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ABSTRAK 

PT. Anugrah Putra Kharisma adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang developer property. Developer property adalah sebuah bisnis yang 

seluruh aktifitas yang dimulai dari pembelian tanah sampai dengan pembangungan 

dan pemasaran proyek. Proses bisnis pencatatan progress pengerjaan rumah pada 

bagian administrasi yaitu dimulai dari customer melakukan pembayaran down 

payment (DP), kemudian pihak bank akan menyetujui pembayaran tersebut yang 

akan diteruskan untuk dilakukan proses pembangungan rumah. Setiap progress 

pembangunan rumah diawali dengan proses perencanaan dalam bentuk jadwal 

pengerjaan rumah. Setiap progress pengerjaan rumah akan dicatat sesuai dengan 

perencanaan yang dimulai dari tahapan proses pembangunan pengerjaan pondasi 

sampai dengan pembangunan rumah selesai yang disertai dengan bukti foto proses 

pengerjaan. Jika terdapat tidak kesesuaian rencana dengan realisasi dalam proses 

pembangunan, maka ketidak sesuaian tersebut akan dicatat didalam buku 

pencatatan kejadian beserta penyebabnya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam proses 

pencatatan pengerjaan rumah yang dapat membantu bagian administrasi untuk 

melihat penyebab ketidak sesuaian dalam progress pencatatan pengerjaan rumah 

yang berbasis website yang dapat diakses oleh administrasi. 

Hasil penelitian ini memunculkan sebuah tema yang dibahas disini yaitu 

pembuatan aplikasi pencatatan progress pengerjaan rumah yang berbasis website. 

Meliputi proses memasukkan data customer, berapa lama estimasi waktu 

pembangungan dan mencetak bukti proses pembangungan. Kajian tentang tema 

tersebut sangat berguna sekali untuk bagaimana cara memanfaatkan sebuah aplikasi 

yang dapat membantu dalam proses pencatatan di PT. Anugrah Putra Kharisma. 

 

Kata Kunci  : pemanfaatan penggunaan aplikasi pencatatan, efesiensi kerja
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diera yang serba digital saat ini tak luput dari perkembangan sebuah 

teknologi-teknologi aplikasi. Dengan hadirnya aplikasi tertentu, maka tak heran 

hampir semua perusahaan juga menerapkannya, karena dapat membantu 

memecahkan sebuah pekerjaan tertentu yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. 

Saat ini sudah banyak yang menerapkan penggunaan teknologi informasi 

(komputer dan internet) dimana kebutuhan tersebut sudah disesuikan dengan 

kegunaanya agar meningkatkan kebutuhkan kinerja perusahaan. Lindawati (2012) 

menyatakan pemanfaatan teknologi informasi dapat dikatakan berhasil jika dapat 

meningkatkan kinerja karyawan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja 

suatu perusahaan ataupun organisasi. 

PT. Anugrah Putra Kharisma beralamatkan di perumahan Grand Royal 

Regency Blok A1 No5 & 6, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, 

Jawa Timur. PT. Anugrah Putra Kharisma bergerak dalam bidang developer 

property yaitu, sebelum membangun rumah atau kompleks perumahan developer 

property bertugas untuk mencari sebuah lahan, membeli lahan tersebut, kemudian 

dibangun, dan dijual kembali dalam bentuk rumah yang sudah jadi. Dalam kategori 

cluster atau tipe perumahan yang dimiliki oleh PT. Anugrah Putra Kharisma yaitu 

cluster Al-Fath memiliki tipe rumah 45/72, cluster Al-Thaf memiliki tipe 108/90, 

cluster Al-Hafidz memiliki tipe 54/90, dan cluster Al-Mabrur memiliki tipe 74/72 

yang berlokasi di Istana Ketapang 2, Kota Sidoarjo. 

Proses bisnis pencatatan progress pengerjaan rumah pada bagian 

administrasi yaitu dimulai dari customer melakukan pembayaran down payment 

(DP), kemudian menunggu penyetetujuan dari pihak bank maka akan dilakukan 

pembangunan rumah. Setiap progress pengerjaan rumah akan dilakukan 

pencatatan, proses pembangungan rumah dimulai dari proses pembangunan 

pengerjaan pondasi sampai pembangunan rumah selesai, disertai dengan bukti foto 
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proses pengerjaan. Jika terdapat permasalahan dalam proses pembangunan, maka 

permasalahan tersebut akan di catat didalam buku pencatatan kejadian. 

Pada proses melakukan pencatatan ditemukan 2 (dua) permasalahan utama 

yang muncul dalam proses pencatatan cluster rumah. Permasalahan yang utama 

yaitu proses bisnis pencatatan cluster rumah yang dilakukan oleh PT. Anugrah 

Putra Kharisma pada bagian administrasi, setiap melakukan pencatatan, 

pembangungan cluster rumah disertai dengan bukti foto proyek, dan proses 

pencatatan pemilihan cluster dengan menulis di buku pilihan rumah kemudian 

dimasukkan ke software Microsoft Excel yang menyebabkan bagian administrasi 

menjadi melakukan 2 (dua) kali proses kerja. Permasalahan yang kedua, bagian 

administrasi kesulitan untuk melakukan follow up.  

