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  ABSTRAK 

Sistem informasi dengan menggunakan media elektronik diharapkan dapat 

membantu pihak pengelola administrasi dapat melakukan pekerjaannya secara 

efektif dan efisien. Banyak organisasi yang menggunakan sistem informasi dengan 

media elektronik dalam pengelolaan administrasi, termasuk organisasi pelayanan 

publik yang berkaitan dengan banyaknya agenda kegiatan yang terlaksana ataupun 

akan dilaksanakan baik kegiatan pelayanan hingga teknis perusahaan. PDAM Tirta 

Taman Sari Kota Madiun merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kota Madiun 

yang melayani distribusi penyedia air bersih di Kota Madiun yang berlokasi di Jl. 

Sulawesi No.18 Madiun. 

PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun pada saat ini melakukan distribusi 

informasi yang berkaitan dengan agenda acara dan kegiatan pelayanan hingga 

teknis masih dilakukan dengan cara surat menyurat dengan cara manual kepada 

masing-masing bagian yang dituju. Dalam hal ini berakibat pembuatan surat hingga 

informasi agenda didistribusikan kepada pegawai dan pelanggan secara utuh 

membutuhkan waktu panjang dan lama. Hal lain seperti audit kehadiran pegawai 

dalam agenda kegiatan juga menjadi salah satu faktor penting dalam proses audit 

Oleh karena itu, Rancang Bangun Aplikasi Agenda Berbasis Website 

PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dibuat untuk membantu mempermudah dan 

memangkas waktu bagian yang berwenang untuk menyalurkan informasi agenda 

kegiatan kepada pelanggan maupun pegawai dengan cepat dan singkat melalui 

media laman website dan aplikasi ponsel. Untuk kepentingan audit perusahaan, 
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pada aplikasi ini juga memberikan fasilitas pegawai untuk bisa melakukan absensi 

kegiatan secara mandiri hingga menyimpan data lokasi melakukan absen. Sehingga, 

permasalahan dan kendala yang dialami dapat diselesaikan secara tepat bisa 

berdampak kepada pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Kata Kunci : Agenda Kegiatan, Notulen, Aplikasi, Website 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Taman Sari Madiun 

mengelola penyediaan air bersih untuk pelanggan di wilayah Kota Madiun. PDAM 

Tirta Taman Sari Kota Madiun terletak pada Jalan Sulawesi No.18 Kota Madiun. 

Perusahaan PDAM Tirta Taman Sari saat ini juga memiliki memiliki 135 pegawai 

untuk melayani 38.000 pelanggan. Dalam prosesnya, banyak aktivitas kegiatan 

yang diadakan dan dilakukan oleh pegawai diantaranya aktivitas fisik maupun non-

fisik mulai dari perawatan teknik pengolahan air hingga pelayanan kepada 

pelanggan. Visi perusahaan adalah Menjadi Perusahaan yang Sehat, Mandiri dalam 

Pelayanan 

Salah satu upaya perusahaan dalam memberikan pelayanan yang baik 

untuk mencapai visi adalah dengan mengurangi panjangnya birokrasi, dan 

mengelola surat menyurat agar proses pelayanan bisa cepat. Saat ini, untuk 

mengirimkan informasi adanya kegiatan masih dilakukan dengan mengirimkan 

surat kepada bagian yang ditujukan serta belum menggunakan sistem notifikasi 

yang terintegrasi dengan sistem yang ada. Selain itu, untuk informasi kegiatan 

kepada pelanggan umum masih menggunakan media papan pengumuman dengan 

bentuk surat yang dicetak secara manual oleh pegawai. Proses pencatatan agenda 

dan informasi pengumuman kegiatan masih dilakukan dengan aplikasi E-Surat 

dengan surat non-fisik ataupun surat fisik yang dikirimkan secara manual pada 

ruangan bagian yang ditujukan. Tugas ini dilakukan oleh Bagian Umum sebagai 
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koordinator yang berperan untuk melakukan input surat kegiatan pada aplikasi yang 

nantinya akan masuk kedalam sistem Sistem Informasi Terpadu (SIMPADU) yang 

dimiliki oleh PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun. Dengan dilakukan 

perancangan aplikasi ini diharapkan semua bagian departemen atau masing-masing 

karyawan mendapatkan infromasi agenda lebih cepat dan ditampilkan secara real-

time oleh sistem. Aplikasi ini nanti berisikan rincian agenda dari suatu acara 

ataupun surat yang dibuat oleh pimpinan dengan keperluan tertentu, yang semula 

proses pemberian informasi masih secara konvensional dengan adanya aplikasi ini 

admin dari bagian tata usaha bisa lebih cepat dan merata dalam melakukan input 

data agenda acara dari sebuah surat yang nantinya data agenda akan dikirmkan ke 

masing-masing pengguna baik dari departemen di perusahaan ataupun pegawai. 

Proses pencatatan ini masih belum terhitung memiliki waktu yang singkat 

dari proses pembuatan draft surat hingga diedarkan menuju bagian yang ditunjuk. 

Karena banyaknya tahapan pencatatan yang panjang sehingga dalam menghasilkan 

draft satu surat hingga disetujui oleh kepala minimal membutuhkan waktu 3 hingga 

5 hari kerja sesuai dengan kondisi dan kehadiran dari pihak yang bertanggung 

jawab. Ditambah adanya Pandemi Covid-19, masyarakat diimbau untuk tetap di 

rumah (Edukasi: Pengantar, 2020). Serta didorong dengan adanya tujuan untuk 

membatasi pertemuan secara fisik, untuk itu diharapkan semua mekanisme guna 

melakukan distribusi informasi kegiatan dilakukan secara singkat dan non-fisik. 

Oleh karena itu, untuk mempermudah jalannya proses pencatatan ini dan 

turut serta dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Dengan adanya perkembangan 

teknologi, tahapan pencatatan oleh pegawai ini dapat dipangkas menjadi bentuk 

digital dan dapat digunakan secara mandiri oleh pegawai dan pelanggan umum. 
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Serta tidak diperlukannya kontak fisik pegawai untuk melakukan distribusi 

informasi kegiatan serta melakukan absensi pada sebuah kegiatan yang 

dilaksanakan. Maka dibuatlah Rancang Bangun Aplikasi Agenda berbasis website. 

Fitur Aplikasi agenda ini meliputi beberapa fitur yang mendukung tugas melakukan 

pembuatan agenda mulai dari penambahan data agenda acara, melakukan 

persetujuan  agenda , mengirimkan  notifikasi massal  melalui   WhatsApp,     dan  

melakukan audit terhadap daftar kehadiran suatu agenda acara. 

1.2. Tujuan 

Tujuan kerja praktek ini adalah merancang Aplikasi Agenda berbasis 

Website untuk melakukan pencatatan informasi agenda dan distribusi informasi  

kegiatan untuk pegawai dan pelanggan umum. 

1.3. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Aplikasi Agenda antara lain:  

1. Mempermudah dalam pencatatan suatu agenda kegiatan. 

2. Mempermudah pegawai dan pelanggan mendapatkan informasi agenda  

kegiatan. 

3. Mempermudah audit kehadiran suatu agenda kegiatan. 

4. Menghindari kontak fisik yang berlebihan untuk mencegah penyebaran 

   Covid-19. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berikut ini rumusan masalah pada kerja praktik pembuatan Aplikasi 

Agenda:  

1. Bagaimana proses pencatatan agenda kegiatan yang diterapkan saat ini?  
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2.  Bagaimana solusi efektif dalam pembuatan aplikasi yang dapat membantu  

proses pencatatan agenda kegiatan bagi karyawan dan pelanggan umum?  

3.  Bagaimana agar dapat menghasilkan aplikasi yang mudah digunakan oleh  

pelanggan? 

4.  Bagaimana agar dapat melakukan audit kegiatan dengan mudah? 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang digunakan untuk memberi batasan dalam kegiatan 

Kerja Praktik ini sebagai berikut. 

1. Aplikasi yang dibuat tidak membahas terkait metode penggunaan  

penomoran surat. 

2. Aplikasi yang dibuat hanya diperuntukkan di kalangan pegawai dan  

pelanggan PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun. 

3. Aplikasi ini membahas tentang pembuatan jadwal agenda kegiatan berbasis  

website. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Profil Perusahaan 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Taman Sari Kota 

Madiun merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kota Madiun. Berkantor pusat 

di Jalan Sulawesi no. 18, perusahaan ini bergerak dalam penyedia air bersih di 

wilayah Kota Madiun. Wilayah tersebut meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan 

Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo, dan Kecamatan Taman. Saat ini Perumdam  

Tirta Taman Sari memiliki 135 pegawai untuk melayani 38.000 pelanggan. 

