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ABSTRAK 

 

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya merupakan 

sebuah organisasi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik di bagian 

jalan dan air. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga berlokasi di jalan jimerto 

No. 6 – 8 Surabaya. Dinas ini bertujuan menjaga kondisi jalan surabaya dan 

mengendalikan serta mengurangi resiko daya rusak air. Hingga saat ini Dinas Bina 

Marga ini masih menggunakan sistem manual dalam mencatat dan mengelola data 

kondisi jalan, belum ada database dan sistem yang mampu mengatur masuknya data 

kondisi jalan dari lapangan. Hal ini tentunya menimbulkan banyak masalah seperti 

hilangnya data kondisi jalan, redudansi data jalan, dan lain sebagainya. Dengan 

kurang akuratnya data kondisi jalan menimbulkan banyak keluhan masyarakat yang 

sudah melapor tentang kondisi jalan di tempat tertentu yang sudah benar-benar 

rusak, tidak terselesaikan secara cepat. Berdasarkan permasalahan tersebut solusi 

yang dapat diusulkan yaitu rancang bangun aplikasi pencatatan kondisi jalan kota 

surabaya berbasis web yang mampu mengelola pencatatan kondisi jalan secara 

cepat dan efektif menggunakan framework laravel. Hasil yang didapatkan dari 

aplikasi adalah dapat melakukan pencatatan kondisi jalan Kota Surabaya dan 

menghasilkan laporan yang dapat di download berupa excel serta menampilkan 

catatan kondisi jalan tiap bulan dengan grafik. Aplikasi juga sudah di uji dengan 

menggunakan black-box testing dan user acceptance test yang memiliki hasil rata-

rata kepuasan dari pengguna lebih dari 90% yang menjadikan aplikasi ini bisa 

digunakan untuk pencatatan kondisi jalan Kota Surabaya. 

Kata kunci: kondisi jalan, Laravel, pencatatan.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini era revolusi industri 4.0 merupakan perkembangan dalam 

kemajuan teknologi yang sangat cepat. Sebuah teknologi mampu membantu 

manusia dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Hal ini tentu sangat 

menunjang aktifitas dan meningkatkan nilai efisiensi serta efektifitas setiap proses 

bisnis yang berjalan baik itu dalam ruang lingkup pribadi, organisasi, hingga 

perusahaan. Semakin berkembangnya teknologi, setiap perusahaan atau organisasi 

juga dituntut agar selalu berinovasi dan memenuhi kebutuhan konsumen secara 

tepat dan cepat. Hal ini juga berlaku pada jenis perusahaan/organisasi Dinas Kota 

yang melakukan kegiatan melayani kebutuhan warga sesuai dinas kota yang 

menaungi bagiannya masing-masing. 

 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya merupakan 

sebuah perusahaan/organisasi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan 

publik di bagian jalan dan air. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga berlokasi 

di jalan jimerto No. 6 – 8 Surabaya yang di bentuk pada tahun 2008 berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, 

tugas dan fungsi. Dinas ini bertujuan menjaga kondisi jalan surabaya dan 

mengendalikan serta mengurangi resiko daya rusak air. Hingga saat ini Dinas Bina 

Marga ini masih menggunakan sistem manual dalam mencatat dan mengelola data 

kondisi jalan, belum ada database dan sistem yang mampu mengatur masuknya data
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kondisi jalan dari lapangan. Hal ini tentunya menimbulkan banyak masalah seperti 

hilangnya data kondisi jalan, redudansi data jalan, dan lain sebagainya. Dengan 

kurang akuratnya data kondisi jalan menimbulkan banyak keluhan masyarakat yang 

sudah melapor tentang kondisi jalan di tempat tertentu yang sudah benar-benar 

rusak, tidak terselesaikan secara cepat. 

Banyaknya jumlah laporan kondisi jalan yang masuk serta 

pengelolaan/pencatatan data kondisi jalan yang masih manual menggunakan Ms. 

Excel membuat pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya kesulitan 

dalam mengetahui prioritas jalan mana yang harus di dahulukan dalam perbaikan 

maupun perawatan. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika akan diadakan 

perbaikan jalan banyak yang tidak tepat sasaran karena petugas harus mengecek 

laporan dan membandingkannya untuk di prioritaskan dalam perbaikan. Dengan 

pencatatan manual ini mengakibatkan banyak jalan di Surabaya yang masih rusak 

dan tidak ada perbaikan.  

Berdasarkan permasalahan diatas solusi yang dapat diusulkan yaitu 

rancang bangun aplikasi pencatatan kondisi jalan kota Surabaya berbasis web yang 

mampu mengelola seluruh data kondisi jalan dan prioritas perbaikan jalan sesuai 

laporan lapangan sehingga dapat merespon laporan/keluhan jalan dari masyarakat 

secara cepat dan tepat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada latar belakang, maka 

dapat disampaikan bahwa rumusan masalah pada kerja praktik adalah bagaimana 

merancang bangun aplikasi pencatatan kondisi jalan kota surabaya berbasis web 

pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pelaksanaan Kerja Praktik terdapat 

beberapa batasan masalah, antara lain: 

1. Pengelolaan data kondisi jalan Surabaya meliputi laporan kondisi jalan, alamat 

jalan serta bukti gambar jalan dan masuk dalam kategori kondisi jalan baik atau 

rusak. 

