apabila isian sesuai sistem akan menyimpan data ke tabel 

tender. Apabila isian tidak sesuai Pengguna mengisi 
kembali data berita tender dan data penyelenggara 

f. Sistem menampilkan pesan “data berhasil disimpan” 
Output : Daftar berita acara 
Actor : Administrasi 
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Gambar 3.16 System Flow Mengubah data berita acara 

Tabel 3.22 Penjelasan System Menambah data berita acara 

Objective : Mengubah data berita acara 
Input : Data berita acara 
Process : a. Pengguna memilih menu Input berita acara 

b. Sistem akan menampilkan halaman berita tender 
c. Pengguna akan memilih data berita tender yang akan 

dimasukan berita acara lalu pilih “edit” 
d. Pengguna mengisi berita acara yang baru 
e. Apabila isian sesuai sistem akan menyimpan data ke tabel 

tender. Apabila isian tidak sesuai Pengguna mengisi 
kembali data berita tender dan data penyelenggara 

f. Sistem menampilkan pesan “data berhasil disimpan” 
Output : Daftar berita acara 
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Actor : Administrasi, manajer, direktur dan unit kerja 
 

6. System Flow Mengelola Data User 

Mengelola Data User merupakan proses membuat dan mengubah data user 

yang dilakukan oleh administrasi. System Flow mengelola data user dapat 

dilihat pada gambar 3.17, 3.18 dan penjelasan System Flow Mengelola Data 

User dapat dilihat pada tabel 3.23, 3.24. 

 

Gambar 3.17 System Flow Mengelola Data User 

Tabel 3.23 Penjelasan System Flow Mengelola Data User 

Objective : Mengelola Data User 
Input : Data user 
Process : a. Pengguna memilih menu create user 

b. Sistem akan menampilkan halaman tambah user 
c. Pengguna memilih email dan jabatan 
g. User yang menerima email dari sistem akan mendaftarkan 

diri dengan mengisi data yang tersedia 
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d. User akan masuk ke sistem dan akan mengisi data profile 
e. Apabila isian sesuai sistem akan menyimpan data ke tabel 

user. Apabila isian tidak sesuai Pengguna mengisi kembali 
data user 

f. Sistem akan menampilkan “data berhasil disimpan” 
Output : Daftar user 
Actor : Administrasi dan user 

 

 

Gambar 3.18 System Flow Mengubah Data User 

Tabel 3.24 Penjelasan System Flow Mengubah Data User 

Objective : Mengubah data user 
Input : Data user 
Process : a. Pengguna memilih menu create user 

b. Sistem akan menampilkan halaman profil user 
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c. Pengguna memilih edit profil 
d. Pengguna akan masukan data user yang baru 
e. Apabila isian sesuai sistem akan menyimpan data ke tabel 

user. Apabila isian tidak sesuai Pengguna mengisi kembali 
data user 

f. Sistem akan menampilkan “data berhasil disimpan”  
Output : Daftar user 
Actor : Administrasi, unit kerja, manajer dan direktur utama 

 

7. System Flow Mengelola Data Kelengkapan dokumen 

Mengelola Data Kelengkapan dokumen merupakan proses input dan 

persetujuan mengelola data kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh 

administrasi, unit kerja, manajer dan direktur. System Flow mengelola data 

kelengkapan dokumen dapat dilihat pada gambar 3.19, 3.20,  dan penjelasan 

system flow kelengkapan dokumen dapat dilihat pada tabel 3.25, 3.26. 

 

Gambar 3.19 System Flow Menambah data dokumen kelengkapan 
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Tabel 3.25 Penjelasan System Flow Menambah data kelengkapan dokumen 

Objective : Menambah data dan persetujuan kelengkapan dokumen 
Input : Data user 

Data unit kerja 
Data dokumen kelengkapan 
Data RKS 
Data Berita Tender 

Process : a. Pengguna memilih menu dokumen kelengkapan 
b. Sistem akan menampilkan halaman berita tender 
c. Pengguna memilih Input 
d. Pengguna akan masukan data dokumen kelengkapan 
e. Apabila isian sesuai sistem akan menyimpan data ke tabel 

dokumen tender. Apabila isian tidak sesuai Pengguna 
mengisi kembali data dokumen tender 

f. Sistem akan menampilkan “data berhasil disimpan”  
Output : Daftar Dokumen Kelengkapan 
Actor : Administrasi, unit kerja, manajer dan direktur utama 
 

 

Gambar 3.20 System Flow Mengelola data kelengkapan dokumen 
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Tabel 3.26 Penjelasan System Flow Menambah data kelengkapan dokumen 

Objective : Mengubah data dan persetujuan kelengkapan dokumen 
Input : Data user 

Data unit kerja 
Data dokumen kelengkapan 
Data RKS 
Data Berita Tender 

Process : a. Pengguna memilih menu dokumen kelengkapan 
b. Sistem akan menampilkan halaman berita tender 
c. Pengguna memilih berita tender lalu memilih “edit” 
d. Pengguna akan masukan data dokumen kelengkapan 
e. Apabila isian sesuai sistem akan menyimpan data ke tabel 

dokumen tender. Apabila isian tidak sesuai Pengguna 
mengisi kembali data dokumen tender 

f. Sistem akan menampilkan “data berhasil disimpan”  
Output : Daftar Dokumen Kelengkapan 
Actor : Administrasi, unit kerja, manajer dan direktur utama 

 

8. System Flow Mengelola unit yang bertugas 

Mengelola unit yang bertugas merupakan proses Mengelola unit yang bertugas 

yang dilakukan oleh Manajer atau direktur utama. System Flow mengelola unit 

kerja yang bertugas terima dapat dilihat pada gambar 3.21, 3.22 dan penjelasan 

System Flow mengelola unit kerja yang bertugas terima dapat dilihat pada tabel 

3.27, 3.28. 
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Gambar 3.21 System Flow Memilih unit kerja yang bertugas 

Tabel 3.27 Penjelasan System Flow Memilih unit kerja yang bertugas 

Objective : Memilih unit kerja yang bertugas 
Input : Data user 

Data unit kerja 
Data RKS 
Data Berita Tender 

Process : a. Pengguna memilih memilih unit kerja 
b. Sistem akan menampilkan halaman berita tender 
c. Pengguna memilih berita tender lalu memilih “unit kerja” 
d. Pengguna akan masukan pilihan unit kerja yang bertugas 
e. Apabila isian sesuai sistem akan menyimpan data ke tabel 

unit kerja. Apabila isian tidak sesuai Pengguna mengisi 
kembali data memilih unit kerja 

f. Sistem akan menampilkan “data berhasil disimpan”  
Output : Daftar unit kerja yang bertugas 
Actor : Manajer  
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Gambar 3.22 System Flow Mengubah unit kerja yang bertugas 

Tabel 3.28 Penjelasan System Flow Mengubah unit kerja yang bertugas 

Objective : Mengubah unit kerja yang bertugas 
Input : Data user 

Data unit kerja 
Data RKS 
Data Berita Tender 

Process : a. Pengguna memilih memilih unit kerja 
b. Sistem akan menampilkan halaman berita tender 
c. Pengguna memilih berita tender lalu memilih “edit unit 

kerja” 
d. Pengguna akan masukan pilihan unit kerja yang bertugas 
e. Apabila isian sesuai sistem akan menyimpan data ke tabel 

unit kerja. Apabila isian tidak sesuai Pengguna mengisi 
kembali data memilih unit kerja 

f. Sistem akan menampilkan “data berhasil disimpan”  
Output : Daftar unit kerja yang bertugas 
Actor : Manajer dan Direktur Utama 
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9. System Flow Mengelola penawaran BOQ 

Mengelola penawaran BOQ proses antara merupakan Mengelola penawaran 

BOQ yang dilakukan oleh Manajer dan Direktur Utama. System Flow 

Mengelola penawaran BOQ dapat dilihat pada gambar 3.23, 3.24 dan 

penjelasan System Flow Mengelola penawaran BOQ dapat dilihat pada tabel 

3.39. 