Dengan penulis membuat rancang bangun aplikasi pencatatan progress 

pengerjaan rumah pada PT. Anugrah Putra Kharisma, dengan membuat aplikasi ini 

sesuai dengan kebutuhan PT. Anugrah Putra Kharisma dan dapat diketahui secara 

waktu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dapat 

disimpulkan bahwa permasalahan yang ada adalah bagaimana merancang bangun 

aplikasi pencatatan proses pengerjaan rumah berbasis web. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang ditetapkan untuk memberi batasan dalam 

pembuatan rancang bangun aplikasi adalah : 

1. Pencatatan proses pengerjaan rumah hanya dapat diakses oleh pihak 

administrasi perusahaan dan direktur utama perusahaan. 

2. Aplikasi tidak memberikan sebuah laporan keuangan termasuk laba rugi 

dari perusahaan. 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Menghasilkan sebuah aplikasi yang membantu pihak administrasi dalam 

proses mencatat data-data customer. 
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2. Menghasilkan sebuah aplikasi yang mampu mempersingkat kinerja 

administrasi. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Masalah dalam proses pencatatan data dapat terpantau, tercatat dengan 

sangat baik. 

2. Mempercepat dalam proses pencarian data customer. 

3. Memberikan sebuah informasi secara real time bagi direktur utama 

perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memahami dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini maka dibuat 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

Batasan masalah, tujuan, dan maanfaat yang didapat pada Kerja 

Praktik. 

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari perusahaan 

seperti profile perusahaan, logo perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, serta tugas dan wewenang dari masing-masing bagian 

di perusahaan. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

Laporan Kerja Praktik. 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 
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Bab ini menjelaskan tentang hasil Kerja Praktik yang telah 

dilakukan pada PT. Anugrah Putra Kharisma. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah didapat dari 

pembuatan aplikasi yang telah selesai dibuat serta saran yang 

bertujuan untuk pengembangan ataupun perbaikan aplikasi pada 

masa mendatang.
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BAB II  

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Profile Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Gedung PT. Anugrah Putra Kharisma 

Nama Instansi  : PT. Anugrah Putra Kharisma 

Alamat : Perum. Grand Royal Regency Blok A1 no 5 & 6 Desa 

  Wage Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa  

  Timur 

No. Telephon : 031-99660597 

No. Fax : - 

Website  : https://anugrahputrakharisma.com/ 

Email : ptanugrahputra04@gmail.com
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2.2 Logo PT. Anugrah Putra Kharisma 

 

Gambar 2.2 Logo PT. Anugrah Putra Kharisma 

 

2.3 Visi 

Menjadi lembaga penyedia layanan pembiayaan perumahan dan pengelola 

dana yang professional dan handal dalam mendukung pemenuhan 

kebutuhan perumahan bagi rakyat 

 

2.4 Misi 

a. Memberi solusi properti bagi masyarakat 

b. Menjunjung tinggi kualitas produk yang sesuai dengan kontrak 

c. Mengutamakan komitmen servis dan kejujuran dalam berbisnis 

d. Mengikuti perkembangan iptek dan menerapkannya secara inovatif 

e. Menciptakan proyek yang berkembang, dengan hasil yang optimal bagi 

stakeholder dan masyarakat
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2.5 Struktur Organisasi PT. Anugrah Putra Kharisma 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. Anugrah Putra Kharisma 

2.6 Tugas dan Wewenang 

Uraian tugas, wewenang dari PT. Anugrah Putra Kharisma dari masing-

masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut : 

2.7 Komisaris 

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan 

perseroan. 
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b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani rencana jangka panjang 

perusahaan dan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disiapkan oleh 

Direksi, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

c. Melaporkan dengan segera kepada rapat umum pemegang saham apabila 

terjadi gejala menurunnya kinerja persesoran. 

d. Membentuk komite audit. 

e. Mengusulkan akuntan publik kepada rapat umum pemegang saham. 

f. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan. 

 

2.7.1 Direktur Utama 

a. Mengorganisasi Visi dan Misi terhadap perusahaan dengan secara 

keseluruhan. 

b. Menunjuk seseorang untuk memimpin pada bagian divisi tertentu. 

c. Melaksanakan meeting atau rapat rutin dengan para pemimpin senior dari 

perusahaan. 

d. Melakukan penyusunan formula dan strategi untuk mengarahkan bisnis 

terhadap perusahaan. 

e. Mengikuti adanya situasi dalam kompetisi internal dan eksternal. 

f. Mengevaluasi kesuksesan pada perusahaan 

 

2.7.2 Direktur 

a. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh divisi eksekutif. 

b. Membuat strategi dan menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi 

dalam perusahaan. 

c. Menjadi wakil bagi perusahaan dalam hubungan dengan dunia luar 

perusahaan 

d. Mengangkat karyawan dan memberhentikan karyawan. 

e. Merencanakan, menyusun, serta mengembangkan sumber daya perusahaan 

dari bahan baku hingga sumber daya manusia. 

f. Merancang inovasi tinggi yang memiliki kerja sama dengan CEO (Chief 

Executive Officer) atau MD demi kemajuan perusahaan. 
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2.7.3 Manager Marketing 

a. Memimpin inisiasi dalam melakukan promosi produk. 

b. Mengoordinasikan dalam strategi pemasaran. 

c. Mengatur proses keuangan dalam setiap melakukan kampanye atau iklan. 

d. Memonitor dalam pertumbuhan perusahaan. 

e. Melakukan proses marketing baru. 

 

2.7.4 Administrasi 

a. Menerima panggilan setiap panggilan telepon masuk. 

b. Melakukan proses pembuatan agenda kantor. 

c. Melakukan proses pengarsipan data perusahaan. 

d. Pembuatan surat menyurat. 