2. Pencatatan proses bisnis perusahaan mencakup pencatatan kondisi jalan, tingkat 

kerusakan dan asal laporan. 

3. Pencatatan mencakup Sumber data dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina 

Marga Surabaya. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat 

disesuaikan bahwa, tujuan dari kerja praktik ini adalah rancang bangun sistem 

aplikasi yang mampu mencatat data kondisi jalan di Surabaya sehingga 

mempermudah pengawasan kondisi jalan di Kota Surabaya untuk siap siaga 

memperbaiki dan merawat jalan agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan 

publik yang dilakukan pemerintah kota Surabaya. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktik ini antara lain: 

1. Bagi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 

Sebagai referensi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pada 

proses bisnis yang berhubungan dengan pencatatan data kondisi jalan pada kota 

Surabaya. 
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2. Bagi Penulis 

Mendapat pengalaman di dunia kerja dalam bidang teknologi informasi 

dengan perancangan website pencatatan kondisi jalan kota Surabaya dan sebagai 

syarat kelulusan matakuliah kerja praktik. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya merupakan 

sebuah organisasi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik di bagian 

jalan dan air. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga berlokasi di jalan jimerto 

No. 6 – 8 Surabaya yang di bentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah 

ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi. Dinas 

ini bertujuan menjaga kondisi jalan surabaya dan mengendalikan serta mengurangi 

resiko daya rusak air.  

 

 

Gambar 2.1 Lokasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya 
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Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya sebelumnya 

bernama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, yang di atur dalam 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021. Dapat dilihat pada gambar 

2.1 di atas menunjukan peta lokasi Kantor Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 

Surabaya. 

 

2.2 Identitas Perusahaan 

Nama Instansi  : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya 

Alamat   : Jalan Jimerto No. 6-8 Ketabang, Kec. Genteng, Kota 

Surabaya, Kode Pos 60272 

No. Telepon   : (031) 5343051-57 

Website   : binamarga.surabaya.go.id 

Email    : binamarga@surabaya.go.id 

 

2.3 Visi Perusahaan 

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mempunyai visi untuk 

mewujudkan pengelolaan sumber daya air, perbaikan jalan, perawatan jembatan 

yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk mendukung Kota 

Surabaya lebih sejahtera. 

 

2.4 Misi Perusahaan 

Untuk mewujudkan visi, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 

Surabaya memiliki 4 misi, antara lain: 

1. Meningkatkan konservasi sumber daya air yang berkelanjutan. 

2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air secara adil untuk berbagai 

kebutuhan. 

https://binamarga.surabaya.go.id/
mailto:binamarga@surabaya.go.id
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3. Mengendalikan dan mengurangi resiko daya rusak air. 

4. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan 

infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia dan berkelanjutan.  

 

2.5 Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas 

 

Seperti yang tertera pada gambar 2 diatas struktural organisasi Dinas 

Sumber Daya Air dan Bina Marga, bahwa Kepala Dinas merupakan jabatan 

tertinggi dalam Dinas ini, dimana memiliki garis koordinasi dengan Sekretariat 

dan terhubung langsung ke empat bidang yaitu bidang pengadaan tanah dan 

pemanfaatan infrastruktur, bidang drainase, bidang jalan dan jembatan, serta bidang 
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pengelolaan sarana dan prasarana. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi pada 

setiap bagian: 

1. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 

Melaksanakan tanggung jawab terhadap walikota Kota Surabaya melalui 

sekretaris daerah atas urusan sumber dayar air dan bina marga yang mencakup 

lingkungan kota Surabaya.  

2. Sekretariat 

Melaksanakan tugas untuk surat menyurat, pengajuan proposal dan 

keuangan. Bertanggung jawab langsung di bawah kepala Dinas Sumber Daya Air 

dan Bina Marga.  

3. Bidang 

Terdapat 4 kepala bidang yang ada di Dinas Sumber Daya Air yang 

menjalakan tugas sesuai bidangnya dan langsung di awasi oleh Kepala Dinas. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Dinas Daerah 

Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat 

berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi 

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan 

dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai 

dengan lingkup tugasnya. Dinas Daerah merupakan perangkat daerah yang harus 

memainkan peranan yang lebih dominan dalam rangka pelaksanaan titik berat 

otonomi daerah pada Kabupaten/Kota (Rinaldy, 2018). Tugas dan fungsi utamanya 

adalah memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa batas-batas tertentu. Dengan 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, Dinas Daerah mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonom dan 

tugas pembantuan. Untuk itu Dinas Daerah dibentuk unit pelaksana teknis untuk 

menunjang kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di dalam suatu 

wilayah. 

 

3.2 Pencatatan 

Pencatatan data adalah proses memasukkan data ke dalam media sistem 

pencatatan data. Jika media sistem pencatatan data tersebut berupa buku, maka 

pencatatan data dilakukan dengan menulis pada lembar-lembar buku. Jika sistem 

pencatatan data berupa perangkat komputer, pencatatan dilakukan dengan mengetik 

melalui keyboard, penggunaan pointer mouse, alat scanner (pembaca gambar), atau 
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kamera video. Yang termasuk dalam pencatatan data adalah aktivitas penulisan ke 

buku atau kertas, pemasukan data ke dalam komputer (Witarto, 2008). Pencatatan 

histori service kendaraan kantor merupakan proses memasukkan data hasil service 

kendaraan kantor ke dalam media sistem pencatatan data online yang dapat diakses 

menggunakan berbagai jenis perangkat elektronik canggih saat ini, misalnya laptop, 

komputer, tablet, bahkan smartphone. Sumber data utama dalam proses ini adalah 

nota hasil service kendaraan kantor. 