2.1.1. Makna Logo dan Warna Tirta Taman Sari 

 

Gambar 2.1 Logo Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun 

1. Makna Logo  

a.  Tetesan air merepresentasikan PDAM Kota Madiun sebagai perusahaan 

yang bergerak di bidang penyediaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan 

air masyarakat khususnya Kota Madiun.  
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b. Gelombang air yang menyerupai tangan menggambarkan pelayanan prima  

     yang diberikan oleh PDAM Kota Madiun dalam melayani masyarakat

 dengan tanggap, sigap dan santun.  

c.  Tunas berkuncup tiga memiliki arti pertumbuhan 

2. Makna Warna  

a. Warna biru muda melambangkan air yang jernih, bersih dan berkualitas 

yang disediakan untuk kesejahteraan masyarakat.  

b. Warna biru tua memiliki arti profesionalisme dalam pekerjaan yang dimiliki  

oleh setiap insan PDAM Kota Madiun.  

c.  Warna hijau sebagai warna yang melambangkan sumber air yang sehat,  

alami, dan memberi kehidupan. PDAM Kota Madiun menuju pada 

kemakmuran dengan mengusahakan tiga misi yang dimiliki.  

d.  Lingkaran biru menunjukkan hubungan yang harmonis antara pemilik,  

pegawai dan pelanggan perusahaan. 

2.1.2. Makna Nama Tirta Taman Sari 

1. Tirta 

a. Berasal dari kata Bahasa Sansekerta yang berarti air.  

2. Taman Sari 

a.  Sebuah tempat yang indah dan menarik bagi semua orang. Ini berarti PDAM 

Kota Madiun mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa. Hal ini  

   disebabkan PDAM Kota Madiun berada di tempat yang sangat strategis. 

b. Taman berasal dari nama tempat yaitu kelurahan/ kecamatan Taman. 

Sumber utama air PDAM Kota Madiun berada di wilayah kelurahan/ 

kecamatan Taman. 
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c. Sari berarti inti. Yang mana inti dari air adalah air bersih. Jadi air yang 

diproduksi oleh PDAM Kota Madiun adalah air bersih yang telah memenuhi  

     standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

2.2. Sejarah Perusahaan 

2.2.1. Tahun 1927 

Sistem penyediaan air bersih di Kotamadya Madiun berdiri sejak tahun 

1927 oleh Firmasitzc en Lauzdee, diresmikan tanggal 9  Januari        1932               oleh  

Burgemeester R.D Scotman dengan nama Water Leiding Bedrijf Gemente Madiun. 

2.2.2. Tahun 1945 

Setelah Indonesia merdeka, dipegang oleh Pemerintah Daerah dengan 

nama “Urusan Air Minum” yang secara struktural dibawah Pekerjaan Umum. Pada 

saat ini Urusan Air Minum selain mengelola kebutuhan air minum untuk 

masyarakat juga mempunyai tugas mengelola pemadam kebakaran dan  

penanggulangan banjir. 

2.2.3. Tahun 1973 

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 

Madiun Nomor: 600/13 B.SD tanggal 15 September 1973, Urusan Air Minum  

berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. 

2.2.4. Tahun 1977 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Madiun Nomor 8 Tahun 

1977, sejak 10 Maret 1977 Urusan Air Minum berubah statusnya menjadi 

Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Madiun yang disahkan oleh Gubernur 
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Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 29 Maret 1978. Maka sejak saat 

ini telah berdiri PDAM Kota Madiun yang berbadan hukum dan mempunyai hak  

otonomi dalam pengelolaan air minum. 

2.2.5. Tahun 2014 

PDAM Kota Madiun didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) 

Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 8 tahun 1977 dan dirubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Madiun No 13 Tahun 1997 dirubah lagi dengan Peraturan 

Daerah Kota Madiun No 17 Tahun 2001 dan terakhir diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Madiun No. 10 Tahun 2011. Berdasarkan Keputusan Walikota 

Madiun No. 539-401.501/ 219 / 2014 tertanggal 01 September 2014 Nama dan 

Logo PDAM Kota Madiun berubah menjadi PDAM Tirta Taman Sari Kota  

Madiun.  

2.2.6. Tahun 2020 

Sejak 2020, Nama dan Logo PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun 

berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Taman  

Sari Kota Madiun. 

2.3. Visi dan Misi Perusahaan 

2.3.1. Visi 

Dalam visinya, PDAM memiliki tujuan utama, yaitu “Menjadi Perusahaan  

yang Sehat, Mandiri dalam Pelayanan”. 
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2.3.2. Misi 

Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Pelanggan dan Kontribusi kepada  

Pemerintah sebagai Perusahaan yang Sehat. 

2.4. Tujuan 

1. Menyelenggarakan pelayanan umum/jasa.  

2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum.  

3. Memupuk pendapatan. 

2.4.1 Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab 

Tugas dan Fungsi PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun (Perda No. 10 

Tahun 2011 Tentang PDAM) Tugas pokok PDAM adalah menyelenggarakan 

pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

mencakup aspek social, ekonomi, kesehatan dan pelayanan umum. PDAM 

mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat  

kesehatan bagi masyarakat sesuai ketentuan peratutan perundangundangan. 

2.4.2 Fungsi PDAM  

a. Menyelenggarakan pelayanan umum/ jasa.  

b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum.  

c. Memupuk pendapatan.
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dasar teori yang digunakan dalam  

pengerjaan dan pengembangan aplikasi. 

3.1. Pemrograman Website 

Web adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen digunakan 

sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada 

jaringan internet (Sibero, 2013). Website dapat dikembangan dengan beberapa  

bahasa diantaranya HTML, CSS, JavaScript. 

3.1.1 Framework Laravel PHP 

Laravel adalah framework bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor 

(PHP) yang ditujukan untuk pengembangan aplikasi berbasis web dengan 

menerapkan konsep Model View Controller (MVC). Framework ini dibuat oleh 

Taylor Otwell dan pertama kali dirilis pada tanggal 9 Juni 2011. Laravel berlisensi 

open-source yang artinya bebas digunakan tanpa harus melakukan pembayaran. 

Alamat website resmi dari framework Laravel adalah https://laravel.com. Fitur-fitur 

modern Laravel yang sangat membantu developer dalam membuat aplikasi adalah 

Bundles, Eloquent Object-Relational Mapping (ORM), Query Builder, Application 

Logic, Reverse Routing, Resource Controller, Class Auto Loading, View 

Composers, Blade, IoC Containers, Migration, Database Seeding, Unit Testing, 

Automatic Pagination, Form request, dan Middleware. 
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3.2 Microsoft Visual studio code 

Visual Studio Code adalah source code editor yang dikembangkan 

Microsoft yang bisa digunakan pada berbagai platform (Linux, Mac OS dan 

Microsoft). Visual Studio Code juga dapat digunakan sebagai editor source code 

berbagai bahasa pemrograman dari PHP, Java, Python, Javascript, Node.js, C/C++, 

Go, C# sampai editor untuk script website seperti HTML dan CSS (Faisal, 2017). 

3.3. RESTful API 

Application Programming Interface (API) adalah kumpulan aturan yang 

memungkinkan dua atau lebih program untuk berkomunikasi satu sama lain. API 

dibuat di server untuk kemudian dapat memungkinkan client untuk dapat 

berkomunikasi dengannya.  

Representational State Transfer (REST) adalah jenis dari API atau yang 

menggambarkan bentuk dari API. REST adalah kumpulan aturan yang diikuti oleh 

pengembang untuk membuat API.  

Sedangkan RESTful API menjadi jembatan antara database dengan client 

(program yang akan mengonsumsi data). Sehingga, client dapat berkomunikasi 

dengan server, mengambil dan memanipulasi data yang ada di database sesuai 

dengan aturan-aturan yang sudah diberikan tanpa memungkinkan mereka untuk 

dapat merusak atau mengubah sesuatu di luar aturan yang berlaku (Prakoso, 2019).  

3.3.1 PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman yang mengelola web service yang 

menggunakan protokol HTTP. Web service ini dibuat agar bisa dipanggil atau 

diakses oleh aplikasi lain melalui internet dengan menggunakan format pertukaran 

data sebagai format pengiriman pesan.  
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Secara singkatnya, PHP digunakan untuk menghubungkan database 

dengan aplikasi tersebut. File PHP ini berisi query untuk mengolah data dari  

database yang akan diproses pada aplikasi. 