 

2.7.5 Keuangan 

a. Membuat perencanaan umum dalam proses keuangan perusahaan. 

b. Menjalankan efesiensi dan seefektif mungkin. 

c. Mengambil keputusan dalam proses berinvestasi. 

d. Bertanggung jawab dalam berbagai keputusan proses pembiayaan. 

e. Menghubungkan perusahaan pada pasar keuangan. 

f. Melakukan proses memajukan keuangan perusahaan. 

 

2.7.6 Designer 

a. Melakukan pembuatan desain yang menarik dan sempurna dengan 

memasukkan unsur seni, visual, dan tatanan Bahasa. 

b. Menyampaikan pesan pemasaran atau jasa produk perusahaan. 

c. Mempromosikan produk perusahaan dengan teknik visual maupun gambar 

atau foto. 

d. Menciptakan desain yang informatif dan persuasive agar dapat menyentuh 

sisi psikis audiensi untuk melihat, merasakan dan membeli produk yang 

diiklankan. 

e. Selalu mengembangkan ide-ide yang kreatif dan memiliki inovasi baru 

dalam menciptakan karya desain yang sesuai dengan kebutuhan zaman. 
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2.7.7 Teknik 

a. Melakukan coding terhadap tampilan halaman website. 

b. Melakukan penyimpanan data dengan basis database. 

c. Melakukan pemeliharaan terhadap halaman website yang sedang berjalan. 

 

2.7.8 Legalitas 

a. Menyiapkan proposal kerjasama (PKS) dengan pihak Bank. 

b. Mengurus persiapan pengajuan kpr dimulai dari mempersiapkan dokumen 

awal pembelian, penyusunan data dari konsumen yang sesuai dengan 

persyaratan dari bank sampai dilakukan akad kredit. 

c. Mempersiapkan dokumen awal pembelian berupa booking form atau 

formulir pemesanan rumah, ketika pembeli menyatakan setuju untuk 

membeli, maka pembeli bisa langsung terikat. 

d. Mengurus seluruh persyaratan pencairan kpr. 

e. Membuat database konsumen yang mengajukan kredit pemilihan rumah 

(KPR), termasuk juga membuat database konsumen yang tidak mengajukan 

KPR.  
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam merancang dan membangun aplikasi ini, memerlukan teori-teori 

terkait yang digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini dan 

sistem yang akan dibuat. 

 

3.1 Developer Property 

Definisi developer property adalah sebagai pelaku usaha yang bergerak 

dalam bidang pengadaan rumah. Property is something that owned, yaitu sesuatu 

yang dapat dimiliki atau apa saja yang dapat dijadikan obejek hak kepemilikan, 

sedangkan Real Property is the interests, benefit and rights inherent int the 

ownership of real estate, yaitu dimana memiliki arti sebuah kepentingan, 

keuntungan dan hak yang menyangkut kepemilikan tanah dan bangungan beserta 

perbaikan yang menyatu terhadapnya (Rafitas, 2005). 

 

3.2 Kontraktor 

Kontraktor didefinisikan sebagai orang atau badan yang menerima 

pekerjaan dan menyelenggarakan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah 

ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang telah 

ditetapkan (Ervianto, 2005). Macam-macam spesialisasi kontraktor adalah sebagai 

berikut : 

1. Pekerjaan kontruksi seperti halnya pembangunan gedung, infrastruktur 

berupa jalan raya, Pelabuhan, bandara 

2. Pertahanan dan militer, misalnya pengadaan seragam atau peralatan 

tempur militer. 

Dalam memenuhi proses pembangunan suatu proyek, maka berikut ini 

adalah hak dan kewajiban kontraktor : 

1. Membuat gambar-gambar pelaksana yang disahkan oleh pihak 

konsultan yang merupakan wakil dari pengguna jasa.
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2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana, syarat-syarat, 

peraturan, risalah penjelasan pekerjaan dengan syarat tambahan yang 

sudah ditetapkan oleh owner. 

3. Membuat hasil laporan kepada owner berupa laporan harian, mingguan 

ataupun bulanan sesuai dengan kebutuhan. 

4. Menyerahkan seluruh ataupun Sebagian dari pekerjaan yang sudah 

diselesaikan sesuai dengan kontrak yang telah berlaku. 

5. Menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang telah diwajibkan 

dalam aturan yang berguna untuk menjaga keselamatan pekerja 

sekaligus masyarakat. 

 

3.3 Website 

Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen 

dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web 

page dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu 

halaman ke halaman yang lain, baik diantara halaman yang disimpan dalam server 

maupun server diseluruh dunia (Hakim Lukmanul, 2004). 

Website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang 

umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang 

disedikan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs web biasanya 

ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diaskses melalui 

jaringan internet. 

“Website atau disingkat web, dapat diartikan sekumpulan halaman 

yang teridiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data 

digital baik berupa text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang 

disediakan melalui jalur internet. Lebih jelasnya, website merupakan 

halaman-halaman yang berisi informasi yang ditampilkan oleh browser 

seperti Mozila Firefox, Google Chrome atau yang lainnya.” (Rohi Adulloh, 

2016). 
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3.4 Database 

Database adalah sekumpulan file data yang satu sama lainnya saling 

berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk 

mendapatkan dan memproses data tersebut. Lingkungan sistem database 

menekankan pada data yang tidak tergantung (independent) pada aplikasi yang 

akan menggunakan data tersebut (Mukhamad Masrur, 2015). 