 

Gambar 3.23 System Flow Menambah penawaran BOQ 

Tabel 3.29 Penjelasan System Flow Menambah penawaran BOQ 

Objective : Menambah penawaran BOQ 
Input : Data berita tender 

Data RKS 
Data unit kerja 
Data user 

Process : a. Pengguna memilih menu penawaran BOQ 
b. Sistem akan menampilkan halaman penawaran BOQ 
c. Pengguna memasukkan data penawaran BOQ 
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g. Apabila isian sesuai sistem akan menyimpan data ke tabel 
penawaran. Apabila isian tidak sesuai Pengguna mengisi 
kembali data penawaran BOQ 

d. Sistem akan menampilkan “data berhasil disimpan” 
Output : Laporan Penawaran BOQ 
Actor : Manajer, Direktur Utama dan Unit Kerja 

 

 
B Context Diagram 

Context Context diagram menggambarkan proses sistem secara umum. 

Pada aplikasi keikutsertaan tender terdapat 4 entitas yang terhubung dengan sistem, 

yaitu Bagian Administrasi, Unit Kerja, Manajer dan Direktur Utama. Berikut 

Context diagram dapat dilihat gambar 3.24. 

 

 

Gambar 3.24 Context Diagram Aplikasi Keikutsertaan Tender 

 
Pada Gambar 3.24 menjelaskan bahwa setiap entitas memiliki input dan 

output sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. 
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1. Data Flow Diagram Level 0 (DFD Level 0) 

DFD Level 0 pada aplikasi keikutsertaan tender pada PT Kencana Alam Putra 

berbasis web dapat dilihat pada GambarGambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 Data Flow Diagram Level 0 

2. Data Flow Diagram Level 1 (DFD Level 1) Mengelola Data Berita Tender 

Pada DFD Level 1 pada mengelola Data Berita Tender dua proses utama yaitu: 

Menambah Data Berita Tender dan Mengubah Data Berita Tender. DFD Level 

1 pada mengelola data berita tender dapat dilihat pada Gambar 3.26. 
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 Gambar 3.26 DFD Level  1 Mengelola Data Berita Tender  

3. Data Flow Diagram Level 1 (DFD Level 1) Mengelola Persetujuan 

Pada DFD Level 1 pada mengelola Data Persetujuan dua proses utama yaitu: 

Persetujuan berita tender dan Pembatalan Data Berita Tender. DFD Level 1 pada 

mengelola data persetujuan dapat dilihat pada Gambar 3.27. 

 

Gambar 3.27 DFD Level  1 Persetujuan Data Berita Tender 
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4. Data Flow Diagram 1 (DFD Level 1) Mengelola Unit kerja Bertugas 

Pada DFD Level 1 pada mengelola Data unit bertugas dua proses utama yaitu: 

Pemilihan unit kerja yang bertugas dan Pembatalan unit kerja yang bertugas. 

DFD Level 1 pada mengelola data unit kerja bertugas dapat dilihat pada 

Gambar 3.28.    

Gambar 3.28 DFD Level  1 Mengelola Data Unit kerja Bertugas 

5. Data Flow Diagram 1 (DFD Level 1) Mengelola data RKS dan Berita Acara 

Pada DFD Level 1 pada mengelola Data RKS dan Berita Acara dua proses 

utama yaitu: Menambah RKS dan berita acara dan Mengubah RKS dan berita 

acara. DFD Level 1 pada mengelola data RKS dan berita acara dapat dilihat 

pada Gambar 3.29. 
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Gambar 3.29 DFD Level  1 Mengelola Data RKS dan Berita Acara 

6. Data Flow Diagram 1 (DFD Level 1) Mengelola Data Penawaran BOQ 

DFD Level 1 pada mengelola Data Penawaran BOQ dua proses utama yaitu: 

Menambah Penawaran BOQ  dan Mengubah Penawaran BOQ. DFD Level 1 

pada mengelola data Penawaran BOQ dapat dilihat pada Gambar 3.30 

 

Gambar 3.30 DFD Level  1 Mengelola Data Penawaran BOQ 
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7. Data Flow Diagram 1 (DFD Level 1) Mengelola Kelengkapan Dokumen 

Pada DFD Level 1 pada Mengelola Kelengkapan Dokumen tiga proses utama 

yaitu: Menambah Kelengkapan Dokumen, Mengubah Kelengkapan Dokumen 

dan Persetujuan. DFD Level 1 pada mengelola Kelengkapan Dokumen dapat 

dilihat pada Gambar 3.31. 

 

Gambar 3.31 DFD Level  1 Mengelola Kelengkapan Dokumen 
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8. Data Flow Diagram 1 (DFD Level 1) Mengelola Dokumen Master  

Pada DFD Level 1 pada Mengelola Dokumen Master dua proses utama yaitu: 

Menambah Dokumen Master dan Mengubah Dokumen Master. DFD Level 1 

pada mengelola Kelengkapan Dokumen dapat dilihat pada Gambar 3.32. 

 

Gambar 3.32 DFD Level  1 Mengelola Dokumen Master 
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3.2.3 Perancangan Basis Data 

Merancang proses dari sistem dengan menggunakan software requirement 

kemudian Context diagram dan data flow diagram, maka proses selanjutnya yaitu 

merancang skema database. Pada tahap merancang skema database digunakan 

beberapa cara yaitu membuat entity relationship diagram (ERD) dan menyusun 

struktur tabel. 

 
A Entity Relationship Diagram (ERD) 

Pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD) ini akan menjelaskan 

relasi antar entitas yang saling berhubungan. Penyusunan entitas dijelaskan 

menggunakan tampilan field pada setiap entitas. Untuk memudahkan penjelasan 

setiap entitas dan hubungan entittas, maka akan ditampilkan menggunakan 

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

1. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) dari Aplikasi Keikutsertaan tender pada PT 

Kencana Alam Putra memiliki 4 entitas yaitu Administrasi, Unit Kerja, Manajer 

dan Direktur utama. CDM Aplikasi Keikutsertaan tender pada PT Kencana 

Alam Putra dapat dilihat pada gambar 3.32. 

2. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) merupakan tahap selanjutnya dalam membangun 

database, PDM Aplikasi Keikutsertaan tender pada PT Kencana Alam Putra 

dapat dilihat pada gambar 3.33. 
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Gambar 3.33 Conceptual Data Model (CDM) Aplikasi Keikutsertaan Tender 

 

Gambar 3.34 Phyisical Data Model (PDM) Aplikasi Keikutsertaan Tender 
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B Struktur Tabel 

Pada Struktur tabel ini akan dijelaskan tentang beberapa tabel yang 

digunakan dalam perancangan sistem. Pada tiap tabel akan dijelaskan nama tabel, 

struktur kolom, tipe data setiap kolom, primary key dan foreign key, fungsi tiap 

kolom serta keterangan tabel yang dijelaskan sebagai berikut. 

a. Tabel Tender 

Nama Tabel : Tender 

Primary Key : id_tender 

Fungsi  : Untuk menyimpan data tender 

 
Tabel 3.30 Tabel Data Tender 

No Field Type Data Contstraint Keterangan 

1 Id_Tender Integer 
PK, Auto 
Increment 

Id Tender 

2 Judul_Tender Text Not Null Judul Tender 

3 Link_website Text Not Null 
Link website 

penyelenggara 

4 Wilayah text Not Null Wilayah tender 

5 Keterangan text Not Null Keterangan tambahan 

6 Upload text Not Null 
User upload berita 

tender 

7 Id_User Integer FK Id User 

8 Tgl_mulai Datetime Not Null Tanggal mulai tender 

9 Tgl_selesai Datetime Not Null Tanggal selesai tender 
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No Field Type Data Contstraint Keterangan 