Pada pencatatan kondisi jalan ini dibutuhkan data jalan diantaranya nama 

jalan yang di catat, nama kecamatan yang di tempati jalan tersebut, foto terbaru saat 

pencatatan, dan kondisi jalan saat pencatatan. Semua data nantinya akan 

dimasukkan kedalam sistem ke database. Semua sumber data dalam proses 

pencatatan kondisi jalan di dapat langsung oleh petugas Dinas Sumber daya Air dan 

Bina Marga Surabaya yang datang ke jalan yang di catat. 

 

3.3 Website 

Website adalah kumpulan halaman web yang dijalankan menggunakan 

browser dan internet. Website berada dalam domain atau subdomain yang sering 

disebut dengan WWW atau World Wide Web. Sebuah website dibuat dengan bahasa 

pemrograman HTML (Hyper Text Markup Language) yang diakses melalui 

protokol di internet.  

Selain menggunakan bahasa pemrograman HTML, website dapat 

dikembangkan dengan bahasa pemrograman dinamis, salah satunya adalah bahasa 

pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) yang merupakan bahasa 

pemrograman open-source server side. Server Side adalah script yang dimasukkan 

untuk diproses oleh dan diproses di server dan PHP memiliki keunggulan bersifat 
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open-source, yaitu pengguna bebas memodifikasi dan mengembangkan aplikasi 

atau sistem sesuai keinginan (Robby & dkk, 2021). 

 

3.4 Database 

Database atau basis data merupakan kumpulan data yang dikelola 

sedemikian rupa. Data atau file-file tersebut saling berhubungan sehingga mudah 

untuk dikelola maupun di kembangkan. Melalui pengelolaan tersebut menjadikan 

pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan 

informasi dan menyaring informasi. Database dalam sebuah perusahaan berisi 

tentang data- data yang sedang dikelolah oleh perusahaan tersebut. Jika sebuah file 

tidak dapat berhubungan maka file tersebut bukan dari suatu database yang sama 

(Hutahaen, 2015) . Database memiliki beberapa istilah antara lain entity, atribut, 

data value, record dan file. 

 

3.5 Framework Laravel 

Laravel merupakan framework yang dikembangkan oleh Taylor Otwell 

pada bulan Juni 2011 yang memiliki banyak pengguna hingga saat ini. Laravel 

adalah web framework PHP yang bersifat opensource yang dapat digunakan dalam 

mengembangkan web applications dengan menggunakan aristektur MVC (Model 

ViewController) (Robby & dkk, 2021). 

Framework Laravel mudah dipahami dan memudahkan dalam hal 

authentication, routing, session manager, caching, dan beberapa kegunaan lain dari 

komponen–komponen di Laravel. Laravel juga menyediakan fitur seperti database 

migration dan integrasi unit testing support yang memudahkan developer untuk 

membangun aplikasi yang kompleks (Chen, Ji, Fan, & Zhan, 2017). 
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Dalam penggunaannya Laravel memiliki kelemahan dalam penyimpanan 

file, karena terdapat beberapa file default yang tidak bisa di hapus, sehingga 

memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar. Laravel dapat dijalankan pada 

laptop atau komputer dengan versi PHP minimal 5.4 (Mediana & Nurhidayat, 

2018). Instalasi Laravel harus terhubung pada internet, karena untuk proses 

penginstalan perlu mengunduh library Laravel serta sebelum melakukan proses 

instalasi, laptop atau komputer harus terinstal composer terlebih dahulu. Selain 

composer, webserver seperti XAMPP harus ada pada komputer atau laptop sebelum 

membuat project Laravel. 

 

3.6 Black-box Testing 

Pengujian aplikasi perlu dilakukan untuk mengukur fungsional dari 

aplikasi yang telah dibuat dan mengevaluasi kesalahan yang ditemukan pada 

aplikasi tersebut. Salah satu metode pengukuran aplikasi adalah dengan 

menggunakan black-box testing, menurut (Jaya, 2018) black-box testing 

merupakan salah satu teknik pengujian aplikasi yang berfokus terhadap spesifikasi 

fungsional dan bekerja dengan mengabaikan struktur control, sehingga fokusnya 

beralih pada informasi domain. Pengujian fungsional yang dilakukan pada black-

box membutuhkan inputan dari pengguna dan output yang dihasilkan dari aplikasi, 

namun pengguna yang diharapkan adalah pengguna yang tidak tahu tentang 

bagaimana proses atau sistem aplikasi bekerja, agar dapat menghasilkan hasil 

pengujian fungsi yang maksimal dan mendapatkan banyak error pada aplikasi jika 

ada fungsi yang tidak sesuai (Luthfi, 2017). Metode pengujian aplikasi black box 

dapat mengetahui apakah fungsi tertentu dari aplikasi dapat menerima masukan 
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data yang tidak diharapkan dan menampilkan output yang sesuai atau tidak 

(Cholifah, Yulianingsih, & Sagita, 2018). 