 

3.5 PHP (Hypertext Preprocessor) 

Menurut (Kustiyaningsih, 2011) PHP Hypertext Preprocessor adalah skrip 

yang bersifat server-side yang ditambahkan ke dalam HTML. 

Php adalah sebuah Bahasa pemrograman yang berfunsgi untuk membuat 

website yang sifatnya dinamis maupun aplikasi web. Sifat PHP berbeda dengan 

HTML yang hanya dapat menampilkan konten yang bersifat statis. PHP dapat 

dihubungkan dengan database, file dan folder, sehingga membuat PHP bisa 

menampilkan konten yang sangat dinamis dari sebuah website. 

 

3.6  HTML (HyperText Markup Language) 

HTML (HyperText Markup Language) adalah sebuah bahasa 

pemrograman yang biasanya hanya digunakan untuk membangun sebuah halaman 

website, menampilkan berbagai informasi dan juga dapat digunakan sebagai 

pembagian link-link yang akan menuju ke halaman tertentu dari sebuah website 

dengan barisan kode tertentu. 

Menurut (Nugroho, 2006) HTML adalah Bahasa pemformatan teks untuk 

dokumen-dokumen pada jaringan computer yang sering disebut sebagai world wide 

web. 

Menurut (Sibero, 2013) Hypertext Markup Languafe atau HTML adalah 

bahasa yang digunakan pada dokumen web sebagai bahasa untuk pertukaran 

dokumen web. 

 

3.7 CSS (Cascading Style Sheets) 

Menurut (Rohi Abdulloh, 2015) CSS singkatan dari cascading style sheets, 

yaitu skrip yang digunakan untuk mengatur desain website. 



  14 

 

 

Menurut (Wahyu Sya’ban, 2010) Cascading Style Sheets (CSS) 

merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk mengendalikan beberapa 

komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS 

juga bisa mengendalikan ukuran gambar, warna pada bagian teks, warna tabel, 

warna latar belakang, warna tombol, margin kanan dan margin kiri, margin atas, 

margin bawah, jarak antar tulisan, dan parameter lainnya. Dengan adanya CSS 

dapat membanu seorang programmer terutama pada website untuk mempercantik 

tampilan web yang kemudian akan dipresentasikan atau diakses oleh pengguna.  

Saat ini CSS mempunyai 3 versi, yaitu CSS1, CSS2, dan yang paling sering 

duganakan adalah CSS3 dimana pada CSS model yang ke3 sendiri memiliki 

dukungan yang hampir semua browser mendukungnya. Tentu saja jika ingin 

menggunakan CSS terlebih dahulu membuat tampilan awal yang static 

menggunakan HTML sebagai latar belakang untuk mendesain bagian awal sebelum 

dipercantik tampilannya menggunakan CSS. 

  

3.8 MySQL 

Mysql adalah sebuah perangkat lunak yang dapat berjalan di sebuah 

platform Windows maupun Linux yang bersifat open source. MySQL merupakan 

sebuah program untuk dapat mekases sebuah database yang bersifat jaringan 

sehingga dapat digunakan untuk aplikasi Multy User (banyak pengguna). Hingga 

saat ini MySQL telah digunakan oleh beberapa programmer khususnya untuk 

menyimpan sebuah data yang bersifat link. 

Menurut (Budi Raharjo, 2015) mendefinisikan bahwa MySQL merupakan 

RDBMS (server database) yang dapat mengelolah database dengan sangat cepat, 

dapat menampung data dalam jumlah sangat besar , dapat diakses oleh banyak user. 

Pada umumnya perintah yang diberikan oleh database adakah select (mengambil), 

insert (menambah), update (mengubah), dan delete (menghapus). Selain itu, SQL 

juga menyediakan perintah untuk membuat database, field, ataupun untuk 

menambah sebuah index atau sekedar untuk menghapus data.    
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3.9 Web Server 

Web Server adalah sebuah software yang memberikan sebuah layanan 

yang berbasis data yang bersifat untuk menerima perimntaan dari HTTP 

(Hyepertext Transfer Protocol) atau HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). 

Server sebagai sebuah pusat, dan juga difungsikan sebagai pelayan yang berguna 

untuk pengeriman dan juga penerimaan data, serta mengatur proses pengiriman dan 

juga penerimaan data diantara komputer – komputer yang tersambung, atau dengan 

kata lain, server memiliki fungsi utama sebagai penyedia sebuah layanan bagi client 

atau user (Nugroho, 2004). 

 

3.10 Apache 

Apache adalah sebuah software web server yang bersifat gratis dan open 

source. Pada server ini telah menjadi platform bagi 46% website diseluruh dunia 

yang dikelolah dan dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Apache 

berfungsi ketika user ingin mengakses halaman domain pada kolom alamat pada 

browser, setelah itu web server akan mengirimkan file yang diminta oleh user. 

Dalam hal ini server berperan sebagai pengirim virtual sangat penting. 

 

3.11 XAMPP 

Xampp adalah sebuah software komputer yang berasal dari sistem 

penamaan Apache, Mysql (dulu) / MariaDB (sekarang), PHP, dan Perl. Program 

software xampp berfungsi untuk server yang bersifat lokal untuk mengampu 

berbagai jenis data website yang sedang masih dalam bentuk pengembangan. 

Xampp bekerja dengan sistem offline layaknya seperti web hosting akan tetapi tidak 

bisa diakases oleh orang lain dikarenakan masih bersifat offline. 