3.3.2 MySQL 

Sistem manajemen database SQL open-source yang paling populer, 

MySQL, memungkinkan siapa saja untuk memodifikasi dan menggunakan 

perangkat lunak manajemen. Merupakan suatu keuntungan besar karna software ini 

open source atau gratis. Perlu diketahui bahwa siapa saja dapat memilih 

menggunakan open source untuk versi MySQL ini, Namun jika memilih untuk 

menggunakan Edisi Enterprise MySQL, maka semakin banyak juga fitur pilihan  

yang diterima. 

3.4 Pengelolaan Surat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan memiliki 

arti proses, cara, pembuatan mengelola. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan 

manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan 

sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok 

orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. 

Pengelolaan merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya melalui usaha orang lain (George, 2013). Pengelolaan tidak terlepas 

dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun 

organisasi. Dengan demikian, target yang dituju dapat dengan mudah dicapai 

dengan baik. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya 

pengelolaan semua tujuan akan lebih sulit dicapai. 
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3.5 Model Pengembangan Waterfall Dalam Metode SDLC 

Metode Sequencial Development Life Cycle (SDLC) yaitu proses 

mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan 

menggunakan model-model dan metode-metode yang dapat digunakan untuk 

pengembangan lanjutan sisitem perangkat lunak atau aplikasi sebelumnya, 

berdasarkan best practice atau cara yang sudah teruji dengan baik (Sukamto & 

Shalahuddin, 2013). Dijelaskan juga bahwa model pengembangan aplikasi 

menggunakan metode Waterfall merupakan salah satu model dari sekaian banyak 

model yang terdapat pada model Sequencial Development Life Cycle (SDLC). 

Model Waterfall sering juga disebut model sekuensi linear atau alur hidup 

klasik. Pengembangan sistem dikerjakan dengan tahap terurut mulai dari analisis, 

desain, pengkodean, pengujian dan tahap pendukung. Berikut merupakan  

penjelasan tahapan metode Waterfall. 

 

Gambar 3.1 Model Waterfall 

1.Tahapan Analisis 

Tahap analisis merupakan proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan 

secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat 

dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 
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2. Tahapan Desain 

Tahap desain merupakan proses multi langkah yang fokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat 

lunak, representasi antar muka dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi 

kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain 

agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. 

3. Tahapan Pengkodean 

Tahap pengkodean merupakan tahap yang menghasilkan program 

komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Desain harus 

ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah 

program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. 

4. Tahapan Pengujian 

Tahap pengujian merukan tahap fokus kepada perangkat lunak secara logic 

dan fungsional serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji untuk 

meminimalisir error dan keluaran harus sesuai. Pemilihan cara pengujian dilakukan 

dengan menggunakan data-data yang serig digunakan untuk pengolahan data, mulai 

dari data operasional, data input dan output. 

5. Tahapan Pendukung Atau Pemeliharaan 

Tahap pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) ada 

dikarenakan adanya perubahan ketika sudah dikirimkan ke user.  Perubahan dapat 

terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian 

atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung 

atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis 
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spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk 

membuat perangkat lunak baru.  
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BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Pada PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun pengelolaan acara dan 

distribusi informasi suatu acara. Dalam hal ini informasi suatu acara belum 

sepenuhnya terintegrasi dengan keseluruhan sistem pada perusahaan, serta dalam 

pelaksanaanya masih secara semi komputerisasi oleh bagian yang terlibat yaitu 

Bagian Umum sebagai penanggung jawab dan Bagian Litbang sebagai admin. 

Aplikasi ini dibentuk agar informasi acara dapat dikirimkan secara massal dan 

mudah serta para pegawai dapat melakukan absensi secara mandiri dari manapun. 

Dalam melaksanakan Kerja Praktik, dilakukan pendekatan dengan cara 

peninjauan untuk mengetahui masalah yang terdapat di dalam PDAM Tirta Taman 

Sari utamanya dalam hal pengelolaan dan distribusi informasi acara. Peninjauan ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan  

penyelesaian masalah. 

4.1 Analisis Sistem 

Analisis Sistem merupakan analisa untuk mengetahui kebutuhan sistem, 

analisa sistem dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengambilan data, 

yaitu wawancara dan observasi. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara 

langsung kepada bagian departemen yang terlibat yaitu Umum dan Litbang 

mengenai distribusi informasi surat atau acara yang akan diselenggarakan untuk 

memperoleh data secara menyeluruh demi tercukupinya kebutuhan sistem. Begitu 

pula observasi, kegiatan mengamati langsung berupaya untuk mengidentifikasi 

proses apa saja yang terlibat dalam aktivitas tersebut. 
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1. Wawancara 

Dalam teknik pengumpulan data, pendekatan dilakukan melalui 

wawancara dengan bagian Litbang untuk mendapatkan informasi yang mendukung 

dalam pembuatan Aplikasi Agenda Berbasis Website PDAM Tirta Taman Sari Kota 

Madiun. Dalam proses wawancara ini didapatkan data pendukung dari pihak terkait 

berupa alur pembuatan surat dan struktur data surat acara serta data pegawai. 

2. Observasi 

Tahap observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati dan 

menganalisa proses dari sistem saat ini yang dilakukan oleh PDAM Tirta Taman 

Sari Kota Madiun. Tahap observasi dilakukan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan pembuatan surat acara. 

Selain itu, analisis sistem mendefinisikan kebutuhan sistem dengan 

melakukan identifikasi permasalahan dengan melakukan beberapa analisa, yaitu 

analisa proses bisnis, analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan fungsional 

dan non-fungsional, analisis kebutuhan sistem informasi serta pembuatan IPO  

Diagram. 

4.1.1 Analisis Proses Bisnis 

Dalam membangun sistem perlu dilakukan analisis proses bisnis, 

dikarenakan perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan untuk mengetahui 

secara rinci masalah-masalah yang ada sehingga dapat ditemukan solusi yang 

sesuai dalam membangun sistem. Analisis proses bisnis memiliki beberapa tahapan 

sebagai berikut. 
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A. Document Flow 

Document Flow merupakan bagan yang digunakan untuk menjelaskan 

proses bisnis yang terjadi saat ini pada PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun. 

Terdapat 3 aktor yang bertindak dalam document flow yaitu, Admin, Pegawai, dan 

Pelanggan. Proses dimulai dari Bagian Umum yang bertugas untuk pembuatan draft 

surat dan acara yang berisikan informasi acara dan jadwal. Langkah selanjutnya 

dikirimkan menuju Bagian Litbang sebagai admin untuk melakukan pengetikan dan 

juga input kedalam aplikasi SIMPADU. Setelah surat jadi, dikembalikan menuju 

Bagian Umum untuk diperbanyak, setelah itu baru didistribusikan secara manual 

kepada bagian-bagian lain yang dituju. Informasi surat bisa dilihat juga melalui 

aplikasi SIMPADU PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun. Berikut merupakan 

bagan Document Flow Pembuatan Surat. 
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Gambar 4.1 Document Flow 

B.      Identifikasi Masalah 

Tabel 4.1 Identifikasi Masalah 

No Identifikasi Masalah Dampak Solusi 

1 Belum ada aplikasi 

informasi acara atau 

agenda yang terintegrasi 

1. Pembuatan informasi 

acara harus menunggu 

surat dari bagian yang 

1. Fitur Pembuatan 

Agenda Acara 
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No Identifikasi Masalah Dampak Solusi 

dan memberikan 

notifikasi secara 

langsung kepada pegawai 

dan pelanggan 

dituju untuk 

mendapatakan jadwal 

dan rincian kegiatan. 

2. Membutuhkan prosedur 

waktu yang lama dari 

proses pembuatan draft 

surat hingga selesai. 

3. Banyak agenda yang 

terlewat dikarenakan 

informasi yang didapat 

tidak setiap waktu 

dimunculkan secara 

real-time. 

4. Melakukan absensi 

secara manual sehingga 

belum terintegrasi 

secara langsung kepada 

sistem untuk direkap. 