 

3.7 User Acceptance Test 

User acceptance testing merupakan proses pemeriksaan apakah solusi 

tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan user. Testing ini berfokus kepada 

fungsionalitas software dan detail teknis lainnya yang nantinya akan digunakan 

oleh pengguna. Menurut (Perry, 2006) User Acceptance Testing merupakan 

pengujian yang dilakukan oleh end-user dimana user tersebut adalah karyawan 

perusahaan yang langsung berinteraksi dengan aplikasi dan dilakukan verifikasi, 

apakah sistem yang ada telah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Dapat disimpulkan 

User Acceptance Testing merupakan proses pengujian yang dilakukan kepada 

pengguna aplikasi, dengan dokumen hasil pengujian yang dapat digunakan sebagai 

bukti bahwa perangkat lunak telah diterima dan memenuhi persyaratan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem merupakan langkah awal untuk membuat sistem pada 

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya saat ini. Analisis sistem 

dilakukan berdasarkan hasil pengamatan (observasi), wawancara dan studi literatur 

proses yang berjalan saat ini. Analisis yang akan dilakukan meliputi analisis proses

bisnis, analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan fungsional, analisis non 

fungsional, dan analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak untuk 

sistem informasi yang akan di bangun. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati proses yang ada pada Dinas 

Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya saat ini. Hasil observasi adalah bahwa 

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya melakukan pencatatan kondisi 

jalan Kota Surabaya secara manual dengan mencatat pada kertas dan di tulis ulang 

di mirosoft excel untuk memperbarui kondisi jalan pada saat pencatatan, dimana hal 

itu tidak efisien dan dapat mengakibatkan kesalahan pencatatan laporan kondisi 

jalan. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mewawancarai pihak Dinas Sumber Daya 

Air dan Bina Marga Surabaya Bidang Jalan yang menangani pencatatan kondisi 

jalan Kota Surabaya untuk mendapatkan data-data yang di perlukan. Selain itu, 

penulis menanyakan bagaimana alur proses bisnis yang sedang terjadi saat ini. Data 
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yang telah didapatkan kemudian diolah untuk menghasilkan suatu informasi yang 

akan digunakan untuk membantu membuat website pencatatan kondisi jalan Kota 

Surabaya. 

3. Studi Literatur 

Penulis melakukan studi literatur dengan membaca dan memahami jurnal 

atau buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan topik yang diangkat yaitu 

Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Kondisi Jalan Kota Surabaya Berbasis Web. 

Studi literatur tersebut digunakan sebagai landasan teori dalam memecahkan suatu 

masalah agar penulis tidak menyimpang dari teori. 

 

4.1.1 Analisis Proses Bisnis 

Tahapan analisis yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara pada 

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya. Alur dari proses bisnis saat ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Petugas pencatatan kondisi jalan mendatangi jalan yang akan di catat 

kondisinya setiap jadwal yang sudah di tentukan. 

2. Petugas akan mencatat kondisi jalan dalam buku dan mendokumentasikan 

dengan mengambil foto untuk laporan.  

3. Data yang sudah di dapatkan akan di tulis ulang dalam microsoft excel di kantor 

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya untuk pembaruan data 

kondisi jalan sebelumnya yang sudah di catat. 

4. Foto yang sudah di dapat dari lapangan akan di simpan dalam folder komputer 

untuk pembaruan status kondisi jalan yang terbaru. 



16 

 

 

 

5. Untuk petugas yang ingin melihat data kondisi jalan, petugas harus membuka 

microsoft excel serta melihat foto dalam folder komputer untuk detail gambar 

kondisi jalan saat ini. 

Semua proses bisnis pencatatan kondisi jalan Kota Surabaya yang 

dilakukan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di gambarkan dalam sebuah 

flow. Flow diagram proses bisnis awal dapat di lihat dalam gambar 4.1.  

 

 

Gambar 4.1 Flow Diagram Proses Bisnis Awal 

 

Setelah analisis proses bisnis yang berjalan saat ini dan mengetahui 

permasalahan yang ada dalam proses bisnis tersebut, maka tahap selanjutnya adalah 

perencanaan sistem yang akan dibuat di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 

Surabaya. Usulan sistem yang akan dijalankan di Dinas Sumber Daya Air dan Bina 

Marga Surabaya adalah sebagai berikut: 
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1. Petugas login melalui website ke halam admin, login sebagai petugas. 

2. Petugas yang sudah melakukan login, dapat masuk ke menu kondisi jalan. 

3. Di menu kondisi jalan, petugas dapat menginputkan status kondisi jalan Kota 

Surabaya yang belum terdaftar dengan ara isi form yang ada dan tekan simpan. 

4. Petugas dapat melihat grafik laporan tiap bulan kondisi jalan yang memiliki 

kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. 

5. Petugas juga dapat melakukan export data laporan penatatan kondisi jalan ke 

mirosoft excel.  

6. Petugas dapat logout jika sudah cukup untuk peubahan data dengan cara tekan 

tombol keluar. 