 

3.12 Laravel 

Laravel merupakan sebuah framework yang memfokuskan kepada 

penggunaan PHP dalam proses pengembangan suatu website. Pada dasarnya 

Laravel lebih berfokus kepada bagian end-user, yang berarti fokus kepada kejelasan 

dan kesederhanaan, dalam penulisan sebuah program maupun dalam penataan 

sebuah tampilan. Dalam penerapannya, Laravel mengandalkan sebuah tools yang 
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bernama composer. Composer sendiri berfungsi untuk menyimpan seluruh 

dependencies sebuah format file composer.json sehingga dapat ditempatkan pada 

komponen paling utama pada folder website. 

 

3.13 Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan sebuah rancangan diagram yang 

menggambarkan hubungan rancangan antara aktor dengan sistem. Use case 

diagram dapat mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu aktor dengan aktor 

yang lainnya dengan mangcau terhadap sistem yang telah dibuat sebelumnya. 

Manfaat dengan adanya use case diagram adalah untuk memudahkan komunikasi 

dengan urutan-urutan yang sederhana. Menurut (Murat, 2013) diagram use case 

adalah diagram yang bersifat status yang memperlihatkan himpunan use case dan 

aktor-aktor (suatu jenis khusus dari kelas). Diagram ini memiliki 2 fungsi, yaitu 

mendefinisikan fitur apa yang harus disediakan oleh sistem dan menyatakan sifat 

sistem dari sudut pandang user. 

 

3.14 Activity Diagram 

Menurut (Sukamto dan Shalahuddin, 2014) diagram aktivitas atau activity 

diagram adalah menggambarkan aliran kerja atau aktifitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Diagram aktifitas 

menggambarkan aktifitas sistem bukan apa yang dilakukan oleh aktor. 

 

3.15 Flow Of Event 

Elemen ini adalah elemen terakhir dalam penyusunan Use case 

description yang dimana elemen ini menjelaskan tentang proses bisnis dari tiap use 

case yang ada. (Tegarden, Dennis, & Wixom, 2013). Flow of event sendiri dibagi 

menjadi tiga steps antara lain: 

a) Normal Flow  

Berisikan tentang steps atau langkah-langkah umum dari proses bisnis yang 

ada dari tiap use case. 
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b) Sub-Flow  

Berisikan tentang proses bisnis yang dipecah dari normal flow yang terlalu 

kompleks sehingga menjadi sebuah proses lain yang masih berhubungan dengan 

normal flownya. 

c) Alternative/Exceptional Flow  

Berisikan informasi tentang kendala-kendala yang menyebabkan proses 

bisnis tidak dapat berjalan secara baik. 

 

3.16 Class Diagram 

Menurut (Satzinger, 2011) diagram kelas atau class diagram menjelaskan 

struktur sistem dari segi pendefinisian class-class yang akan dibuat untuk 

membangun sebuah sistem. 

3.17 User Interface 

Menurut (Pressman, 2010) desain user interface adalah menciptakan 

sebuah media komunikasi yang efektif antara manusia dengan komputer. Menurut 

(Plaisant, 2005) dalam perancangan user interface, harus memenuhi delapan aturan 

emas, adapun delapan aturan tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Berusaha untuk konsisten 

Rangkaian aksi yang konsisten harus digunakan dalam keadaan pada 

prompts, menus, dan layar help serta perintah yang konsisten. 

b) Menyediakan universal usability 

Universal usability mengacu pada desain informasi dan komunikasi produk 

dan layanan yang dapat digunakan oleh semua kalangan user. 

c) Memberikan umpan balik yang informatif 

Untuk setiap aksi yang dilakukan, hendaknya selalu tersedia fasilitas umpan 

balik agar pengguna mengerti apa yang telah dilakukannya. 

d) Merancang dialog yang memberikan penutupan 

Urutan aksi hendaknya dibagi ke dalam kelompok-kelompok dengan awal, 

tengah, dan akhir. Ketika telah mencapai pada bagian akhir, hendaknya user 

diberitahu melalui tahapan umpan balik tanpa adanya dialog untuk 

mencapai keadaan akhir maka pengguna akan menjadi kebingungan dalam 

penggunaan. 
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e) Menawarkan penanganan kesalahan sederhana 

Sebisa mungkin, desainlah sistem sehingga pengguna tidak dapat 

melakukan kesalahan yang sangat serius. Jika kesalahan dibuat oleh 

pengguna, sistem haru mampu mendeteksi kesalahan yang telah dibuat dan 

dapat membantu memberika solusi untuk penanganan kesalahan yang telah 

diperbuat oleh user. 

f) Memungkinkan pembalikan aksi yang mudah 

Fitur ini mengurangi kecemasan, karena user akan tahu bahwa kesalahan 

dapat dibatalkan sehingga akan mendorong eksplorasi terhadap fitur-fitur 

yang lainnya. 

g) Mendukung pusat kendali internal 

Dengan pengaturan yang sangat menyeluruh, user dapat menggunakan 

sistem dengan menyesuaikan kebutuhan dan menggunakan sistem yang 

akan jauh lebih maksimal. 

h) Mengurangi beban ingatan jangka pendek 

Keterbatasan manusia dalam mengelolah sebuah informasi dalam jangka 

waktu yang sangan pendek harus diperhatikan dalam membuat tampilan 

sehingga tidak menimbulkan rasa sulit terhadap user. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Deskripsi pekerjaan yang dibahas tentang perancangan sistem yang 

dilakukan ketika melaksanakan kerja praktik yang terdiri atas requirement analysis, 

system design, implementation, intregation testing, operation and testing, yang 

mengacu kepada metode (System Development Life Cycle) SDLC atau disebut 

dengan waterfall. 