10 Tgl_upload Datetime Not Null 
Tanggal berita tender 

diupload 

11 Id_penyelenggara Integer FK Id Penyelenggara 

12 Manajer_Approval Integer Not Null Persetujuan Manajer 

13 Direktur_Approval Integer Not Null Persetujuan Direktur 

14 Tgl_pengumuman Datetime Not Null 
Tanggal pengumupulan 

dokumen 

15 RKS Text Not Null 
Dokumen RKS yang 

ada dalam berita tender 

16 Berita Acara Text Not Null 
Dokumen Berita Acara 
yang ada dalam berita 

tender 

 

b. Tabel Penyelenggara 

Nama Tabel  : Penyelenggara 

Primary Key  : id penyelenggara 

Fungsi   : Untuk menyimpan data penyelenggara 

 
Tabel 3.31 Tabel Penyelenggara 

No Field Type Data Contstraint Keterangan 

1 Id_Penyelenggara Integer 
PK, Auto 
Increment 

Id Penyelenggara 

2 Nama_Penyelenggara Text Not Null 
Nama Penyelenggara 

Tender 

3 Alamat Text Not Null Alamat penyelenggara 
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c. Tabel User 

Nama Tabel  : User 

Primary Key : id_user 

Fungsi   : Untuk menyimpan data user 

 
Tabel 3.32 Tabel User 

No Field Type Data Contstraint Keterangan 

1 Id_ User Integer 
PK, Auto 
Increment 

Id User 

2 Username Varchar Not Null Username Pengguna 

3 Password Varchar Not Null Password Pengguna 

4 Nama text Not Null Nama Pengguna 

5 Alamat text Not Null Alamat Pengguna 

6 Tanggal_lahir text Not Null Tanggal lahir Pengguna

7 Email text Not Null Email Pengguna 

8 Telefon text Not Null Telefon Pengguna 

9 Jabatan text Not Null Jabatan Pengguna 

10 Previledge text Not Null 
Berisi pembagian 

dalam hak akses user 

11 Image text Not Null Gambar dari profil user 

 

d. Tabel Unit Kerja 

Nama Tabel  : Unit Kerja 

Primary Key  : id unit kerja 
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Fungsi   : Untuk menyimpan data unit kerja 

Tabel 3.33 Tabel Unit Kerja 

No Field Type Data Contstraint Keterangan 

1 Id_ Unit Kerja Integer 
PK, Auto 
Increment 

Id Unit Kerja 

2 Id_Tender Integer Not Null Id Tender 

3 Id_User Integer Not Null Id User 

4 Norifikasi text Not Null 
Berisi notifikasi dari 
penugasan dari unit 

kerja  

 
 

e. Tabel Dokumen Tender 

Nama Tabel  : Dokumen Tender 

Primary Key  : id dokumen tender 

Fungsi   : Untuk menyimpan dokumen tender 

 
Tabel 3.34 Tabel dokumen tender 

No Field Type Data Contstraint Keterangan 

1 Id_Dokumen Integer 
PK, Auto 
Increment 

Id Dokumen 

2 Id_Tender Integer FK Id Tender 

3 Nama Dokumen Text Not Null Nama dokumen 

4 File Dokumen Text Not Null File dokumen tender 

 

f. Tabel Penawaran 

Nama Tabel  : Penawaran 
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Primary Key  : id penawaran 

Fungsi   : Untuk menyimpan data penawaran 

Tabel 3.35 Tabel Penawaran 

No Field Type Data Contstraint Keterangan 

1 Id_ Penawaran Integer 
PK, Auto 
Increment 

Id Penawaran 

2 Nama_vendor Text Not Null Nama Vendor 

3 Nama_barang Text Not Null Nama Barang 

4 Harga_persatuan Float Not Null 
Harga Persatuan 

Barang 

5 Volume_Barang Float Not Null Volume Barang 

6 Ukuran_satuan Text Not Null Ukuran satuan barang 

7 Id_tender Integer FK Id_Tender 

8 Id_user Integer FK Id_user 

 

g. Tabel Notifikasi 

Nama Tabel  : Notifikasi 

Primary Key  : id notifikasi 

Fungsi   : Untuk menyimpan data notifikasi  

Tabel 3.36 Tabel Notifikasi 

No Field Type Data Contstraint Keterangan 

1 Id_ Notifikasi Integer 
PK, Auto 
Increment 

Id Notifikasi 

2 By_user Integer Not Null 
Notifikasi untuk user 

yang melakukan 
aktifitas 
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No Field Type Data Contstraint Keterangan 

3 For_user Integer Not Null 
User yang akan 

menerima notifikasi 

4 Tentang Text Not Null Isi dari norifikasi 

5 Waktu Datetime Not Null 
Waktu dari notifikasi 

yang diterima 

6 Meta Text Not Null 
Berisi data arah 

notifikasi ke user 

 

h. Tabel History 

Nama Tabel  : History 

Primary Key  : id histoy 

Fungsi   : Untuk menyimpan data history perubahan tender  

Tabel 3.37 Tabel History 

No Field Type Data Contstraint Keterangan 

1 Id_ history Integer 
PK, Auto 
Increment 

Id History 

2 Id_tender Integer Not Null Id_tender 

3 Id_user Integer Not Null Id user 

4 Waktu Text Not Null Waktu dari perubahan 

5 Perubahan Datetime Not Null 
Isi dari perubahan yang 

terjadi 

6 Id_perubahan Integer Not Null Id_perubahan 

 

3.2.4 Perancangan Antar Muka Pengguna 

Setelah dilakukan perancangan database, tahapan selanjutnya adalah 

merancang antarmuka aplikasi. Antarmuka dirancang sesuai dengan kebutuhan 
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fungsi yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah rancangan antarmuka 

aplikasi administrasi keikutsertaan tender. 

 
A. Halaman Login 

Halaman ini berfungsi untuk karyawan yang telah terdaftar pada sistem ini. 

Rancangan halaman Login dapat dilihat pada gambar 3.34. 

 

Gambar 3. 35 Rancangan Halaman Login 

 
B. Halaman Antar Muka Home 

Halaman ini  berfungsi   sebagai   halaman   awal   yang   menampilkan informasi 

user yang Login. Pada aplikasi ini memiliki tampilan tabel untuk melihatkan 

berita tender yang tersedia, cari tender, tambah berita tender dan logut untuk 

keluar aplikasi. 
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Gambar 3. 36 Rancangan Antar Muka Home 

 
C. Halaman Input Berita Tender 

Halaman ini  berfungsi   sebagai   halaman yang menampilkan informasi berita 

tender. Pada aplikasi ini memiliki tampilan tabel untuk input berita tender. 
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Gambar 3. 37 Rancangan Halaman Maintenance Data Tender 

 

D. Halaman Persetujuan Tender 

Halaman Persetujuan tender (Gambar 3.37) berfungsi untuk persetujuan berita tender. 

 

     Gambar 3. 38 Rancangan Halaman Maintenance Data Tender 
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E. Halaman Bikin User 

Halaman User (Gambar 3.38) berfungsi untuk membuat user. 

 

Gambar 3. 39 Rancangan Halaman Bikin User 

 

F. Halaman Input RKS dan Berita Acara 

Halaman Masukkan RKS dan Berita Acara (Gambar 3.46) berfungsi untuk 

memasukkan dokumen RKS dan Berita Acara. 
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Gambar 3. 40 Rancangan Halaman Input RKS dan Berita Acara 

 
G. Halaman Membuat Penawaran 

Halaman penawaran (Gambar 3.40) berfungsi untuk input penawaran oleh direktur 

utama dan manajer 
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Gambar 3. 41 Rancangan Halaman Bikin Penawaran 

 

H. Halaman Input Dokumen Kelengkapan 

Halaman Kelengkapan Dokumen (Gambar 3.41) berfungsi untuk input dokumen 

kelengkapan 
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Gambar 3. 42 Rancangan Halaman Dokumen Kelengkapan 

 

3.3 Perancangan Pengujian Sistem 

Setelah merancang database dan merancang desain, tahap selanjutnya 

adalah merancang pengujian sistem yang telah dibuat. Tahapan pengujian sistem 

dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun telah sesuai dengan 

kebutuhan. 

 
3.3.1 Perancangan Pengujian 

Setelah melakukan rancang bangun, maka harus dilakukan uji coba. Hal 

ini dilakukan untuk menguji setiap fungsi yang ada pada aplikasi yang akan 
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dibangun. Pengujian dilakukan menggunakan model black box testing dan berikut 

ini adalah pegujian sistem pada aplikasi administrasi tender. 