Semua proses bisnis pencatatan kondisi jalan Kota Surabaya yang akan di 

usulkan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di gambarkan dalam sebuah 

flow. Flow diagram proses bisnis usulan dapat di lihat dalam gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Flow Diagram Proses Bisnis Usulan 
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4.1.2 Identifikasi Masalah 

Tahapan identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui permasalahan 

yang terjadi pada perusahaan tersebut. Permasalahan pada Dinas Sumber Daya Air 

dan Bina Marga Surabaya yaitu pada pencatatan kondisi jalan di Kota Surabaya 

yang sedang mengalami permasalahan. Tahap permasalahan di dapatkan dengan 

cara observasi dan wawancara langsung dengan pihak instansi yang menangani 

pencatatan jalan Kota Surabaya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya terdapat 

beberapa masalah yaitu: 

1. Pencatatan kondisi jalan dilakukan berkala setiap bulannya seluruh Kota 

Surabaya secara manual dengan datang langsung ke jalan yang akan di lakukan 

pengecekan kondisinya dan akan di foto sebagai pendataan. Data foto kondisi 

jalan akan di kirim ke pihak petugas kantor sebagai pendataan setiap bulannya 

dan di simpan dalam folder komputer. 

2. Pencatatan kondisi jalan masih dilakukan secara manual yaitu dengan 

menuliskan di kertas dan di tulis ulang menggunakan microsoft excel. 

 

4.1.3 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Dari permasalahan yang ada petugas pencatatan kondisi jalan masih 

manual menggunakan buku yang nantinya di atat kembali pada excel dan sering 

terjadi perbedaan data. Analisis kebutuhan pengguna ini merupakan proses yang 

dilakukan untuk mengetahui dan menentukan siapa saja yang akan menggunakan 

aplikasi pencatatan kondisi jalan ini, maka dari itu akan dijelaskan dalam tabel 4.1 

berikut: 
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Tabel 4.1 Analisi Kebutuhan Pengguna 

No. Pengguna Fungsi 

1. Admin 1. Dapat melakukan login pada 

halaman admin.  

2. Dapat melakukan pengelolaan 

master pencatatan (menambah) 

dan master user (menambah, 

menghapus). 

2. Petugas 1. Dapat melakukan login pada 

halaman admin. 

2. Dapat melakukan pengelolaan 

master pencatatan (menambah). 

 

4.1.4 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional merupakan gambaran alur sistem yang akan 

dibuat atau yang telah dibuat dan kebutuhan fungsi atau fitur apa saja yang terdapat 

dalam sistem, fitur-fitur tersebut meliputi masukan (input), proses, dan keluaran 

(output). Beberapa kebutuhan fungsional yang telah disimpulkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kebutuhan fungsi login  

Fungsi login digunakan untuk memasuki website tersebut dengan 

username dan password yang sudah ditentukan.  Terdapat pengguna yang memiliki 

level admin dan petugas yang nantinya akan masuk ke halaman website admin dan 

menampilkan fitur sesuai level saat login. 
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2. Kebutuhan fungsi kondisi jalan 

Fungsi kondisi jalan ini digunakan untuk menambah catatan jalan pada 

master pencatatan. Pada fungsi kondisi jalan ini akan menghasilkan data 

pencatatan. Semua data penatatan akan di simpan dalam database. 

3. Kebutuhan setting admin 

Fungsi setting admin ini digunakan untuk menambah, merubah dan 

menghapus pada master user. Setting admin hanya bisa di kelola oleh admin, level 

petugas tidak dapat membuka halaman ini. Semua data yang di kelola pada halaman 

ini nantinya akan masuk database. Pada halaman ini menghasilkan data user.  

 

4.1.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak atau software adalah suatu program yang 

digunakan untuk mengembangkan dan membangun perangkat lunak. Adapun 

perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Sistem operasi menggunakan sistem operasi windows minimal windows 10. 

2. Google Chrome. 

3. Atom. 

4. XAMMP. 

 

4.1.6 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Berdasarkan analisis kebutuhan perangkat lunak yang telah dibuat maka 

dapat dilanjutkan dengan analisis kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat 

keras merupakan komponen peralatan fisik yang membentuk sistem komputer 

terstruktur, serta perangkat keras lain yang mendukung komputer dalam 



21 

 

 

 

menjalankan fungsinya. Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Prosesor minimal Intel Core i3. 

2. RAM minimal 4 GB. 

3. VGA minimal 512 MB. 

4. Hardisk minimal TB. 

5. Mouse dan Keyboard. 

6. Monitor. 

 

4.2 Desain 

Pada tahan kedua ini dilakukan pemodelan sistem yang berguna untuk 

mengambarkan alur sistem yang meliputi system flow, context diagram (DFD), 

CDM, PDM dan struktur tabel yang ada dalam database yang sudah di buat. 

Gambaran alur ini nantinya akan digunakan untuk menjelaskan alur sistem yang 

akan dijalankan. 

 

4.2.1 System Flochart 

System flow merupakan informasi dan aliran data yang sudah 

terkomputerisasi secara otomatis dalam sistem di sebuah perusahaan. System 

flowchart adalah sebuah gambaran sistem yang ada dalam aplikasi yang berjalan. 