2. Fitur Notifikasi 

WhatsApp 

secara real-time 

kepada 

peagawai 

3. Fitur abesnsi 

yang terintegrasi 

sistem lokasi 

dan waktu 

 

C. Identifikasi Pengguna 

Berdasarkan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi 

ke lokasi kerja praktik, wawancara dengan Bagian Litbang PDAM Tirta Taman Sari 
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Kota Madiun untuk,mendapatkan informasi dan data yang diperlukan, juga 

identifikasi permasalahan makan dapat dilakukan identifikasi pengguna untuk 

desain sistem yang akan dibuat. Pengguna sistem sebagai berikut, yaitu: 

a. Admin (Bagian Litbang) 

b. Pegawai 

c. Pelanggan Umum 

D. Identifikasi Kebutuhan Data 

a. Master Pegawai 

b. Data Acara 

c. Data Absensi 

4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna didapatkan dari hasil wawancara dan 

observasi kepada Bagian Litbang PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun. Tahap ini 

menjelaskan karakteristik pengguna dan peran dari masing-masing pengguna 

dengan solusi sistem yang akan dibangun kedepannya. Peran dan tanggung jawab 

dari aktor serta kebutuhan data dan kebutuhan laporan akan dijelaskan pada tabel 

di bawah. 

A. Admin (Bagian Litbang) 

Tabel 4.2 Analisis Kebutuhan Pengguna (Admin) 

Tugas dan 

 Tanggung Jawab 

Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

Melakukan input surat 

atau informasi acara 

1. Data Acara 

2. Data Pegawai 

1. Tabel Data Acara 

2. Rekap Data Acara 
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Tugas dan 

 Tanggung Jawab 

Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

3. Data Absensi 3. Rekap Data Pegawai 

4. Rekap Data Absensi 

Mengelola data 

pegawai 

1. Data Pegawai 

2. Data Nomor 

Handphone 

1. Rekap Data Pegawai 

Mengelola data acara 1. Data Acara 1. Rekap Data Acara 

Mengelola data 

absensi 

1. Data Acara 

2. Data Pegawai 

3. Data Absensi 

1. Rekap Data Acara 

2. Rekap Data Pegawai 

3. Rekap Data Absensi 

 

B. Pegawai 

Tabel 4.3 Analisis Kebutuhan Pengguna (Pegawai) 

Tugas dan 

Tanggung Jawab 

Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

Melakukan kegiatan 

acara 

1. Data Pegawai 

2. Data Acara 

1. Data Kehadiran Acara 
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4.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional 

A. Fungsional Menambah Data Pegawai 

Tabel 4.4 Fungsional Menambah Data Pegawai 

Nama Fungsi Menambah Data Pegawai 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk menambah data pegawai 

pada sistem 

Kondisi Awal Data Pegawai 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Admin melakukan login 

pada halaman website 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

login 

 Admin memilih menu 

“Data Pegawai” 

Sistem akan 

menampilkan tabel data 

pegawai 

 Admin menekan tombol 

“Tambah Data” 

Sistem akan 

menampilkan form 

tambah data pegawai 

 Admin mengisi data 

pegawai yang 

dibutuhkan aplikasi 

Sistem akan mengisi dan 

menyimpan data yang 

diinput 

 Admin menekan tombol 

“Simpan” 

Sistem akan menyimpan 

dan akan kembali ke tabel 
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data pegawai untuk 

ditinjau. 

 Admin memilih 

“Logout” 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

website sebelum keluar 

aplikasi 

Kondisi Akhir Data Pegawai 

 

B. Fungsional Menambah Data Acara 

Tabel 4.5 Fungsional Menambah Data Acara 

Nama Fungsi Menambah Data Acara 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk menambah data acara 

pada sistem 

Kondisi Awal Data Acara 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Admin melakukan login 

pada halaman website 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

login 

 Admin memilih menu 

“Data Acara” 

Sistem akan 

menampilkan tabel data 

acara 
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 Admin menekan tombol 

“Tambah Data” 

Sistem akan 

menampilkan form 

tambah data acara 

 Admin mengisi data 

acara yang dibutuhkan 

aplikasi 

Sistem akan mengisi dan 

menyimpan data yang 

diinput 

 Admin menekan tombol 

“Simpan” 

Sistem akan menyimpan 

dan akan kembali ke tabel 

data acara untuk ditinjau. 

 Admin memilih 

“Logout” 

Sistem akan 

menampilkan haalman 

websiste sebelum keluar 

aplikasi 

Kondisi Akhir Data Acara 

 

C. Fungsional Persetujuan Pengajuan Acara 

Tabel 4.6 Fungsional Persetujuan Pengajuan Acara 

Nama Fungsi Persetujuan Pengajuan Acara 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk melakukan persetujuan 

pengajuan acara dari aplikasi luar 

Kondisi Awal Data Pengajuan Acara 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 
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 Admin melakukan login 

pada halaman website 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

login 

 Admin memilih menu 

“Pengajuan Acara” 

Sistem akan 

menampilkan tabel data 

pengajuan acara 

 Admin menekan tombol 

“Approve Acara” pada 

acara yang disetujui 

Sistem akan 

menampilkan data 

pengajuan acara dari 

database 

 Data pengajuan acara 

akan menjadi agenda 

acara pada sistem 

Sistem akan menyimpan 

ulang data pengajuan 

acara menjadi data acara 

 Admin memilih 

“Logout” 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

website sebelum keluar 

aplikasi 

Kondisi Akhir Data Acara 

 

D. Fungsional Absensi Acara 

Tabel 4.7 Fungsional Absensi Acara 

Nama Fungsi Absensi Acara 

Pengguna Pegawai 
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Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk melakukan absensi acara 

untuk pegawai 

Kondisi Awal Data Acara dan Data Absensi 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Pengguna masuk 

kedalam aplikasi Mobile 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

utama acara 

 Pengguna memilih acara 

yang dihadiri 

Sistem akan 

menampilkan rincian 

acara yang dipilih 

 Pengguna menekan 

tombol “Presensi Acara” 

Sistem akan 

menampilkan form data 

absensi pegawai 

 Pengguna mengisi data 

yang dibutuhkan aplikasi 

Sistem akan mengisi dan 

menyimpan data yang 

diinput 

 Pengguna menekan 

tombol “Kirim” 

Sistem akan menyimpan 

dan akan dikirm 

menggunakan API 

kedalam database sistem 

website 

 Pengguna memilih 

“Keluar” 

Sistem akan 

menampilkan halaman 
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utama aplikasi sebelum 

keluar aplikasi 

Kondisi Akhir Data Absensi 

 

4.1.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan Non-Fungsional adalah kebutuhan yang   menitikberatkan pada 

properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan Non-Fungsional juga sering 

disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan 

waktum batasan pengembangan prosesm standarisasi dan lain-lain. Adapun dalam 

kebutuhan non-fungsional pada sistem yang akan dibangun adalah sebagai berikut: 

1. Adanya pembagian hak akses keamanan. 

2. Tampilan antar muka yang mudah 

3. Sistem berjalan pada dua media website dan mobile aplikasi. 

4.1.5 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi 

A. Software: 

1. Sistem Operasi : Windows 10 

2. Editor Kode  : Visual Studio Code 

3. Xampp 

4. Shared Hosting 

5.  Laravel 

C. Hardware: 

1. Processor : Intel CORE i5 8th Gen 

2. Harddisk : 20GB 
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3. RAM : 8GB 

4. VGA : 128 MB 

5. Monitor 1024x768 pixels. 

6. Mouse dan Keyboard 

7. WIFI 

4.1.6 IPO Diagram 

 

Gambar 4.2 IPO Diagram 
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4.2 Perancangan Sistem 

Pada tahap perancangan sistem terdapat Process Modelling, Data 

Modelling, Perancangan Antar Muka (Interface), dan Desain Arsitektur. Berikut  

merupakan penjelasan lebih rinci dari tahap-tahap tersebut. 

4.2.1 Process Modelling 

Pada tahap Process Modelling terdapat System Flow, Diagram Berjenjang 

(HIPO), Context Diagram, dan Data Flow Diagram (DFD). Di bawah ini 

penjelasannya. 

A. System Flow 

System Flow merupakan diagram alir sistem yang digunakan untuk 

menjelaskan alur sistem yang terdapat pada aplikasi Aplikasi Agenda Berbasis 

Website PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun. Berikut merupakan System Flow 

yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Agenda. 

1. System Flow Diagram Pengelolaan Data Master 

System Flow Pengelolaan Data Master terdapat dua aktor yaitu admin dan 

sistem. Proses bisnis dimulai dari admin melakukan login kedalam sistem lalu akan 

diarahkan menuju halaman utama aplikasi. Setelah itu admin dapat melihat data 

pegawai yang terdaftar pada aplikasi, serta bisa menambahkan data pegawai baru. 