Tabel 3.38 Tabel Penyelenggara 

No Fungsionalitas Skenario Pengujian Hasil yang diharapakan 

1 Mengecek Hak 
Akses 

a. Masukkan 
username dan 
password benar 

b. Masukkan 
username dan 
password salah 

a. Jika username dan Password 
yang dimasukkan benar maka 
akan melanjutkan ke halaman 
selanjutnya 

b. Jika username dan password 
yang dimasukkan salah akan 
muncul pesan “username 
/Password anda salah” 

2 Mengecek 
previledge 

a. Masukkan 
username dan 
password benar 

b. mengosongkan 
satu field data 

a. Jika username dan Password 
yang dimasukkan benar maka 
akan melanjutkan ke halaman 
sesuai previledge 

b. Jika username dan password 
yang dimasukkan salah akan 
muncul pesan “username 
/Password anda salah” 

3 Mengisi data 
berita tender 

a. Mengisi field 
data berita tender 
dengan lengkap 
dan benar 

b. mengosongkan 
satu field data 

a. Jika data diisi dengan 
lengkap dengan benar maka 
sistem menampilkan pesan 
“Data Berhasil Disimpan”  

b. Jika ada field yang masih 
kosong maka sistem akan 
menampilkan “Bagian ini 
harus diisi” 

4 Persetujuan berita 
tender 

a. Memilih button 
“ya” atau “tidak” 

b. tidak memilih 
salah satu button 

a. Jika button dipilih maka 
sistem menampilkan pesan 
“Approvel berhasil disimpan” 

b. Jika ada button yang masih 
kosong maka sistem akan 
menampilkan “Bagian ini 
harus diisi” 

5 Upload file RKS a. Attach file  

b. Mengosongkan 
attach file/ tidak 
upload file  

a. Jika button dipilih maka 
akan memilih file kemudian 
diinputkan lalu sistem 
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No Fungsionalitas Skenario Pengujian Hasil yang diharapakan 

menampilkan pesan “data 
berhasil disimpan” 

b. Jika tidak diupload maka 
sistem akan menampilkan “File 
harus diupload” 

6 Upload file berita 
acara 

a. Attach file  

b. Mengosongkan 
attach file/ tidak 
upload file 

a. Jika button dipilih maka 
akan memilih file kemudian 
diinputkan lalu sistem 
menampilkan pesan “data 
berhasil disimpan” 

b. Jika tidak diupload maka 
sistem akan menampilkan 
“File harus diupload” sistem 
akan menampilkan “File harus 
diupload” 

7 Maintenance data 
berita tender 

a. Mengisi field 
data dengan 
lengkap dan benar 

b. mengosongkan 
satu field data 

a. Jika data diisi dengan 
lengkap dengan benar maka 
sistem menampilkan pesan 
“Data Berhasil Disimpan”  

b. Jika ada field yang masih 
kosong maka sistem akan 
menampilkan “Bagian ini 
harus diisi” 

8 Membuat user a. Mengisi field 
data dengan 
lengkap dan benar 

b. mengosongkan 
satu field data 

a. Jika data diisi dengan 
lengkap dengan benar maka 
sistem menampilkan pesan 
“User berhasil dibuat”  

b. Jika ada field yang masih 
kosong maka sistem akan 
menampilkan “Bagian ini 
harus diisi” 

9 Maintance data 
user 

a. Mengisi field 
data dengan 
lengkap dan benar 

b. mengosongkan 
satu field data 

a. Jika data diisi dengan 
lengkap dengan benar maka 
sistem menampilkan pesan 
“Data berhasil diubah”  

b. Jika ada field yang masih 
kosong maka sistem akan 
menampilkan “Bagian ini 
harus diisi” 
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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 

 

4.1 Implementasi Sistem  

Setelah dilakukan analisis dan perancangan sistem pada bab tiga, maka 

selanjutnya dilakukan pengembangan aplikasi keikutsertaan tender. sistem ini 

memerlukan perangkat pendukung agar sistem dapat berjalan normal. Perangkat 

yang dibutuhkan terdiri dari perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak 

(software).  

 
4.1.1 Kebutuhan Sistem 

Pada tahap implementasi, dilakukan penerapan dari analisis dan 

perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam melakukan implementasi 

dan menjalankan aplikasi administrasi keikutsertaan tender diperlukan perangkat 

keras dan perangkat lunak agar dapat berjalan sesuai dengan harapan.  

A. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Aplikasi administrasi keikutsertaan tender yang dibangun membutuhkan 

beberapa kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak tersebut memiliki 

spesifikasi minimal sebagai berikut: 

1. Sistem Operasi  : Windows XP, Windows 7 

2. Web Server   : XAMPP Control Panel 

3. Web Browser  : Google Chrome 

4. Database  : MySql versi 5 

5. Bahasa pemrograman : PHP 

6. Perancangan sistem :  Power Designer 5 dan Visio 2013 
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7. Perancangan I/O : GUI Studio. 

8. Dokumentasi  : Office 2016 

B. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

Aplikasi keikutsertaan tender yang dibangun membutuhkan beberapa kebutuhan 

perangkat keras. Perangkat keras tersebut memiliki spesifikasi minimal sebagai 

berikut: 

1. Processor : Intel dual core 

2. RAM  : 2 GB 

3. Harddisk : 256 GB 

4. Monitor : Resolusi 1024 x 768 

5. Mouse dan keyboard dalam kondisi baik dan bisa dipakai 

6. Modem yang terkoneksi ke jaringan internet 

 
4.1.2 Hasil Implementasi Sistem 

Aplikasi ini dioperasikan oleh tujuh pengguna yaitu, Admin, Direktur 

Utama, Manajer dan Unit Kerja. Pada bagian ini akan dijelaskan implementasi 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

1. Halaman Login 

Halaman Login digunakan oleh pengguna dari tim tender PT Kencana Alam 

Putra bagian admin, direktur utama, manajer dan unit kerja. Pada halaman 

Login pengguna memasukkan Username dan Password masing-masing. 

Gambar halaman Login dapat dilihat pada Gambar 4.1. 



105 
 

 

 

Gambar 4. 1 Halaman Login  

 
2. Halaman Dashboard 

Halaman Dashboard digunakan oleh admin, unit kerja, manajer dan direktur 

untuk melihat informasi tender. Gambar halaman dashboard dapat dilihat pada 

gambar 4.2. 

 
 

Gambar 4. 2 Halaman Dashboard 

 

3. Halaman Berita Tender 

Halaman berita tender digunakan oleh admin, unit kerja, manajer dan direktur 

utama untuk menambah dan mengubah data berita tender yang akan dipilih. 
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Pengguna memilih nama berita tender. Gambar halaman Berita Tender dapat 

dilihat pada gambar 4.3. 

 
Gambar 4. 3 Halaman Berita Tender 

 

4. Halaman Tambah Berita Tender 

Halaman Tambah Berita Tender digunakan oleh admin, unit kerja, manajer dan 

direktur utama untuk menambah data berita tender. Pengguna memilih judul 

tender, penyelenggara, tanggal mulai, tanggal selesai, lokasi tender, link 

website dan dokumen persyaratan untuk menambah data berita tender. Gambar 

tambah berita tender dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4. 4 Halaman Tambah Berita Tender 
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5. Halaman Detail Berita Tender 

Halaman Detail Berita Tender digunakan oleh admin, unit kerja, manajer dan 

direktur untuk melihat informasi detail tender. Gambar halaman detail berita 

tender dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4. 5 Halaman Detail Berita Tender 

 

6. Halaman RKS 

Halaman RKS digunakan oleh admin, unit kerja, manajer dan direktur untuk 

menambah dan mengubah data RKS. Pengguna memilih berita tender untuk 

menambah data RKS. Gambar halaman RKS dapat dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4. 6 Halaman RKS 

 
7. Halaman RKS dan Berita Acara 

Halaman Input RKS dan berita acara digunakan oleh admin, unit kerja, manajer 

dan direktur untuk menambah data atau merubah RKS. Pengguna memilih 

dokumen RKS untuk dimasukkan kedalam sistem. Gambar halaman Input 

RKS dapat dilihat pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4. 7 Halaman Input RKS 
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8. Halaman Approval Berita Tender 

Halaman Approval berita tender digunakan oleh manajer dan direktur utama 

untuk mensetujui berita tender yang tersedia. Pengguna memilih berita tender 

yang akan disetujui. Gambar halaman Approval Berita Tender dapat dilihat 

pada gambar 4.8. 

 

 

Gambar 4. 8 Halaman Approval Berita Tender 

9. Halaman Mengelola unit kerja bertugas 

Halaman mengelola unit kerja bertugas digunakan oleh manajer untuk 

menambah dan mengubah data unit kerja bertugas. Pengguna memilih unit 

kerja dan tugas yang diberikan. Gambar halaman mengelola unit kerja bertugas 

dapat dilihat pada gambar 4.9. 
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Gambar 4. 9 Halaman Mengelola unit kerja bertugas 

10. Halaman Dokumen Kelengkapan  

Halaman dokumen kelengkapan digunakan oleh admin, unit kerja, direktur 

utama dan manajer untuk menambah dan mengubah data dokumen 

kelengkapan. Pengguna memasukkan nama dokumen untuk menambah data 

dokumen. Gambar halaman dokumen kelengkapan status dapat dilihat pada 

gambar 4.10. 