 

4.1 Analisis Sistem 

Proses pengembangan aplikasi yang dilakukan memerlukan analisis 

terhadap sistem yang akan digunakan dan tepat dengan proses bisnis. Proses 

dimulai dari bagian administrasi yang mencatatan semua data konsumen dan daftar-

daftar tipe rumah yang terjadi pada PT. Anugrah Putra Kharisma. Pencatatan 

tersebut dilakukan dengan software Microsoft Excel kemudian akan diberikan 

kepada pihak Direktur Utama untuk melakukan pengecekan, lalu diberikan kepada 

pihak Legalitas untuk diproses lebih lanjut dalam pembangunan, perjanjian, sampai 

transaksi dengan pihak Bank terkait. 

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka hal-hal yang 

dilakukan diantaranya adalah : 

 

4.1.1 Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional kerja praktik pada PT. Anugrah Putra 

Kharisma adalah sebagai berikut : 

1. Merancang database yang mampu menyimpan data sesuai dengan kebutuhan 

dari PT. Anugrah Putra Kharisma 

2. Sistem dapat mengelolah proses pencatatan kebutuhan administrasi (view, 

input, update, delete) 
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4.1.2 Kebutuhan Nonfungsional 

Analisis pada kebutuhan non fungsional yaitu keamanan untuk masuk ke 

dalam aplikasi, dimana user harus melakukan login menggunakan e-mail dari 

perusahaan dan password yang telah terintegrasi dengan aplikasi. 

4.1.3 Kebutuhan Pengguna 

Kebutuhan pengguna dalam sistem informasi pencatatan mempunyai 2 

kebutuhan pengguna, yaitu : 

A. Administrasi. 

Adapun tugas dari bagian administrasi adalah sebagai berikut : 

1. Dapat melakukan pencatatan 

2. Dapat melihat pelanggan yang melakukan pemesanan 

rumah 

3. Dapat melakukan penambahan kategori rumah 

4. Dapat melakukan insert data pelanggan 

5. Dapat melakukan update data pelanggan 

6. Dapat melakukan delete data pelanggan 

7. Dapat mengetahui proses pembangunan rumah 

B. Proyek Pembangunan : 

Adapun tugas dari proyek pembangunan adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan proses pembangunan rumah 

2. Membuat program kerja mingguan dan mengadakan 

pengarahan kegiatan 

3. Menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan jadwal tenaga kerja 

dan mengatur pelaksanaan tenaga dan peralatan proyek 

4. Membuat laporan harian tentang pelaksanaan dan 

pengukuran hasil pekerjaan dilapangan 

5. Membuat laporan harian mengenai pelaksanaan pekerjaan, 

supaya selalu sesuai dengan metode kontruksi dan instruksi 

kerja yang telah ditetapkan sebelumnya 

6. Menerapkan program keselamatan dan kebersihan di 

lapangan 
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4.2 Perancangan Sistem 

Berikut adalah use case Aplikasi pencatatan proses pengerjaan rumah 

pada PT. Anugrah Putra Kharisma. Pada use case tersebut terdiri dari 1 aktor yaitu 

administrasi.  

 

4.2.1 Use Case Diagram 

 

Gambar 4.1 Use Case Diagram Pencatatan Data Perumahan 
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4.2.2 Activity Diagram 

A Activity Diagram Login 

 

Gambar 4.2 Activity Diagram Login 

Pada (Gambar 4.2) menggambarkan mengenai proses aktivitas login. 

Diagram tersebut menjelaskan bahwa pihak administrasi diharuskan memasukkan 

e-mail dan password untuk dapat masuk ke halaman dashboard. 
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B. Activity Diagram Tambah Kategori Cluster Perumahan  

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Tambah Kategori Cluster Perumahan 

Pada (Gambar 4.3) diatas, Menggambarkan mengenai proses aktivitas 

menambahkan data kategori cluster perumahan. Diagram tersebut menjelaskan 

bahwa setelah user melakukan login akan menuju pada halaman dashboard. Untuk 

dapat menambahkan data cluster perumahan, user diharuskan memilih menu 

kategori pencatatan dan menekan tombol tambah data, setelah itu admin diharuskan 

untuk mengisi form tambah data kemudian menyimpannya. 
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C. Activity Diagram Edit Cluster Perumahan 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Edit Cluster Perumahan 

(Gambar 4.4) diatas menunjukkan proses aktivitas untuk mengubah data 

kategori cluster perumahan. Diagram diatas menjelaskan bahwa setelah admin 

melakukan login akan menuju pada halaman dashboard. Untuk dapat mengubah 

kategori cluster perumahan, user diharuskan untuk memilih menu kategori 

pencatatan dan menekan tombol edit pada data yang ingin di update, setelah itu 

admin melakukan pengubahan data sesuai yang diinginkan dan admin menekan 

tombol simpan. 
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D.  Activity Diagram Delete Cluster Perumahan 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Delete Cluster Perumahan 

 Pada (Gambar 4.5) diatas menggambarkan prsoses terhadap menghapus 

data cluster perumahan. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah user 

melakukan login akan menuju pada halaman dashboard. Setelah menuju pada 

bagian dashboard, admin diharuskan untuk memilih menu pencatatan dan user 

menekan tombol hapus data yang ingin dihapus. 
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4.2.3 Flow Of Event 

Berikut adalah flow of event dari aplikasi pencatatan progress pengerjaan 

rumah PT. Anugrah Putra Kharisma 

A. Flow Of Event Login 

Tabel 4.1 Flow Of Event Login 

Nama Usecase Login 

Deskripsi Sebuah kegiatan untuk masuk ke dalam sistem 

Prasyarat Harus memiliki akun yang berupa email dan 

password untuk dapat login. 