Untuk menambahkan data admin bisa menekan tombol “Tambah Data” selanjutnya 

admin menambahkan data pegawai mulai dari nama, nip, nomor handphone, 

jabatan. Untuk selanjutnya disimpan sebagai data pegawai yang nanti akan menjadi 

data penanggung jawab dari sebuah acara. Nomor handphone wajib diisi untuk 

kebutuhan mengirimkan pesan notifikasi WhatsApp acara. Setelah disimpan 

kembali ke halaman data pegawai dan bisa menekan tombol “Logout” jika selesai. 
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Gambar 4.3 System Flow Diagram Pengelolaan Data Master 
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2. System Flow Diagram Pengelolaan Data Acara 

System Flow Pengelolaan Data Acara terdapat dua aktor yaitu admin dan 

sistem. Proses Bisnis dimulai dari memperoleh data informasi rincian acara atau 

kegiatan dari bagian umum dan pengajuan acara. Setelah itu admin bisa login 

kedalam aplikasi lalu masuk kedalam menu “Data Acara”, pada halaman tersebut 

menampilkan seluruh data agenda acara yang sudah tersimpan. Untuk 

menambahkan data agenda acara baru, admin bisa menekan tombol “Tambah Data” 

setelah itu dapat mengisikan data yang dibutuhakn oleh sistem yaitu nama pegawai, 

nama acara, keterangan, jadwal, waktu, jenis kegiatan. Setelah itu admin dapat 

menyimpan data kedalam database sehingga data acara baru terbuat pada halaman 

data acara. Setelah selesai melakukan tambah data, admin bisa menekan tombol 

“Logout” jika sudah selesai. Jika proses sudah selesai makan sesi akun admin akan 

dihapus pada sistem dan akan diarahkan menuju halaman utama pada dashboard 

admin. Untuk bisa masuk kembali, pengguna harus mengulangi langkah 

sebelumnya untuk masuk ke dalam sistem yang benar. 
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Gambar 4.4 System Flow Diagram Pengelolaan Data Acara 
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3. System Flow Pengelolaan Pengajuan Acara 

System Flow Pengelolaan Pengajuan Acara terdapat dua aktor yaitu admin 

dan sistem. Proses Bisnis dimulai dari aplikasi mendapatkan data pengajuan dari 

API yang sudah diintegrasi lanjut dengan aplikasi lain. Untuk langkah pertama 

admin bisa melakukan login pada halaman website, untuk langkah selanjutnya 

admin bisa menuju menu “Pengajuan Acara”. Selanjutnya pada halaman tersebut 

akan muncul daftar pengajuan acara dari aplikasi lain yang sudah terhubung dengan 

NIP pegawai yang terdaftar pada aplikasi. Untuk langkah selanjutnya admin bisa 

melakukan persetujuan, sehingga data pengajuan acara akan diolah menjadi data 

acara sehingga nanti akan terdaftar sebgai agenda acara yang dimunculkan pada 

aplikasi. Setelah itu data akan berpindah dari pengajuan acara ke acara disetujui. 

Unutk melakukan perubahan data acara, admin bisa melakuk edit pada menu “Data 

Acara”. Setelah selesai melakukan tambah data, admin bisa menekan tombol 

“Logout” jika sudah selesai. Jika proses sudah selesai makan sesi akun admin akan 

dihapus pada sistem dan akan diarahkan menuju halaman utama pada dashboard 

admin. Untuk bisa masuk kembali, pengguna harus mengulangi langkah 

sebelumnya untuk masuk ke dalam sistem yang benar. 
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Gambar 4.5 System Flow Diagram Pengelolaan Pengajuan Acara 

 



36 

 

 

 

4. System Flow Pengelolaan Pesan WhatsApp 

System Flow Pengelolaan Pesan WhatsApp terdapat dua aktor yaitu admin 

dan sistem. Proses Bisnis dimulai dari admin melakukan login kedalam aplikasi, 

lalu memilih menu “Kirim WhatsApp”. Pada halaman tersebut akan muncul seluruh 

nomor handphone dari semua pegawai yang terdaftar pada aplikasi. Untuk 

melakukan pengiriman pesan, admin bisa menekan tombol “Kirim WhatsApp” 

pada nomor atau pegawai yang dipilih. Untuk informasi agenda acara yang 

dikirmkan yaitu terhitung hari ini hingga acara tujuh hari kedepan. Pada sistemnya 

aplikasi akan mengirimkan permintaan kepada API Gateway untuk melakukan 

pengiriman pesan yang berisikan data acara kepada nomor yang ditujukan. Setelah 

selesai melakukan tambah data, admin bisa menekan tombol “Logout” jika sudah 

selesai. Jika proses sudah selesai makan sesi akun admin akan dihapus pada sistem 

dan akan diarahkan menuju halaman utama pada dashboard admin. Untuk bisa 

masuk kembali, pengguna harus mengulangi langkah sebelumnya untuk masuk ke 

dalam sistem yang benar. 
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Gambar 4.6 System Flow Diagram Pengelolaan Pesan WhatsApp 
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5. System Flow Pengelolaan Data Absensi 

System Flow Pengelolaan Data Absensi terdapat dua aktor yaitu admin dan 

sistem. Proses Bisnis dimulai dari admin melakukan login kedalam website, lalu 

memilih menu “Daftar Presensi”. Pada halam tersebut berisikan daftar seluruh acara 

yang aktif dan sudah selesai. Untuk melihat daftar peserta atau kehadiran pegawai 

pada acara tersbut, admin bisa menekan tombol “Peserta” pada setiap baris kolom 

acara yang dipilih untuk mengetahui data kehadiran pegawai yang mengikuti acara 

tersebut. Pada data absensi berisikan data pegawai denga lokasi pegawai pada saat 

melaksanakan absensi. Setelah selesai melakukan tambah data, admin bisa 

menekan tombol “Logout” jika sudah selesai. Jika proses sudah selesai makan sesi 

akun admin akan dihapus pada sistem dan akan diarahkan menuju halaman utama 

pada dashboard admin. Untuk bisa masuk kembali, pengguna harus mengulangi 

langkah sebelumnya untuk masuk ke dalam sistem yang benar. 
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Gambar 4.7 System Flow Diagram Pengelolaan Data Absensi 
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6. System Flow Absensi Pegawai 

System Flow Absensi Pegawai terdapat dua aktor yaitu pegawai dan 

sistem. Proses Bisnis dimulai dari pegawai membuka aplikasi mobile, lalu 

pengguna akan diarahkan kepada halaman utama aplikasi. Selanjutnya pegawai 

dapat memilih acara yang sesuai atau yang akan dihadiri pada halaman awal 

aplikasi. Setelah itu pengguna dapat melihat rincian informasi acara tersebut, 

selanjutnya untuk melakukan absensi pengguna dapat menekan tombol “Presensi”. 

Pengguna harus memasukkan data pegawai yang diminta, setelah itu pengguna 

dapat menyimpan daftar kehadiran dengan cara menekan tombol “Kirim”. Setelah 

selesai melakukan tambah data, pegawai bisa menekan tombol “Logout” jika sudah 

selesai. Jika proses sudah selesai makan sesi akun admin akan dihapus pada sistem 

dan akan diarahkan menuju halaman utama pada dashboard admin. Untuk bisa 

masuk kembali, pengguna harus mengulangi langkah sebelumnya untuk masuk ke 

dalam sistem yang benar. 
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Gambar 4.8 System Flow Diagram Absensi Pegawai 
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B. Context Diagram 

 

Gambar 4.9 Context Diagram 

Pada gambar di atas merupakan Context Diagram. Context Diagram 

adalah data dari sebuah sistem baru yang dibuat. Aliran tersebut menjelaskan input 

dari entitas dengan sistem dan output dari entitas dengan sistem. Diatas telah 

terpaparkan ada dua entitas yang terlibat dengan sistem, seperti Admin dan 

Pegawai.  

C. HIPO Diagram 

 

Gambar 4.10 Diagram Berjenjang 

Diagram berjenjang menjelaskan Rancang Bangun Aplikasi Agenda 

Berbasis  Website membutuhkan beberapa fungsi dan fitur yang  terdapat dalam 

aplikasi. Menu yang terdapat di dalam terbagi menjadi data master dan transaksi 

yang dibutuhkan adalah pegawai, acara, pengajuan, dan absensi.
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D. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

DFD adalah suatu model logika data atau proses penggambaran yang 

digunakan untuk merepresentasikan dari mana asal data dan kemana tujuan data 

yang keluar dari sistem, di mana data disimpan proses apa yang menghasilkan data 

tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikarenakan pada 

data tersebut. 