 

Gambar 4. 10 Halaman Dokumen Kelengkapan 
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11. Halaman Approval RKS 

Halaman Approval RKS digunakan oleh manajer dan direktur utama untuk 

Approval dan cancel RKS. Pengguna memilih daftar berita tender kemudian 

mensetujui RKS. Gambar halaman Approval RKS dapat dilihat pada gambar 

4.11. 

 

 

Gambar 4. 11 Halaman Approval RKS 

 
12. Halaman Input BOQ 

Halaman Input BOQ digunakan oleh unit kerja untuk menambah penawaran 

BOQ. Gambar halaman Input BOQ dapat dilihat pada gambar 4.12. 
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Gambar 4. 12 Halaman Input BOQ 

13. Halaman Approval BOQ 

Halaman Approval BOQ digunakan oleh manajer dan direktur utama untuk 

approve BOQ yang sudah diInputkan oleh unit kerja. Gambar halaman 

Approval BOQ dapat dilihat pada gambar 4.13. 

 

Gambar 4. 13 Halaman Approve BOQ 

 

14. Halaman Approval Dokumen Kelengkapan 

Halaman Approval dokumen kelengkapan digunakan oleh manajer dan 

direktur utama untuk approve dokumen kelengkapan. Gambar halaman 

approve dokumen kelengkapan terima dapat dilihat pada gambar 4.14. 
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Gambar 4. 14 Halaman Approve Dokumen Kelengkapan 

 

15. Halaman Dokumen Admnisitrasi 

Halaman dokumen administrasi digunakan oleh pengguna untuk Input 

dokumen administrasi yang berhubungan dengan tender.  

Gambar halaman dokumen administrasi terima dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4. 15 Halaman Approve Dokumen Kelengkapan 
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16. Halaman Input Dokumen Admnisitrasi 

Halaman Input Dokumen Administrasi digunakan oleh pengguna untuk 

menambah dokumen administasi tender. Gambar halaman Input dokumen 

administrasi dapat dilihat pada gambar 4.16. 

 

Gambar 4. 16 Halaman Input Dokumen Kelengkapan 

4.2 Evaluasi Sistem 

Pengujian Sistem yang dilakukan menggunakan metode blackbox testing 

yang bertujuan untuk menguji sistem secara fungsional.  Pada pengujian sistem 

dilakukan oleh pengguna sistem dengan ketentuan hak akses pengguna sebagai 

administrasi, unit kerja,  direktur utama dan manajer. 

 
4.2.1 Evaluasi Hasil Uji Coba Sistem 

Uji coba sistem dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi dari sistem yang 

telah ditentukan sebelumnya, sehingga sistem  dibuat berjalan sesuai dengan 

harapan. 

1. Pengujian Login 

Pengujian halaman Login aplikasi adalah proses awal sebelum menjalankan 

aplikasi. Login digunakan oleh pengguna  untuk masuk ke dalam aplikasi. 
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Tabel pengujian Login dapat dilihat pada Tabel 4.1. Pada pengujian login akan 

menggunakan user administrasi 

 
Tabel 4. 1 Pengujian Login 

Test 
Case 

Id 

Tujuan Input Hasil Yang 
Diharapkan 

Output 

1 Memastikan 
username 
dan 
password 
yang 
dimasukkan 
benar 

username:admin 
password: admin 

Tampil Menu 
Sesuai dengan 
kebutuhan 
pengguna  

Sukses  
(Gambar 
4.17) 

 

 

Gambar 4. 17 Halaman Login 

 
 
 



116 
 

 

2. Pengujian Berita Tender 

Pengujian halaman berita tender adalah  proses simpan dan ubah data berita 

tender. Proses awal ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses pengelolaan 

data berita tender berjalan sesuai fungsi. Tabel pengujian berita tender dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4. 2 Pengujian Berita Tender 

Test 
Case 

Id 

Tujuan Input Hasil Yang 
Diharapkan 

Output 

1. Tambah 
Data Berita 
Tender 

Nama Berita 
Tender: 
Pengadaan GSW 
55 mm2 SUTT 
150 KV Tersebar 

a. Data tender 
tersimpan 
di database.  
c. Data tender yang 
tersimpan akan 
tampil 
di tabel tender.) 

Sukses 
(Gambar 4.18 
– Gambar 
4.19) 

2. Ubah Data 
Berita 
Tender 

Nama Berita 
tender: 
Pengadaan GSW 
55 mm2 SUTT 
150 KV 

 a. Data tender 
tersimpan 
di database.  
b. Data tender yang 
tersimpan akan 
tampil 
di tabel data tender 

Sukses 
(Gambar 4.20 
– Gambar 
4.21) 

3 Persetujuan 
Berita 
Tender 

Manajer dan 
Direktur Utama 
melakukan 
Approval pada 
tender yang 
dipilih 

a. Data Approval 
tender tersimpan di 
database 

Sukses 
(Gambar 4.22 
– Gambar 
4.24) 

4 Ubah 
Persetujuan 
Tender 

Manajer dan 
Direktur Utama 
melakukan 
Approval pada 
tender yang 
dipilih 

a. Data tolak tender 
tersimpan di 
database 

Sukses 
(Gambar 4.23 
– Gambar 
4.26) 
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Gambar 4. 18 Input Data Berita Tender 

 Pada gambar 4.18 user akan menginputkan data berita tender ke dalam 

sistem, jika semua inputan maka benar maka data akan disimpan kedalam sistem.   

 

Gambar 4. 19 Tabel Data Berita Tender 

 Pada gambar 4.19 menampilkan berita tender yang sudah diInputkan oleh 

user sudah berhasil masuk ke dalam sistem. Sistem akan menampilkan berita 

tender, status approval dan user yang inputkan berita tender. 

 



118 
 

 

 

Gambar 4. 20 Ubah Data Berita Tender 

 Pada gambar 4.20 tampilan untuk mengubah data berita tender yang sudah 

diInputkan, form untuk mengubah tender isinya sama seperti input data tender pada 

pertama kali. Jika salah satu form belum terisi maka berita tender tidak bisa diubah. 

 

Gambar 4. 21 Tabel Data Berita Tender Berhasil diubah 

 Pada tampilan 4.21 menampilkan tampilan berita tender yang sudah diubah 

user. Sistem akan menampilkan data berita tender yang sudah diubah dan informasi 

tentang user yang merubah berita tender. 
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Gambar 4. 22 Tabel Data Persetujuan Tender 

 Pada tampilan 4.22 ini adalah tampilan untuk manajer dan direktur utama. 

Sistem akan menampilkan berita tender yang sudah diInputkan, user akan memilih 

berita tender yang tersedia lalu akan mensetujui berita tender yang sesuai kriteria. 

 

Gambar 4. 23 Tabel Notifikasi Tender di Approve 

 Pada tampilan 4.23 sistem akan menampilkan tampilan status Approval 

berita tender pada halaman daftar berita tender. Pada tampilan ini manajer sudah 

Approval berita tender.  
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Gambar 4. 24 Tabel Notifikasi 2 Tender di Approve 

 Pada tampilan 4.24 sistem akan menampilkan tampilan status Approval 

berita tender pada halaman detail berita tender. Pada tampilan ini manajer sudah 

Approval berita tender. 

 

Gambar 4. 25 Tabel Data Berita Tender ditolak 

 Pada tampilan 4.25 ini adalah tampilan untuk manajer dan direktur utama. 

Sistem akan menampilkan berita tender yang tersedia, user akan memilih berita 

tender yang tersedia lalu akan menolak berita tender dan akan memberikan alasan 

kenapa ditolak. 
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Gambar 4. 26 Tabel Data Berita Tender ditolak 

 Pada tampilan 4.26 sistem akan menampilkan tampilan status approval 

berita tender pada halaman detail berita tender. Pada tampilan ini manajer menolak 

berita tender. 

 
3. Pengujian RKS dan Berita Acara 

Pengujian halaman Pengelolaan RKS dan Berita Acara adalah tahapan kedua 

setelah berita tender sudah di Approval oleh manajer dan direktur utama. proses 

simpan dan ubah data RKS, Berita Acara dan persetujuan RKS. Proses ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah proses pengelolaan data RKS berjalan 

sesuai fungsi. Tabel pengujian RKS dan berita acara dapat dilihat pada Tabel 

4.3. 