Post  

Condition 

1. Login sukses 

2. Masuk halaman utama 

Aktor User 

Utama Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Aktor membuka 

aplikasi (A.1) 

2. Sistem akan 

menampilkan 

halaman login 

 3. Aktor mengisi 

email dan 

password (A.3) 

4. Sistem akan 

mengecek apakah 

data yang 

dimasukkan benar 

(E.4)(A.4) 

5. Sistem akan 

menampilkan 

menu utama 

Alternatif Aktor menginputkan 

ulang (A.3) 

Jika data tidak valid, maka 

sistem akan menampilkan 

pesan error kemudian 

kembali pada menu login 

(A.4) 

Kesalahan   
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B. Flow Of Event Pengelolaan Tambah Kategori Cluster Perumahan 

Tabel 4.2 Flow Of Event Pengelolaan Tambah Kategori Cluster Rumah 

Kondisi  

Akhir 

 Berhasil : Aktor akan 

masuk kehalaman utama 

Gagal : Aktor tidak dapat 

masuk ke halaman utama 

Nama Usecase Cluster Rumah 

Deskripsi Sebuah kegiatan untuk menambahkan kategori 

cluster rumah 

Post  

Condition 

Penambahan kategori cluster rumah 

Aktor User 

Utama Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Aktor memilih 

menu 

pencatatan 

2. Sistem 

menampilkan 

halaman 

pencatatan 

 3. Aktor menekan 

tombol tambah 

data 

4. Aktor 

memasukkan 

data cluster 

rumah (A.5) 

5. Aktor menekan 

tombol simpan 

6. Sistem 

menambahkan data 

(E.7) 

7. Sistem 

menampilkan 

Alternatif   

Kesalahan  Sistem menampilkan 

pesan error (E.7) 
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C. Flow Of Event Edit Cluster Perumahan 

Tabel 4.3 Flow Of Event Edit Cluster Perumahan 

Kondisi  

Akhir 

 Berhasil : Data berhasil 

disimpan dan data kategori 

rumah bertambah 

Gagal : Data tidak berhasil 

disimpan dan tidak 

bertambah 

Nama Usecase Edit Cluster Perumahan 

Deskripsi Sebuah kegiatan untuk mengubah data cluster 

perumahan 

Post  

Condition 

Mengubah kategori cluster perumahan 

Aktor User 

Utama Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Aktor memilih 

tombol edit  

2. Sistem 

menampilkan pop 

up edit 

 3. Aktor 

mengubah data 

yang dipilih 

(E.3) 

4. Aktor menekan 

tombol simpan 

5. Aktor menekan 

tombol simpan 

6. Sistem mengubah 

data yang di edit 

(E.5) 

7. Sistem 

menampilkan data 

yang diubah 

Alternatif   

Kesalahan  Sistem menampilkan 

pesan error (E.3) 
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D. Flow Of Event Delete Cluster Rumah 

Tabel 4.4 Flow Of Event Delete Cluster Rumah 

 

Kondisi  

Akhir 

 Berhasil : Data berhasil 

diubah dan disimpan 

Gagal : Data tidak berhasil 

diubah dan tidak berhasil 

disimpan 

Nama Usecase Delete Cluster Perumahan 

Deskripsi Sebuah kegiatan untuk menghapus data  

Post  

Condition 

menghapus kategori cluster perumahan 

Aktor User 

Utama Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Aktor memilih 

tombol hapus 

2. Sistem 

menampilkan pop 

up perintah hapus 

(E.2) 

 3. Aktor 

mengkonfirmasi 

hapus data 

 

4. Sistem kembali 

kehalaman 

pencatatan 

Alternatif   

Kesalahan  Sistem menampilkan 

pesan error (E.2) 

Kondisi  

Akhir 

 Berhasil : Data berhasil 

dihapus 

Gagal : Data tidak berhasil 

dihapus dan tidak dapat 

kembali ke halaman 

pencatatan 
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4.2.4 Sequence Diagram 

A. Sequence Diagram Login 

 

Gambar 4.6 Sequence Diagram Login 

Saat pengguna mengakses form login, kemudian form login mengirim 

permintaan untuk tampil pada controller, setelah itu pada controller akan 

menampilkan halaman form login pada pengguna. Pengguna melakukan login 

dengan memasukkan email dan password, setelah itu controller akan melakukan 

pengecekan terhadap email dan password yang di input oleh pengguna tersebut 

dengan data yang diambil dari user table. Jika login berhasil maka controller akan 

menampilkan pada halaman dashboard untuk pengguna, dan jika login gagal maka 

controller akan menampilkan tampilan halaman awal yaitu halaman form login 

dengan pesan error message. 
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B. Sequence Diagram Pengelolaan Cluster Rumah 

 

Gambar 4.7 Sequence Diagram Pengelolaan Cluster Rumah 

Pengguna mengakses halaman pencatatan cluster rumah, halaman 

pencatatan cluster rumah akan mengirim permintaan tampil pada controller, setelah 

itu controller akan mengambil data dari tabel cluster rumah dan menampilkan 

halaman cluster rumah berbentuk tabel. 