Dari hasil wawancara terdapat ada 3 system flow yang terdapat dalam aplikasi yaitu 

system flow login, system flow pencatatan kondisi jalan dan system flow setting 

admin. 

A. System Flow Login 
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System login merupakan tampilan awal sebagai jalur untuk masuk website 

pencatatan kondisi jalan Kota Surabaya, nantinya dalam login harus mengisi 

username dan password yang sudah dimiliki. Untuk login sebagai admin nantinya 

akan bisa melakukan tambah, ubah dan hapus data kondisi jalan. Admin akan dapat 

menambahkan, mengubah dan menghapus data petugas yang dapat login ke dalam 

website pencatatan kondisi jalan.  

 

 

Gambar 4.3 System Flow Diagram Login 

 

B. System Flow Pencatatan Kondisi Jalan 

System flow pencatatan kondisi jalan ini dapat dikelola oleh admin dan 

petugas. Data dalam database catatan dapat di tambah, di ubah dan di hapus. Pada 

saat ada perubahan kondisi jalan, petugas dapat mengubah data yang ada dalam 
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database sesuai dengan data kondisi jalan yang terbaru. Selanjutnya jika ada data 

jalan baru akan di catat untuk penambahan jalan serta kondisi jalan saat itu. 

 

Gambar 4.4 System Flow pencatatan Kondisi Jalan 

 

C. System Flow Setting Admin 

System flow setting admin ini hanya dapat dikelola oleh admin untuk 

digunakan menambahkan, mengubah dan menghapus data petugas yang menangani 

pencatatan kondisi jalan di Kota Surabaya. 



24 

 

 

 

 

Gambar 4.5 System Flow Diagram Setting Admin 

 

4.2.2 Context Diagram 

Context diagram merupakan bagian paling dari pada diagram yang 

lainnya, dalam diagram tersebut menggambarkan keseluruhan sistem yang ada. 

Pada context diagram ini terdapat 2 external entity yaitu admin dan petugas. Admin 

merupakan level tertinggi yang dapat mengelola keseluruhan master yang ada pada 

aplikasi pencatatan kondisi jalan. Sedangkan petugas hanya dapat mengelola bagian 

pencatatan kondisi jalan. Berikut context diagram dapat dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Context Diagram 

 

4.2.3 Data Flow Diagram (DFD) 

Data flow diagram digunakan untuk menggambarkan proses suatu sistem 

yang akan di kembangkan atau di buat. Setelah pembuatan diagram context akan di 

compose dan menghasilkan data flow diagram yang kembangkan kembali isinya 

sesuai sistem yang akan di buat. Berikut data flow diagram dapat dilihat pada 

gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7 Data Flow Diagram 
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4.2.4 Conseptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model merupakan gambaran dari setiap entitas yang 

memiliki hubungan dengan entitas lainnya dan entitas tersebut harus memiliki 

atribut. Pada CDM ini memiliki 3 tabel yaitu tabel keamatan, tabel jalan dan tabel 

catatan. Berikut conseptual data model dapat dilihat pada gambar 4.8. 

 

 

Gambar 4.8 Conseptual Data Model 

 

4.2.5 Physical Data Model (PDM) 

Physical data model merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel 

yang menggambarkan data serta hubungan antara data yang lainnya. Tabel-tabel 

yang berelasi menggambarkan database yang akan digunakan. Berikut Physical 

Data Model dapat dilihat pada gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Physical Data Model 

 

4.2.6 Struktur Tabel 

Struktur tabel merupakan struktur yang digunakan untuk menyimpan data 

pada database website Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya: 

A. Tabel Catatan 

Tabel catatan ini digunakan untuk menampung data pencatatan kondisi 

jalan Kota Surabaya. Untuk rincian tabel catatan sebagai berikut: 

Nama Tabel: catatan 

Primary Key: id_jalan 

Foreign Key: - 

Fungsi: Menyimpan data kondisi jalan 

 

Tabel 4.2 Struktur Tabel Master Catatan 

No Nama Type Data Length Constraint 

1. Id_catat Int 6 Primary Key 

2. Id Int 20 - 
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No Nama Type Data Length Constraint 

3. id_jalan int 11 - 

4. Id_kec Varchar 20 - 

5. Tgl_cat Date - - 

6. Foto Longblob - - 

7. kondisi Varchar 30 - 

 

B. Tabel Kecamatan 

Tabel master kecamatan ini digunakan untuk mengetahui jalan tersebut 

berada di kecamatan mana. Untuk rincian tabel kecamatan sebagai berikut: 

Nama Tabel: keamatan 

Primary Key: kecamatan 

Foreign Key: - 

Fungsi: Menyimpan data kecamatan. 

 

Tabel 4.3 Struktur Tabel Master Kecamatan 

No Nama Type Data Length Constraint 

1. Id_kec int 11 Primary Key 

2. kecamatan varchar 20 - 

 

C. Tabel Jalan 

Tabel master jalan ini digunakan untuk mengetahui nama jalan mana yang 

akan di masukkan. Untuk detail dari tabel jalan sebagai berikut: 

Nama Tabel: jalan 

Primary Key: id 
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Foreign Key: - 

Fungsi: Menyimpan data jalan 

 

Tabel 4.4 Struktur Tabel Jalan 

No Nama Type Data Length Constraint 

1. Id_jalan int 11 Primary Key 

2. Nama_jalan Varchar 48 - 

 

D. Tabel User 

Tabel master user ini digunakan untuk mengetahui pengguna tersebut 

admin atau petugas. Untuk rincian tabel user sebagai berikut: 

Nama Tabel: user 

Primary Key: id 

Foreign Key: - 

Fungsi: Menyimpan data user. 