Tabel 4. 3 Pengujian RKS dan Berita Acara 

Test 
Case 

Id 

Tujuan Input Hasil Yang 
Diharapkan 

Output 

1 Tambah 
Data RKS 
dan Berita 
Acara 

Nama File RKS: 
Adendum 1 
Kesugihan 
Nama File Berita 
Acara : BAP 
Kesugihan 

a. Tampil preview 
“Data RKS dan Berita 
Acara”.  
b. Data RKS dan 
Berita Acara tersimpan 
di database.  

Sukses 
(Gambar 
4.27 dan 
Gambar 
4.28) 
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Test 
Case 

Id 

Tujuan Input Hasil Yang 
Diharapkan 

Output 

c. Data RKS dan 
Berita Acara yang 
tersimpan akan tampil 
di tabel data tender. 

2 Ubah RKS 
dan Berita 
Acara 

Nama File RKS: 
BAP Kesugihan 
Nama File Berita 
Acara : Adendum 
1 Kesugihan 

a. Tampil preview 
“Data RKS dan Berita 
Acara”.  
b. Data RKS dan 
Berita Acara tersimpan 
di database.  
c. Data RKS dan 
Berita Acara yang 
tersimpan akan tampil 
di tabel data tender. 

Sukses 
(Gambar 
4.29 dan 
Gambar 
4.30) 

3 Persetujuan 
RKS 

Direktur Utama 
dan Manajer 
akan Approval 
dari tender yang 
dipilih 

a. Data Approval RKS 
berhasil disimpan 

Sukses 
(Gambar 
4.31 dan 
gambar 
4.32) 

4 Pembatalan 
RKS 

Direktur Utama 
dan Manajer 
akan tolak RKS 
yang dipilih 

a. Data pembatalan 
RKS berhasil disimpan 

Sukses 
(Gambar 
4.33 dan 
4.34) 

 

 

Gambar 4. 27 Input Data RKS 
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 Pada tampilan 4.27 merupakan tampilan untuk mengInput RKS yang 

dilakukan oleh user. User memilih tombol Input RKS setelah itu memilih dokumen 

yang dipilih. Setelah diInput sistem akan menampilkan preview dokumen RKS. 

 

Gambar 4. 28 Input Data Berita Acara 

Pada tampilan 4.28 merupakan tampilan untuk mengInput berita acara yang 

dilakukan oleh user. User memilih tombol Input berita acara setelah itu memilih 

dokumen yang dipilih. Setelah diInput sistem akan menampilkan preview dokumen 

berita acara. 

 

Gambar 4. 29 Ubah Data RKS 
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 Pada tampilan 4.29 tampilan untuk mengubah data RKS berita tender. 

sistem akan menampilan preview dokumen RKS yang lama lalu pilih tombol ganti 

RKS untuk Inputkan dokumen yang baru, setelah dokumen yang baru diInputkan 

maka akan tampil preview dokumen RKS yang baru. Sistem akan menampilan 

history user yang Input dokumen  

 

Gambar 4. 30 Ubah data Berita Acara 

Pada tampilan 4.30 tampilan untuk mengubah data berita acara. sistem akan 

menampilan preview dokumen berita acara yang lama lalu pilih tombol ganti berita 

acara untuk Inputkan dokumen yang baru, setelah dokumen yang baru diInputkan 

maka akan tampil preview dokumen berita acara yang baru. Sistem akan 

menampilkan history user yang Input dokumen 
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Gambar 4. 31 Persetujuan RKS 

 Pada tampilan 4.31 user yang dapat melakukan persetujuan RKS adalah 

direktur utama dan manajer. Sistem akan menampilkan daftar RKS dari berita 

tender yang tersedia. Jika setuju maka user memilih button setuju, pada contoh 

gambar 4.29 manajer setujui RKS.  

 

Gambar 4. 32 Notifikasi RKS disetujui 

Pada tampilan 4.32 sistem menampilkan status persetujuan RKS. Pada 

tampilan ini dapat dilihat user yang memberikan persetujuan. Pada contoh gambar 

4.29 manajer sudah setujui RKS. 
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Gambar 4. 33 Tolak RKS 

Pada tampilan 4.33 user yang dapat melakukan penolakan RKS adalah 

direktur utama dan manajer. Sistem akan menampilkan daftar RKS dari berita 

tender yang tersedia. Jika tidak setuju maka user memilih button tolak dan 

memberikan alasan ditolak, pada contoh gambar 4.29 manajer tolak RKS.  

 

Gambar 4. 34 Tolak RKS 

Pada tampilan 4.34 sistem menampilkan status persetujuan RKS. Pada 

tampilan ini dapat dilihat user yang memberikan penolakan. Pada contoh gambar 

4.29 manajer sudah menolak RKS 

 
4. Pengujian Penentuan Unit Kerja 

Pengujian halaman penentuan unit kerja dalam dibuka ketika RKS sudah di 

approve oleh manajer dan direktur utama. Halaman penentuan unit kerja adalah  

proses input dan ubah data unit kerja dan penugasan. Proses ini bertujuan untuk 



127 
 

 

mengetahui apakah proses penentuan unit kerja berjalan sesuai fungsi. Tabel 

pengujian pengelolaan unit kerja dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4. 4 Pengujian Penentuan Unit Kerja 

Test 
Case 

Id 

Tujuan Input Hasil Yang 
Diharapkan 

Output 

1 Tambah 
Data Unit 
Kerja 

Nama Pegawai: 
Saya Unit Kerja 
Penugasan: 
Dokumen 
Kelengkapan 

a. Data unit kerja 
tersimpan 
di database.  
b. Data unit kerja 
yang 
tersimpan akan 
tampil 
di tabel data unit 
kerja. 

Sukses 
(Gambar 
4.35 – 
Gambar 
4.36) 

2 Hapus Data 
Unit Kerja 

Nama Pegawai : 
Saya Unit Kerja 1 
Penugasan : 
Dokumen 
Kelengkapan 

a. Data unit kerja 
tersimpan 
di database.  
c. Data unit kerja 
yang 
tersimpan akan 
tampil 
di tabel unit kerja. 

Sukses 
(Gambar 
4.37 – 
Gambar 
4.38) 

 

 

Gambar 4. 35 Input Unit Kerja 

Pada tampilan 4.35 user yang dapat melakukan Input unit kerja adalah 

manajer. Sistem akan menampilkan daftar berita tender yang tersedia. User 
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memilih tombol “detail” untuk Input unit kerja, user mengisi form nama pegawai 

dan penugasan lalu klik tombol “tambah”. 

 

Gambar 4. 36 Notifikasi Data Berhasil Disimpan 

 Pada tampilan 4.36 ini sistem menampilkan unit kerja yang sudah dipilih 

untuk ditugaskan dalam tender tersebut. Unit kerja yang dapat penugasan akan 

menerima “notifikasi”. 

 

 

Gambar 4. 37 Tabel Unit Kerja di Hapus 

 

Gambar 4. 38 Hapus Unit Kerja 

Pada tampilan 4.37 dan 4.38 user yang dapat melakukan ubah unit kerja adalah 

manajer. Sistem akan menampilkan daftar berita tender yang tersedia. User 
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memilih tombol “detail”, user hapus unit kerja yang bertugas lalu diganti dengan 

mengisi kembali form nama pegawai dan penugasan lalu klik tombol “tambah”. 

5. Pengujian Penawaran BOQ 

Pengujian halaman Penawaran BOQ adalah  proses simpan dan ubah data BOQ 

yang dilakukan oleh manajer dan unit kerja. Proses ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah proses penawaran BOQ berjalan sesuai fungsi. Tabel 

penawaran BOQ dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4. 5 Pengujian Penawaran BOQ 

Test 
Case 

Id 

Tujuan Input Hasil Yang 
Diharapkan 

Output 

1 Tambah 
Data 
penawaran 
BOQ 

Nama Vendor: PT. 
XYZ 
Nama Barang : 
GWS 55m 
Harga satuan 
barang : 
100.000 
Jumlah : 100 
Ukuran satuan : 
mm 

a. Data penawaran 
BOQ tersimpan 
di database.  
b. Data penawaran 
BOQ yang 
tersimpan akan 
tampil 
di tabel data 
penawaran 

Sukses 
(Gambar 
4.39 – 
Gambar 
4.40) 

2 Ubah Data 
Penawaran 
BOQ 

Nama Vendor: PT. 
XYZ 
Nama Barang : 
GWS 55m 
Harga satuan 
barang : 
110.000 
Jumlah : 100 
Ukuran satuan : 
mm 
 

a. Data penawaran 
BOQ tersimpan 
di database.  
c. Data penawaran 
yang tersimpan 
akan tampil 
di tabel data 
penawaran BOQ. 