Jika pengguna melakukan insert data controller akan menampilkan form 

edit cluster rumah yang berbentuk sebagai pop up untuk menambahkan data, dan 

setelah itu pengguna memasukkan data dari cluster rumah dan menyimpan data 

tersebut, maka controller akan menyimpan data yang telah dimasukkan dari 

pengguna ke dalam tabel cluster rumah. 
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Jika pengguna melakukan update data maka controller akan menampilkan 

form edit pada cluster rumah beserta data-data yang akan dirubah dengan 

menampilkan bentuk bentuk pop up untuk mengubah data, setelah itu pengguna 

melakukan perubahan data cluster rumah dan menyimpan data yang sudah diedit, 

maka controller akan menyimpan perubahan data tersebut ke tabel cluster rumah. 

Jika pengguna melakukan delete data maka controller akan menampilkan 

sebuah informasi penghapusan data cluster rumah tersebut dengan menampilkan 

pop up, jika pengguna melakukan konfrimasi “Ya” maka controller akan mengapus 

data cluster rumah dari tabel tersebut yang dipilih oleh pengguna, jika pengguna 

tidak mengkonfirmasi penghapusan data maka penghapusan tersebut akan tertutup. 

4.2.5 Class Diagram Cluster Rumah 

 

Gambar 4.8 Class Diagram Cluster Rumah 

Pada (Gambar 4.8) diatas merupakan class diagram dari cluster rumah PT. 

Anugrah Putra Kharisma. 
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4.3 User Interface 

Sebelum dilakukannya proses pembuatan sebuah aplikasi, hal yang paling 

penting adalah menyusun dan merancang tampilan user interface sebagai landasan 

desain aplikasi, berikut adalah tampilan terhadap desain aplikasi : 

 

A. User Interface Login 

 

Gambar 4.9 User Interface Halaman Login 

Gambar diatas merupakan dari tampilan user interface halaman login. Jika 

user ingin menuju kehalaman utama, maka terlebih dahulu mengisi email dan 

password. 

B. User Interface Dashboard 

 

Gambar 4.10 User Interface Halaman Dashboard 
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Pada (Gambar 4.10) merupakan tampilan user interface dari halaman 

dashboard. Ketika user telah memasukkan email dan password dengan benar maka 

akan menuju ke halaman dashboard. 

C. User Interface Sidebar Menu  

 

Gambar 4.11 User Interface Sidebar Menu 

(Gambar 4.11) diatas merupakan tampilan dari bagian sidebar menu, 

ketika user ingin menuju pada halaman pencatatan maka user harus menekan button 

pada menu (Gambar 4.10). 

 

Gambar 4.12 User Interface Tombol Menu 
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D. User Interface Logout 

 

Gambar 4.13 User Interface Logout 

User dapat melakukan logout dengan cara menekan button dropdown yang 

terletak di profile user. 

 

Gambar 4.14 Button Logout Pada Profile 
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E. User Interface Halaman Pencatatan 

 

Gambar 4.15 User Interface Pada Halaman Pencatatan 

Pada (Gambar 4.15) diatas merupakan tampilan user interface dari 

halaman pencatatan cluster rumah yang terdiri dari luas rumah, cluster rumah, 

kategori perumahan, nama customer, alamat customer, no.telp customer, nik 

customer, status pembangunan, estimasi waktu, tipe rumah, lantai rumah, dan harga 

rumah. 

F. User Interface Tambah Data 

 

Gambar 4.16 User Interface Button Tambah Data 

Untuk dapat melakukan penambahan data, maka user harus menekan 

button tambah data yang setelah itu akan muncul pop up form untuk melakukan 

pengisian data (Gambar 4.15). 
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G. User Interface Tambah Data 

 

Gambar 4.17 User Interface Pop Up Tambah Data 

Setelah user menekan button tambah data, maka user diminta untuk 

mengisikan data-data yang ingin ditambahkan, setelah selesai ditambahkan user 

diminta untuk menekan button tambahkan. Atau ketika admin tidak ingin 

menambahkan data, maka user cukup menekan button tutup (Gambar 4.16). 

 

 

Gambar 4.18 Button Tutup Dan Button Tambah 
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H. User Interface Edit 

 

Gambar 4.19 User Interface Edit 

Pada (Gambar 4.17) diatas form edit data, user dapat mengubah data yang 

dibutuhkan. 

I. User Interface Hapus Data 

 

Gambar 4.20 User Interface Hapus Data 

Jika user menghapus data, maka user diharuskan menekan button hapus 

yang terletak pada kolom “Aksi” pada data yang akan dihapus. Maka setelah 

menekan button hapus, akan muncul pop up pesan (Gambar 4.19). 
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Gambar 4.21 Pop Up Konfirmasi Hapus 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari rancang bangun aplikasi pencatatan 

progress pengerjaan rumah pada PT. Anugrah Putra Kharisma yang meliputi 

pengelolaan master pencatatan serta cetak laporan yang dapat menyelesaikan 

permasalahan.  

 

5.2 Saran 

Saran sebagai pengembang aplikasi yang akan melanjutkan aplikasi 

progress pencatatan pengerjaan rumah ini dimasa yang akan datang yaitu : 

a. Mengevalusi terhadap sistem yang dapat lebih disempurnakan. 

b. Mengevalusi  terhadap kinerja aplikasi. 

c. Penambahan atau perluasan progress pencatatan. 
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