 

Tabel 4.5 Struktur Tabel User 

No Nama Type Data Length Constraint 

1. Id int 20 Primary Key 

2. Name Varchar 20 - 

3. Level Varchar 7 - 

4. Username Varchar 20 - 

5. Email_verified_at Timestamp - - 

6. Password  Varchar 100 - 

7. Remember_token Varchar 100 - 
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No Nama Type Data Length Constraint 

8. Created_at Timestamp - - 

9. Updated_at Timestamp - - 

 

4.3 Hasil Implementasi 

Hasil implementasi merupakan hasil yang sudah dibuat pada pencatatan 

kondisi jalan tersebut yang sebelumnya di rancang dahulu pada CDM, PDM, DFD 

dan system flowchart-nya sehingga hasil dari rancangan tersebut di 

implementasikan pada sistem dan aplikasi yang berjalan. 

Maka dari itu hasil implementasi sistem dari website pencatatan kondisi 

jalan ini meliputi form login dan form penatatan, untuk lebih jelasnya berikut 

penjelasan jalannya website pencatatan kondisi jalan pada Dinas Sumber Daya Air 

dan Bina Marga. 

 

4.3.1 Form Login 

Form login ini digunakan untuk masuk halaman admin dan membedakan 

apakah yang masuk memiliki level petugas atau level admin dengan pengecekan 

data dalam database saat melakukan login. Pengguna akan mengisi username dan 

password yang dimiliki lalu sistem akan melakukan pengecekan ke dalam 

database, jika yang masuk admin maka akan dapat mengakses keseluruhan menu. 

Apabila yang masuk petugas hanya akan mengakses pencatatan jalan saja. Berikut 

form login dapat dilihat pada gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Form Login 

 

4.3.2 Halaman Kondisi Jalan 

Halaman kondisi jalan ini digunakan untuk melihat data kondisi jalan yang 

sudah di catat oleh petugas. Pada halaman ini dapat melakukan tambah data dengan 

cara klik tombol yang sudah tersedia. Berikut halaman kondisi jalan dapat dilihat 

pada gambar 4.11.  

 

 

Gambar 4.11 Halaman Kondisi Jalan 
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4.3.3 Form Tambah Kondisi Jalan 

Form tambah kondisi jalan ini digunakan petugas untuk menambahkan 

kondisi jalan pada jalan baru yang berada di Kota Surabaya. Petugas dapat mengisi 

form yang sudah tersedia dan memasukkan gambar jalan yang di catat dan kondisi 

jalan tersebut saat pencatatan, setelah itu klik tambah data. Setelah klik tambah data 

maka data akan tersimpan dalam database. Berikut form tambah kondisi jalan dapat 

dilihat pada gambar 4.12. 

 

 

Gambar 4.12 Form Tambah Kondisi Jalan 

 

4.3.4 Halaman Export Excel Laporan Kondisi Jalan 

Halaman export excel laporan kondisi jalan ini berguna untuk petugas 

pencatatan untuk mencetak laporan sesuai filter bulan yang diinginkan yang 

nantinya akan di export ke dalam excel sebagai laporan hard copy. Semua petugas 

maupun admin dapat melakukan export file sesuai filter yang sudah dilakukan. 

Berikut halaman export excel laporan kondisi jalan dapat dilihat pada gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Halaman Export Excel Laporan Kondisi Jalan 

 

4.3.5 Halaman Grafik bulanan Kondisi Jalan 

Halaman grafik bulanan kondisi jalan ini digunakan petugas untuk melihat 

grafik data kondisi jalan tiap bulanya berapa jumlah yang memiliki kondisi baik, 

rusak ringan dan rusak berat. Berikut halaman grafik bulanan kondisi jalan dapat 

dilihat pada gambar 4.14. 

 

 

Gambar 4.14 Halaman Grafik Bulanan Kondisi Jalan 
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4.3.6 Halaman Setting Admin 

Halaman setting admin berguna untuk admin melihat data petugas dan 

menambahkan petugas baru. Admin juga dapat menghapus data petugas apabila ada 

perubahan pada dinas. Halaman admin hanya bisa dibuka oleh admin saat login, 

petugas yang login tidak akan dapat membuka halaman admin saat login. Berikut 

halaman setting admin dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.15 Halaman Setting Admin 

 

4.3.7 Form Tambah Petugas 

Form tambah petugas ini digunakan admin untuk menambah akun petugas 

baru. Admin akan mengisi form yang ada sesuai data petugas baru, lalu klik tambah 

data dan data akan di simpan dalam database. Petugas yang sudah memiliki akun 

dapat login dan bisa melakukan pencatatan. Berikut form tambah petugas dapat 

dilihat pada gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Form Tambah Petugas 

 

4.4 Black-Box Testing 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kinerja sistem menggunakan 

metode black-box testing dengan melakukan beberapa rangkaian aktifitas 

pengujian. Berikut hasil pengujian yang sudah dilakukan. 