Sukses 
(Gambar 
4.41) 

3 Persetujuan 
BOQ 

approve penawaran 
yang ditersedia   

a. Data Approval 
penawaran BOQ 
tersimpan 
di database.  
c. Data Approval 
penawaran yang 
tersimpan akan 
tampil 

Sukses 
(Gambar 
4.42 dam 
4.44) 
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Test 
Case 

Id 

Tujuan Input Hasil Yang 
Diharapkan 

Output 

di tabel data 
penawaran BOQ. 

 

 

Gambar 4. 39 Input Data Penawaran BOQ 

 Pada gambar 4.39 merupakan tampilan dari user dalam Input data 

penawaran BOQ, tampilan input penawaran BOQ hanya dapat dilakukan oleh 

manajer dan unit kerja. User harus melengkapi form yang tersedia untuk dapat 

menyimpan data.  

 

Gambar 4. 40 Notifikasi Data Berhasil Disimpan 
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 Pada gambar 4.40 sistem akan menampilkan data BOQ yang sudah 

diInputkan oleh user. Sistem akan memberikan informasi tentang user yang Input 

penawaran dan data BOQ. 

 

Gambar 4. 41 Ubah BOQ 

 Pada gambar 4.41 merupakan tampilan untuk mengubah tampilan BOQ 

yang bisa dilakukan oleh manajer. Manajer akan memilih tomboh “edit” lalu 

melengkapi form yang tersedia untuk mengubah data BOQ.   

 

Gambar 4. 42 Persetujuan BOQ 

 Pada gambar 4.42 merupakan tampilan untuk persetujuan BOQ yang bisa 

dilakukan oleh manajer dan direktur utama. Direktur hanya bisa melakukan 

persetujuan berdasarkan penawaran dari manajer atau unit kerja. 
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Gambar 4. 43 Tolak BOQ 

Pada gambar 4.43 merupakan tampilan untuk tolak BOQ yang bisa 

dilakukan oleh manajer dan direktur utama. Direktur dan manajer bisa melakukan 

penolakan berdasarkan penawaran dari manajer atau unit kerja dan memberikan 

alasan menolak penawaran. 

 

Gambar 4. 44 Notifikasi Data Berhasil Diubah 

 Pada gambar 4.44 adalah tampilan yang dari sistem yang menampilkan 

penawaran BOQ yang sudah diubah. 

6. Pengujian Dokumen Kelengkapan Tender 

Pengujian halaman dokumen kelengkapan tender adalah  proses simpan dan 

ubah data dokumen kelengkapan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah proses pengelolaan dokumen kelengkapan tender berjalan sesuai 
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fungsi. Tabel pengujian maintenance kelengkapan tender dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 

 
Tabel 4. 6 Pengujian Maintenance Data Kelengkapan tender 

Test 
Case 

Id 

Tujuan Input Hasil Yang 
Diharapkan 

Output 

1 Tambah 
Data 
Dokumen 
Kelengkapan 
Tender 

Nama Dokumen: 
Pakta Integritas 
File Dokumen : 
Pakta Integritas 
 

a. Data dokumen 
tersimpan 
di database.  
b. Data dokumen 
yang 
tersimpan akan 
tampil 
di tabel data 
dokumen 

Sukses 
(Gambar 
4.45 – 
Gambar 
4.46) 

2 Ubah data 
dokumen 
kelengkapan 
tender 

Nama Dokumen: 
Pakta Integritas 
File Dokumen : 
Surat Pengantar 
penawaran 
 

a. Data dokumen 
tersimpan 
di database.  
b. Data dokumen 
yang 
tersimpan akan 
tampil 
di tabel data 
dokumen 

Sukses 
(Gambar 
4.47 – 
Gambar 
4.48) 

3 Persetujuan 
Dokumen 
Kelengkapan 

Approve 
dokumen 
kelengkapan 
yang dipilih 

a. Data approve 
dokumen 
kelengkapan 
tersimpan 
di database.  
b. Data Approval 
dokumen yang 
tersimpan akan 
tampil 
di tabel data 
dokumen 

Sukses 
(Gambar 
4.49 – 
Gambar 
4.50) 

4 Ubah 
Persetujuan 
Dokumen 
Kelengkapan 
Tender 

Tolak dokumen 
kelengkapan 
yang dipilih 

a. Data tolak 
dokumen 
kelengkapan 
tersimpan 
di database.  
b. Data tolak 
dokumen yang 
tersimpan akan 
tampil 

Sukses 
(Gambar 
4.51 – 
Gambar 
4.52) 
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Test 
Case 

Id 

Tujuan Input Hasil Yang 
Diharapkan 

Output 

di tabel data 
dokumen 

 

 

Gambar 4. 45 Input Data Dokumen Kelengkapan  

 Pada gambar 4.45 tampilan user dalam mengInputkan data dokumen 

kelengkapan tender. user akan melengkapi form dan upload dokumen sesuai 

dengan yang dibutuhkan. 

 

Gambar 4. 46 Notifikasi Dokumen Kelengkapan disimpan 

 Pada gambar 4.46 sistem akan menampilkan data dokumen tender yang 

sudah diisi oleh user dan informasi tentang siapa yang upload dokumen.  
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Gambar 4. 47 Ubah dokumen kelengkapan 

 Pada gambar 4.47 adalah tampilan untuk mengubah dokumen yang 

sebelumnya sudah diupload oleh user. Untuk mengubah data dokumen 

kelengkapan user harus melengkapi form dan upload dokumen yang baru. 

 

Gambar 4. 48 Notifikasi Dokumen Kelengkapan diubah 

Pada gambar 4.48 sistem akan menampilkan data dokumen tender yang 

sudah diubah oleh user dan informasi tentang siapa yang upload dokumen. 
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Gambar 4. 49 Approval Dokumen Kelengkapan 

 Pada gambar 4.49 merupakan tampilan persetujuan dokumen tender yang 

sudah diisi oleh user yang bisa digunakan oleh manajer dan direktur utama. Butuh 

persetujuan dari direktur utama dan manajer dalam persetujuan. Sistem akan 

menampilkan dokumen kelengkapan tender yang lalu akan memilih tombol 

”approve” untuk persetujuan dokumen kelengkapan. 

 

Gambar 4. 50 Notifikasi Dokumen Kelengkapan disetujui 

 Pada gambar 4.50 sistem akan menampilkan dokumen kelengkapan tender 

yang sudah diapprove oleh manajer dan direktur utama. 
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Gambar 4. 51 Tolak Dokumen Kelengkapan 

 Pada gambar 4.51 adalah tampilan yang bisa digunakan oleh manajer dan 

direktur utama untuk menolak dokumen kelengkapan tender yang tidak disetujui 

oleh user lalui user memberikan alasan kenapa ditolak.  

 

Gambar 4. 52 Notifikasi Tolak Dokumen Kelengkapan 

 Pada gambar 4.52 merupakan tampilan yang dihasilkan sistem yang 

memberikan informasi user yang menolak dari dokumen tender. Jika ditolak oleh 

manajer dan direktur utama maka diharuskan untuk mengubah dokumen 

kelengkapan tender hingga disetujui oleh user. 
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7. Pengujian Pendaftaran User baru 

Pengujian halaman pendaftaran user baru adalah  proses invite user yang akan 

menggunakan aplikasi ini. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

proses pendaftaran user baru berjalan sesuai fungsi. Tabel pengujian 

maintenance kelengkapan tender dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4. 7 Pengujian Pendaftaran user baru 

Test 
Case 

Id 

Tujuan Input Hasil Yang 
Diharapkan 

Output 

1 Invite Data 
user baru 

Email Pengguna : 
ryanhadiw@yahoo.com
Jabatan : 
Administrasi 
 

a. Data user 
tersimpan 
di database.  
b. user 
menerima email 
untuk 
mendafttar 
menggunakan 
aplikasi 

Sukses 
(Gambar 
4.53 – 
Gambar 
4.56) 

2 Mengisi data 
pendaftaran 
untuk user 
baru 

Nama email : 
ryanhadiw@yahoo.com
Username : 
ryanhadiw  
password : 
******** 
 

a. Data user 
tersimpan 
di database.  
b. Data user 
yang tersimpan 
akan tampil 
di tabel data 
user

Sukses 
(Gambar 
4.57) 

3 Ubah data 
user 

Foto profil :  
asfgt.jpg 
Username : 
ryanhadiw 
Nama : 
Ryanhadiw 
Tanggal lahir : 
1 Februari 1995 
Alamat :  
Jln Nusantara IV BE 1 

a. Data user 
yang diubah 
akan tersimpan 
di database 
b. Data user 
yang tersimpan 
akan tampil di 
tabel data user 

Sukses 
(Gambar 
4.58 – 
Gambar 
4.59) 
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Gambar 4. 53 Tampilan user yang tersedia dalam aplikasi 

Pada gambar 4.53 ini merupakan tampilan daftar user yang terdaftar untuk 

menggunakan aplikasi dan untuk mengundang user yang akan menggunakan 

aplikasi. 