DFD sering digunakan juga untuk menggambarkan suatu sistem yang telah 

ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa 

mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau dimana 

data tersebut akan disimpan. Data Flow Diagram dari Sistem Aplikasi Agenda 

PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.11 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
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E. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

Pada DFD Level 1 Pengelolaan Data Master memiliki dua proses yaitu 

menambahkan data admin dan menambahkan data pegawai. Serta terdapat 

beberapa tabel yaitu data admin dan data pegawai. 

 

Gambar 4.12 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

F. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

Pada DFD Level 1 sistem informasi agenda memiliki empat proses yaitu 

membuat agenda acara, membuat daftar absensi, menyetujui pengajuan agenda 

acara, dan membuat absensi. Serta terdapat beberapa tabel yaitu data pegawai, data 

agenda, data absensi, dan data pengajuan. Sedangkan entitas yang terlibat yaitu 

admin, pegawai, dan pelanggan. Berikut merupakan DFD Level 1 Pengelolaan 

Agenda. 

 

Gambar 4.13 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 
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4.2.2 Data Modelling 

Pada tahap Data Modelling terdapat Entity Relationship Diagram (ERD) 

dimana didalamnya ada Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model 

(PDM), dan Sturktur Basis Data. Berikut merupakan penjelasannya. 

A. Entity Relationship Diagram 

1.   Conceptual Data Model 

Conceptual Data Model menjelaskan tentang struktur tabel awal yang 

nantinya akan digenerate ke Physical Data Model (PDM). Dalam CDM dibawah 

ini terdapat 7 tabel yaitu tabel users, workers, wa_workers, agenda_workers, 

agenda, pengajuan, presensis. Berikut merupakan gambar Conceptual Data Model 

(CDM). 

 

Gambar 4.14 Conceptual Data Model 

2. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model merupakan hasil dari Conceptual Data Model yang 

sudah digenerate. Hasil Physical Data Model terlihat seperti gambar di bawah. 
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Gambar 4.15 Physical Data Model 
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B. Struktur Basis Data 

Struktur basis data digunakan untuk mengetahui tabel yang akan 

digunakan pada Aplikasi Agenda Berbasis Website PDAM Tirta Taman Sari Kota 

Madiun sesuai dengan kebutuhan aplikasi sistem informasi agenda. Berikut 

merupakan struktur basis data yang telah dirincikan dari physical data model. 

1.) Tabel Users 

Nama Tabel  : users 

Primary Key  : id 

Fungsi   : Menyimpan data user admin 

Tabel 4.8 Users 

No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id Integer 20 PK 

2 agendas_id Integer  FK 

3 name Varchar 255  

4 email Varchar 255  

5 email_verified_at Timestamp   

6 password Varchar 255  

7 remember_token Varchar 100  

8 created_at Timestamp   

9 updated_at Timestamp   
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2.) Tabel Workers 

Nama Tabel  : workers 

Primary Key  : id 

Fungsi   : Menyimpan data pegawai 

Tabel 4.9 Workers 

No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 workers_id Integer 11 PK 

2 workers_nip Char 21 FK 

3 workers_nama Varchar 255  

4 workers_bidang Varchar 255  

5 workers_jabatan Varchar 255  

6 workers_golongan Varchar 255  

7 agenda_id Bigint 20  

8 workers_whatsapp Varchar 15  

 

3.) Tabel Agenda Worker 

Nama Tabel  : agenda_worker 

Primary Key  : - 

Fungsi   : Menghubungkan relasi data pegawai dan agenda 

Tabel 4.10 Agenda Workers 

No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 agenda_id Integer 11 FK 
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No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

2 worker_id Integer 11 FK 

 

4.) Tabel Agenda 

Nama Tabel  : agendas 

Primary Key  : id 

Fungsi   : Menyimpan data agenda pada aplikasi 

Tabel 4.11 Agenda 

No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 agendas_id Bigint 20 PK 

2 agendas_waktu Date   

3 agendas_start Time   

4 agendas_end Time   

5 agendas_jenis Varchar 10  

6 agendas_status Varchar 10  

7 agendas_lokasi Varchar 255  

8 agendas_agenda Varchar 255  

9 created_at Timestamp   

10 updated_at Timestamp   

 

5.) Tabel Pengajuan 

Nama Tabel  : pengajuans 

Primary Key  : id 
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Fungsi   : Menerima data pengajuan agenda dari API aplikasi 

Tabel 4.12 Pengajuan 

No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 pengajuans_id Bigint 20 PK 

2 agendas_id    

3 pengajuans_nip Date   

4 pengajuans_penyelia Varchar 255  

5 pengajuans_judul Varchar 255  

6 pengajuans_keterangan Varchar 255  

7 pengajuans_waktu Time   

8 pengajuans_start Time   

9 pengajuans_end Varchar 255  

10 pengajuans_jenis Varchar 10  

11 pengajuans_lokasi Varchar 255  

12 pengajuans_status Varchar 10  

13 created_at Timestamp   

14 updated_at Timestamp   

 

6.) Tabel Presensi 

Nama Tabel  : presensis 

Primary Key  : id 

Fungsi   : Menyimpan data absensi pegawai dari aplikasi 
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Tabel 4.13 Presensi 

No Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 presensis_id Integer 11 PK 

2 agendas_id Integer  FK 

3 presensis_waktu Date   

4 presensis_nama Varchar 255  

5 presensis_npp Varchar 6  

6 presensis_kode Varchar 6  

7 presensis_whatsapp Varchar 15  

8 presensis_latitude Varchar 20  

9 presensis_longitude Varchar 20  

10 created_at Timestamp   

11 updated_at Timestamp   

 

4.3 Desain Rancangan Antar Muka 

Sebelum membuat suatu aplikasi dibutuhkan suatu rancangan dasar 

tampilan yang akan digunakan sebagai landasan desain aplikasi. Rancangan dasar 

meliputi tata letak fungsi pada setiap halaman aplikasi. Desain perancangan user 

interfaces Aplikasi Agenda Berbasis Website PDAM Tirta Taman Sari Kota  

Madiun. 
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4.3.1 Halaman Landing Page 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan semua informasi umum 

mengenai PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun serta menampilkan informasi data 

agenda umum bagi pelanggan. 

 

 

Gambar 4.16 Halaman Landing Page 

4.3.2 Halaman Login 

Halaman ini digunakan admin untuk melakukan input data kedalam 

sistem. Admin harus menginputkan email dan password sebagai hak admin yang 

sudah terdaftar dalam database. Setelah login, admin akan diarahkan pada 

dashboard utama aplikasi. 
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Gambar 4.17 Halaman Login 

4.3.3 Halaman Dashboard 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan semua ringkasan informasi 

dari aplikasi tersebut. Pada halaman ini diberikan informasi mengenai jumlah 

agenda, jumlah acara, jumlah kehadiran, dan grafik aktivitas agenda sesuai kategori 

bulan. 

 

Gambar 4.18 Halaman Dashboard 
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4.3.4 Halaman Data Admin 

Halaman ini digunakan untuk melihat daftar akun dengan hak akses admin 

yang terdaftar pada aplikasi ini. Data yang ditampilkan hanya berupa daftar nama 

dan tanggal verifikasi akun admin. 

 

Gambar 4.19 Halaman Data Admin 

4.3.5 Halaman Data Pegawai 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan semua data pegawai yang 

terdaftar dalam sistem. Pada halaman ini ditampilkan semua daftar pegawai mulai 

dari NPP hingga nomor WhatsApp dari masing-masing data. Pada Halaman ini 

admin juga dapat melakukan tambah, edit, dan hapus data pada daftar pegawai. 
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Gambar 4.20 Halaman Data Pegawai 

 

Gambar 4.21 Halaman Tambah Pegawai 

4.3.6 Halaman Pengajuan Acara 

Halaman ini digunakan untuk menerima data pengajuan acara yang 

diterima oleh API pada aplikasi ini. Pada halaman ini menampilkan seluruh 

permintaan pengajuan agenda acara yang direquest oleh aplikasi luar yang sudah 

mengirimkan data melalui API. Pada halaman ini juga admin dapat melakukan 

persetujuan pada pengajuan yang nanti akan diolah menjadi data agenda pada 

aplikasi. 