 

Gambar 4. 54 Invite User 

 Pada gambar 4.54 ini adalah tampilan untuk mengundang user yang akan 

menggunakan aplikasi dengan mengisi email user dan jabatan yang diberikan. 
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Gambar 4. 55 Notifikasi email user untuk mendaftar 

 Pada gambar 4.55 ini adalah notifikasi tampilan email user yang didaftar 

untuk menggunakan aplikasi sudah berhasil diterima dan diarahkan untuk 

mendaftar. 

 

Gambar 4. 56 Daftar user baru 
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 Pada gambar 4.56 user baru harus melengkapi data yang ada yang nanti 

akan tersimpan oleh sistem. 

 

Gambar 4. 57 Mengisi Data user  

 Pada gambar 4.57 ini merupakan tampilan user baru telah berhasil masuk 

kedalam sistem, sistem akan mengarahkan user untuk mengisi data profil terlebih 

dahulu.  

 

Gambar 4. 58 Ubah data profil user 

 Pada gambar 4.58 adalah tampilan untuk mengubah data user yang 

sebelumnya telah diisi, user harus melengkapi data yang tersedia untuk mengubah 

datanya   
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Gambar 4. 59 Data user berhasil diubah  

 Pada gambar 4.59 ini menampilkan bahwa data user telah berhasil diubah 

oleh user. 

8. Pengujian Dokumen Administrasi Tender 

Pengujian halaman dokumen administrasi adalah proses simpan dan ubah data 

dokumen administrasi. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses 

pengelolaan dokumen administrasi tender berjalan sesuai fungsi. Tabel pengujian 

maintenance kelengkapan tender dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4. 8 Pengujian Pendaftaran user baru 

Test 
Case 

Id 

Tujuan Input Hasil Yang 
Diharapkan 

Output 

1 Tambah data 
dokumen 
administrasi 

Nama Dokumen : siup 
File Dokumen : 
Siup.pdf 
 

a. Data 
dokumen 
administasi 
tersimpan 
di database.  
b. data yang 
berhasil akan 
tersimpan di 
dalam tabel 
dokumen 
administrasi 

Sukses 
(Gambar 
4.53 – 
Gambar 
4.56) 

2 Ubah 
dokumen 
administrasi 

Nama dokumen : siupa 
File dokumen  : 
siup.pdf 
 

a. Data 
dokumen 
administasi 
tersimpan 
di database.  

Sukses 
(Gambar 
4.57) 
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Test 
Case 

Id 

Tujuan Input Hasil Yang 
Diharapkan 

Output 

b. data yang 
berhasil akan 
tersimpan di 
dalam tabel 
dokumen 
administrasi 

 

 

Gambar 4. 60 Input dokumen administrasi tender 

 Pada gambar 4.60 ini merupakan tampilan untuk Input dokumen 

administrasi yang bisa dilakukan oleh seluruh user. 

 

Gambar 4. 61 Notifikasi dokumen administrasi diubah 

 Pada gambar 4.61 adalah tampilan notifikasi bahwa data dokumen 

administrasi yang diInputkan sudah masuk kedalam sistem. 
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Gambar 4. 62 Ubah dokumen administrasi 

 Pada gambar 4.62 ini merupakan tampilan untuk mengubah data dokumen 

administrasi yang sebelumnya telah di upload. User dapat mengubah nama file dan 

file yang akan di upload kedalam sistem. 

 

Gambar 4. 63 Notifikasi dokumen administrasi diubah 

 Pada gambar 4.63 adalah tampilan notifikasi bahwa data dokumen 

administrasi yang diubah sudah masuk kedalam sistem. 
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Gambar 4. 64 History berita tender 

 Pada gambar 4.64 ini merupakan tampilan history yang mencatat secara 

detil dan untuk proses komunikasi mulai dari tender tersebut diajukan sampai 

dengan terselesaikannya dokumen tender. 

 

 

Gambar 4. 65 Notifikasi Berita Tender 

 Pada gambar 6.65 ini adalah tampilan dari notifikasi tentang Berita Tender 

yang telah diInputkan oleh user kedalam sistem. 
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Gambar 4. 66 Notifikasi SMS unit kerja yang bertugas 

 Pada Gambar 4.66 ini merupakan tampilan unit kerja menerima SMS untuk 

mengerjakan berita tender. 

 

 

 
Gambar 4. 67 Notifikasi SMS berita tender. 

Pada Gambar 4.67 ini merupakan tampilan direktur dan manajer menerima 

SMS untuk Approval berita tender yang baru. 
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Gambar 4. 68 Notifikasi SMS dokumen kelengkapan tender butuh Approval. 

Pada Gambar 4.68 ini merupakan tampilan direktur dan manajer menerima 

SMS untuk Approval dokumen kelengkapan yang baru. 

 

Gambar 4. 69 Laporan BOQ. 

Pada Gambar 4.68 ini merupakan laporan penawaran BOQ yang telah 

diapprove oleh manajer dan direktur utama. 
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4.2.2 Pembahasan Evaluasi Hasil Uji Coba Sistem 

Berdasarkan hasil uji coba dari keseluruhan test case id yang dilakukan 

akan menentukan kelayakan fungsi dari sistem. Fungsi sistem dinilai layak jika 

keseluruhan hasil uji coba sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pada uji coba yang 

telah dilakukan pada fungsi-fungsi sistem seperti uji coba pada test case dapat 

disimpulkan bahwa fungsi-fungsi tersebut telah berjalan sesuai dengan harapan dan 

tidak terdapat error. Berikut ini hasil dari evaluasi sistem, yaitu: 

1. Aplikasi menghasilkan notifikasi tender yang tersedia melalui SMS untuk 

direktur utama dan manajer.  

2. Aplikasi menghasilkan notifikasi penentuan dan penugasan unit kerja melalui 

SMS. 

3. Aplikasi menghasilkan informasi tentang progress kelengkapan dokumen yang 

diikuti. 

4. Aplikasi menghasilkan informasi tender yang sudah disetujui. 

5. Aplikasi menghasilkan informasi dokumen tender yang sudah disetujui.  

6. Aplikasi menghasilkan informasi history untuk siapa yang input, update dan 

delete dari proses tender. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil uji coba, aplikasi administrasi keikutsertaan tender yang 

dibuat menghasilkan laporan, notifikasi email, history dan notifikasi SMS. 

1. Aplikasi dapat menghasilkan laporan daftar dokumen kelengkapan tender dan 

penawaran Bill Of Quantity (BOQ). 

2. Aplikasi dapat menghasilkan notifikasi email ditujukan kepada user baru dimana 

user akan menerima email untuk mendaftar ke dalam sistem. 

3. Aplikasi dapat menghasilkan notifikasi SMS ditujukan kepada Direktur Utama, 

Manajer, dan Unit Kerja, dimana penerima akan mendapatkan SMS notifikasi 

berita tender, SMS penugasan unit kerja, SMS notifikasi persetujuan dokumen 

tender, SMS notifikasi persetujuan RKS, SMS notifikasi persetujuan penawaran. 

4. Aplikasi dapat menghasilkan history yaitu catatan dari perubahan dan kegiatan 

yang dilakukan dalam satu berita tender. 

 
5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan aplikasi 

keikutsertaan tender ini di masa mendatang, yaitu: 

1.  Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan dapat 

diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya, misalnya penjadwalan unit kerja 

dan biayanya, hingga proses tender selesai. 

2.  Aplikasi dapat terintegrasi dengan sistem penyelenggara tender supaya berita 

tender bisa up to date. 
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