56 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Halaman Pengajuan Acara 

4.3.7 Halaman Acara Disetujui 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan semua data pengajuan yang 

telah selesai disetujui pada tahap sebelumnya yaitu pengajuan acara. Daftar acara 

yang tampil pada halaman ini berarti sudah disetujui oleh admin dan dikonversikan 

menjadi data acara. 

 

Gambar 4.23 Halaman Acara Disetujui 
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4.3.8 Halaman Kirim WhatsApp 

Halaman ini digunakan untuk mengirimkan notifikasi berupa pesan 

WhatsApp yang berisikan data agenda hari ini hingga 7 hari kedepan. Pada halaman 

ini menampilkan seluruh data pegawai dengan masing-masing nomor WhatsApp 

yang terdaftar pada sistem. Pada halaman ini admin dapat mengirimkan pesan 

masing-masing kepada pegawai yang dipilih. 

 

Gambar 4.24 Halaman Kirim WhatsApp 

4.3.9 Halaman Data Agenda 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan semua data agenda yang 

terdaftar dalam sistem. Pada halaman ini ditampilkan semua daftar agenda mulai 

dari judul acara, penanggung jawab, tanggal, lokasi, waktu mulai, dan waktu selesai 

masing-masing data. Pada Halaman ini admin juga dapat melakukan tambah, edit, 

dan hapus data pada daftar agenda. 
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Gambar 4.25 Halaman Data Agenda 

 

Gambar 4.26 Halaman Tambah Agenda 

4.3.10 Halaman Daftar Agenda 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh data agenda yang akan 

dikategorikan dalam beberapa situasi. Pada halaman ini data dikategorikan menjadi 

agenda hari ini, agenda tujuh hari kedepan, agenda umum, agenda internal, agenda 

dibatalkan. 
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Gambar 4.27 Halaman Daftar Agenda 

4.3.11 Halaman Presensi 

Halaman ini digunakan untuk melakukan audit kehadrian dari masing-

masing acara yang sudah diselenggarakan dan selesai. Pada halaman ini 

menampilkan seluruh daftar acara yang terdaftar pada aplikasi. Pada kolom peserta, 

admin dapat melihat rincian daftar pegawai yang sudah melakukan absensi pada 

suatu acara yang menyimpan data waktu kehadiran dan lokasi kehadiran sesuai data 

yang dikirimkan oleh aplikasi. 

 

Gambar 4.28 Halaman Presensi 
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Gambar 4.29 Halaman Daftar Presensi 

4.4 Pengujian Sistem 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian pada semua bagian aplikasi yang 

telah dibangun. Proses ini dilakukan agar aplikasi yang dibangun berjalan sesuai 

dengan perancangan sistem. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

BlackBox testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada pemeriksaan 

ketersediaan fungsional yang sudah dirancang pada aplikasi. Dengan menggunakan 

metode ini diketahui apakah fungsional aplikasi sudah berjalan sebagaimana 

mestinya dan sesuai dengan harapan atau tidak. Kelebihan metode ini dibandingkan 

metode WhiteBox testing adalah pada metode BlackBox testing tidak diperlukan 

pengetahuan khusus tentang kode program aplikasi, sedangkan pada metode 

WhiteBox testing penguji diharuskan untuk memeriksa komponen internal kode 

program aplikasi. 
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4.4.1 Fokus Pengujian 

Fokus pengujian ini terdapat dua belas item uji. Fokus Pengujian dapat dilihat  

pada Tabel 4.14 berikut ini. 

Tabel 4.14 Fokus Pengujian 

No Item Uji Detail Pengujian 

1 Mengelola Data Pegawai View, Add, Edit, Delete 

2 Mengelola Data Acara View, Add, Edit, Delete 

3 Mengelola Persetujuan Pengajuan Acara View, Edit 

4 Mengelola Notifikasi WhatsApp View, Add 

5 Mengelola Data Absensi View, Add 

6 Menampilkan Data Acara View 

7 Menampilkan Data Pegawai View 

 

4.4.2 Kasus Hasil Pengujian  

Bagian ini membahas tentang kasus-kasus serta hasil dari pengujian 

sistem. Pengujian yang dilakukan berpedoman pada fokus pengujian yang telah 

ditentukan sebelumnya. Pengujian ini dilakukan berdasarkan fungsional dengan 

memperhatikan masukan ke sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Pada 

bagian ini dijelaskan lima kasus pengujian, yaitu mengelola data pegawai, 

mengelola data acara, mengelola persetujuan pengajuan acara, mengelola notifikasi 

WhatsApp, dan mengelola absensi acara. 
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A. Pengujian Mengelola Data Pegawai 

Pada pengujian ini dilakukan aktifitas pengujian mengelola data pegawai. 

Hasil pengujian mengelola data pegawai dapat dilihat pada Tabel 4.15 dan Tabel  

4.16. 

Tabel 4.15 Pengujian Mengelola Data Pegawai Benar 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Data masukan Seluruh data yang dibutuhkan dalam halaman data 

pegawai 

Yang diharapkan Sistem menampilkan data pegawai yang telah 

diinputkan 

Pengamatan Dapat menginput data pada halaman data pegawai 

serta menekan tombol “Tambah” 

Hasil Sesuai 

 

Tabel 4.16 Pengujian Mengelola Data Pegawai Alternatif 

Kasus dan Hasil Uji (Alternatif) 

Data masukan User menekan tombol “Tambah” sebelum mengisi 

form 

Yang diharapkan Sistem menampilkan notifikasi kesalahan 

Pengamatan User tidak bisa menambahkan data pegawai 

Hasil Sesuai 
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B. Pengujian Mengelola Data Acara 

Pada pengujian ini dilakukan aktifitas pengujian mengelola data acara.  

Hasil pengujian mengelola data acara dapat dilihat pada Tabel 4.17 dan Tabel 4.18. 

Tabel 4.17 Pengujian Mengelola Data Acara Benar 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Data masukan Seluruh data yang dibutuhkan dalam halaman data 

acara 

Yang diharapkan Sistem menampilkan data acara yang telah diinputkan 

Pengamatan Dapat menginput data pada halaman data acara serta 

menekan tombol “Tambah” 

Hasil Sesuai 

 

Tabel 4.18 Pengujian Mengelola Data Acara Alternatif 

Kasus dan Hasil Uji (Alternatif) 

Data masukan User menekan tombol “Tambah” sebelum mengisi 

form 

Yang diharapkan Sistem menampilkan notifikasi kesalahan 

Pengamatan User tidak bisa menambahkan data acara 

Hasil Sesuai 

 

C. Pengujian Mengelola Pengajuan Persetujuan Acara 

Pada pengujian ini dilakukan aktifitas pengujian mengelola persetujuan 

pengajuan acara. Hasil pengujian mengelola persetujuan pengajuan acara dapat 
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dilihat pada Tabel 4.19 dan Tabel 4.20. 

Tabel 4.19 Pengujian Mengelola Pengajuan Persetujuan Acara Benar 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Data masukan Seluruh data yang dibutuhkan dalam halaman data 

persetujuan pengajuan acara 

Yang diharapkan Sistem menampilkan data pegawai yang telah 

diinputkan 

Pengamatan Dapat menginput data pada halaman data persetujuan 

pengajuan acara serta menekan tombol “Tambah” 

Hasil Sesuai 

 

Tabel 4.20 Pengujian Mengelola Pengajuan Persetujuan Acara Alternatif 

Kasus dan Hasil Uji (Alternatif) 

Data masukan User menekan tombol “Tambah” sebelum mengisi 

form 

Yang diharapkan Sistem menampilkan notifikasi kesalahan 

Pengamatan User tidak bisa menambahkan data persetujuan 

pengajuan acara 

Hasil Sesuai 

 

D. Pengujian Mengelola Notifikasi WhatsApp 

Pada pengujian ini dilakukan aktifitas pengujian mengelola notifikasi 

WhatsApp. Hasil pengujian mengelola notifikasi WhatsApp dapat dilihat pada  
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Tabel 4.21 dan Tabel 4.22. 

Tabel 4.21 Pengujian Mengelola Notifikasi WhatsApp Benar 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Data masukan Seluruh data yang dibutuhkan dalam halaman data 

notifikasi WhatsApp 

Yang diharapkan Sistem menampilkan data pegawai yang telah 

diinputkan 

Pengamatan Dapat menginput data pada halaman data notifikasi 

WhatsApp serta menekan tombol “Tambah” 

Hasil Sesuai 

 

Tabel 4.22 Pengujian Mengelola Notifikasi WhatsApp Alternatif 

Kasus dan Hasil Uji (Alternatif) 

Data masukan User menekan tombol “Kirim” sebelum mengisi form 

Yang diharapkan Sistem menampilkan notifikasi kesalahan 

Pengamatan User tidak bisa menambahkan data notifikasi 

WhatsApp 

Hasil Sesuai 

 

E. Pengujian Mengelola Data Absensi 

Pada pengujian ini dilakukan aktifitas pengujian mengelola data absensi.  

Hasil pengujian  data absensi dapat dilihat pada Tabel 4.23 dan Tabel 4.24. 
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Tabel 4.23 Pengujian Mengelola Data Absensi Benar 

Kasus dan Hasil Uji (Benar) 

Data masukan Seluruh data yang dibutuhkan dalam halaman data 

pegawai 

Yang diharapkan Sistem menampilkan data pegawai yang telah 

diinputkan 

Pengamatan Dapat menginput data pada halaman data pegawai 

serta menekan tombol “Tambah” 

Hasil Sesuai 

 

Tabel 4.24 Pengujian Mengelola Data Absensi Alternatif 

Kasus dan Hasil Uji (Alternatif) 

Data masukan User menekan tombol “Tambah” sebelum mengisi 

form 

Yang diharapkan Sistem menampilkan notifikasi kesalahan 

Pengamatan User tidak bisa menambahkan data pegawai 

Hasil Sesuai 

 

4.5  Kesimpulan Hasil Pengujian 

Pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi yang dibangun berfokus pada 

kesesuaian fungsional sistem yang diuji secara manual. Berdasarkan pengujian 

yang telah dilakukan diperoleh sebuah hasil anatara perancangan dengan keluaran 

sistem, selain itu juga tidak ditemukan kegagalan dalam setiap proses pada masing-
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masing fungsional. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi web untuk sistem informasi 

agenda pada PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun telah berjalan sesuai dengan 

fungsional yang dirancang. Setelah semua masing-masing fitur yanga ada pada 

aplikasi dilakukan uji blackbox testing dengan skema benar dan alternatif, respond 

aplikasi harus bisa menunjukkan skema dari alur yang sudah ditetapkan oleh 

aplikasi untuk berjalan dengan benar dana tanpa bug dari aplikasi. Setelah 

didapatkan hasil dari masing-masing fitur, kemudia hasil tes dijadikan satu untuk 

dinilai kesesuaian skenario dengan respon aplikasi yang berjalan pada saat sistem 

diuji. Kesimpulan dari hasil pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya pada 

sistem dapat dilihat pada tabel di bawah.
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Tabel 4.25 Kesimpulan Hasil Pengujian 

No Fungsional 

Skenario Pengujian Hasil Yang Diharapkan 

Hasil 

Benar Alternatif Benar Alternatif 

1 Mengelola 

data 

pegawai 

Admin 

membuka 

menu data 

pegawai, 

admin bisa 

menjalankan 

fungsi 

tambah, 

edit, hapus 

dan cari.  

Admin 

membuka 

menu data 

pegawai, 

admin 

tidak bisa 

menambah 

data jika 

formnya 

belum 

diisi.  

Sistem 

menampilkan 

seluruh data 

pegawai, 

menyimpan 

dan berhasil 

menjalankan 

fungsional.  

 

Sistem 

menampilkan 

notifikasi 

kesalahan 

pada saat 

tambah data 

pegawai. 

 

Sesuai 

2. Mengelola 

data agenda 

Admin 

membuka 

menu data 

agenda, 

admin bisa 

menjalankan 

fungsi 

tambah, 

edit, hapus 

dan cari. 

Admin 

membuka 

menu data 

agenda, 

admin 

tidak bisa 

menambah 

data jika 

formnya 

Sistem 

menampilkan 

seluruh data 

agenda, 

menyimpan 

dan berhasil 

menjalankan 

fungsional.  

 

Sistem 

menampilkan 

notifikasi 

kesalahan 

pada saat 

tambah data 

agenda. 

 

Sesuai 
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No Fungsional 

Skenario Pengujian Hasil Yang Diharapkan 

Hasil 

Benar Alternatif Benar Alternatif 

belum 

diisi.  

3 Mengelola 

data 

persetujuan 

pengajuan 

agenda 

Admin 

membuka 

menu data 

pengajuan, 

admin bisa 

menjalankan 

fungsi 

tambah dan 

cari. 

Admin 

membuka 

menu data 

pengajuan, 

admin 

tidak bisa 

menambah 

data jika 

formnya 

belum 

diisi.  

Sistem 

menampilkan 

seluruh data 

pengajuan, 

menyimpan 

dan berhasil 

menjalankan 

fungsional.  

 

Sistem 

menampilkan 

notifikasi 

kesalahan 

pada saat 

tambah data 

pengajuan. 

 

Sesuai 

4 Mengelola 

notifikasi 

WhatsApp 

Admin 

membuka 

menu kirim 

notifikasi, 

admin bisa 

menjalankan 

fungsi 

Admin 

membuka 

menu 

kirim 

notifikasi, 

admin 

tidak bisa 

Sistem 

menampilkan 

seluruh data 

nomor 

pegawai, 

menyimpan 

dan berhasil 

Sistem 

menampilkan 

notifikasi 

kesalahan 

pada saat 

tambah data 

notifikasi. 

Sesuai 
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No Fungsional 

Skenario Pengujian Hasil Yang Diharapkan 

Hasil 

Benar Alternatif Benar Alternatif 

tambah dan 

cari. 

menambah 

data jika 

formnya 

belum 

diisi.  

 

menjalankan 

fungsional.  

 

 

5 Mengelola 

data 

absensi 

Admin 

membuka 

menu 

absensi, 

admin bisa 

menjalankan 

fungsi 

tambah dan 

cari. 

Admin 

membuka 

menu 

absensi, 

admin 

tidak bisa 

menambah 

data jika 

formnya 

belum 

diisi.  

 

Sistem 

menampilkan 

seluruh data 

abesnsi 

pegawai, 

menyimpan 

dan berhasil 

menjalankan 

fungsional.  

Sistem 

menampilkan 

notifikasi 

kesalahan 

pada saat 

tambah data 

absensi 

pegawai. 

Sesuai 
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4.6 Pembahasan 

Hasil dari melaksanakan kerja prakitk pada PDAM Tirta Taman Sari Kota 

Madiun menghasilkan aplikasi agenda yang dapat digunakan untuk mencatat 

jadwal kegiatan yang akan terlaksana dan akan dilaksanakan untuk memberikan 

informasi kepada pegawai dan juga pelanggan. Dari semua fungsi menu dan fitur 

setelah melalui tahap BlackBox testing menunjukkan semua dapat berjalan sesuai 

prosedur serta skenario untuk alternatif juga berjalan sesuai prosedur yang telah 

ditetapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan dari pembuatan Aplikasi Agenda Berbasis Website PDAM Tirta Taman 

Sari Kota Madiun yaitu: 

1. Aplikasi sistem informasi agenda terdapat beberapa fitur yang dapat  

memproses pengelolaan data agenda, pengajuan agenda acara, 

mengirimkan notifikasi agenda, dan pengelolaan daftar kehadiran suatu 

acara. 

2. Laporan pada aplikasi ini dapat dikategorikan menurut jenis kegiatan  

agenda dan dapat disortir menggunakan tanggal. 

3. Pegawai dan pelanggan umum dapat menggunakan aplikasi secara mandiri. 

5.2 Saran 

Dalam pembuatan Aplikasi Sistem Agenda Berbasis Website PDAM Tirta 

Taman Sari Kota Madiun perlu dilakukan pengembangan dan perbaikan terhadap 

kekurangan yang masih terdapat pada aplikasi, oleh karena itu saran yang dapat 

diberikan yaitu: 

1. Pada aplikasi ini sebaiknya lebih dikembangkan dan terfokus pada  

pengelolaan persuratan pada perusahaan, dimana pada aplikasi nantinya 

akan memproses seluruh kegiatan pembuatan draft surat hingga persetujuan 

yang dapat digunakan oleh masing-masing bagian yang bertanggung jawab. 
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Sehingga harapannya proses disposisi surat dapat dijalankan secara mandiri 

dan tersistem komputer. 

2. Pengembangan pada aplikasi selanjutnya lebih baik dikembangkan dengan  

menggunakan platform Mobile, karena dengan melihat tren saat ini 

penggunaan aplikasi mobile yang mudah digunakan sudah menjadi 

kebutuhan sehari-hari.
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