 

Tabel 4.6 Hasil Black-Box Testing 

Kode 

testing 

User Aktivitas Status 

BBT01 Petugas Dinas dan 

Testing 

Login ke halaman admin pass 

BBT02 Petugas Dinas dan 

Testing 

Menambah data kondisi jalan pass 

BBT03 Petugas Dinas dan 

Testing 

Export data kondisi jalan pass 

BBT04 Petugas Dinas dan 

Testing 

Melihat grafik data kondisi jalan pass 
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Kode 

testing 

User Aktivitas Status 

BBT05 Petugas Dinas dan 

Testing 

Menambah data petugas pass 

BBT06 Petugas Dinas dan 

Testing 

Menghapus data petugas pass 

 

4.5 User Acceptance Test 

Untuk mengetahui tanggapan responden pengguna terhadap aplikasi yang 

dibuat dan akan di implementasikan, maka dilakukan pengujian dengan 

memberikan total 9 pertanyaan kepada bagian petugas pencatatan kondisi jalan 

Dinas Sumber Daya Air dimana jawaban dari pertanyaan tersebut terdiri dari 

tingkatan yang dapat dipilih sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 Kriteria Penilaian Testing 

Jawaban Keterangan Bobot 

A Sangat Bagus/Mudah 5 

B Bagus/Mudah 4 

C Netral 3 

D Kurang Bagus/Mudah 2 

E Sangat Kurang Bagus/Mudah 1 

 

Pada bagian ini uji coba dilakukan pada 4 petugas bagian pencatatan 

kondisi jalan, dan hasil yang didapat sebagai berikut: 

 



37 

 

 

 

Tabel 4.8 Hasil Kuisioner Penilaian Sistem Pencatatan Kondisi Jalan 

Kode Pertanyaan 

Jawaban 

A B C D E 

P01 Apakah tampilan sistem yang telah dibangun 

dapat dipahami dengan mudah? 

3 1    

P02 Apakah fungsi sistem yang telah dibangun 

dapat dijalankan dengan baik? 

4     

P03 Apakah sistem dapat login dengan aman dan 

mudah? 

4     

P04 Apakah sistem dapat menampilkan grafik 

pencatatan dengan baik? 

4     

P05 Apakah sistem dapat menyimpan data 

pencatatan kondisi jalan dengan lebih efisien? 

4     

P06 Apakah sistem dapat melakukan pengelolaan 

terhadap data admin dengan baik? 

4     

P07 Apakah Sistem dapat menampilkan hasil 

pencatatan kondisi jalan dengan baik? 

4     

P08 Apakah filter tanggal pada data pencatatan 

dapat berjalan dengan baik? 

4     

P09 Apakah sistem dapat menghasilkan laporan 

excel secara efektif dan efisien? 

3 1    

 

Dari hasil kuisioner yang telah didapatkan, selanjutnya dilakukan 

perhitungan dan pembobotan serta didapatkan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 Hasil Penilaian Sistem Pencatatan Kondisi Jalan 

Kode 

Pertanyaan 

Nilai 

(Jawaban x Bobot) Jumlah 

Rata-Rata 

Nilai 

Presentase 

A B C D E 

P01 15 4 0 0 0 19 4,75 95% 

P02 20 0 0 0 0 20 5 100% 

P03 20 0 0 0 0 20 5 100% 

P04 20 0 0 0 0 20 5 100% 

P05 20 0 0 0 0 20 5 100% 

P06 20 0 0 0 0 20 5 100% 

P07 20 0 0 0 0 20 5 100% 

P08 20 0 0 0 0 20 5 100% 

P09 15 4 0 0 0 19 4,75 95% 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh proses kerja dan struktur yang telah dijelaskan 

sebelumnya, Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Kondisi Jalan Kota Surabaya 

Berbasis Web yang telah dibuat selama kegiatan kerja praktik pada Dinas Sumber 

Daya Air dan Bina Marga Surabaya maka dapat disimpulkan beberapa hal antara 

lain sebagai berikut: 

1. Terdapat 3 fitur yang dibuat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala saat di 

operasikan dengan dibuktikan hasil black-box testing terhadap aplikasi yang 

sudah berjalan semua status aktifitas pengujian bernilai pass. 

2. Pengguna dapat login sesuai level tanpa mengalami masalah dan menampilkan 

halaman sesuai levelnya dengan dibuktikan hasil dari user acceptance test. 

3. Aplikasi dapat digunakan untuk menambahkan kondisi jalan secara langsung 

yang dapat dibuktikan dari hasil testing menggunakan user acceptance test. 

4. Aplikasi mampu menampilkan grafik bulanan kondisi jalan dengan tampilan 

sesuai data yang dimiliki, dibuktikan dengan hasil testing pengguna 

menggunakan user acceptance test. 

 

5.2 Saran 

Pada sistem yang sudah dibangun tidak dapat sepenuhnya dianggap 

sempurna, karena masih ada banyak sistem yang berhubungan dengan pengelolaan  

data jalan yang belum diterapkan pada sistem ini. Diharapkan pada penelitian serta 

pengembangan sistem selanjutnya dapat memuat beberapa hal antara lain. 
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1. Sistem penjadwalan petugas pencatatan kondisi jalan. 

2. Sistem penjadwalan pengaspalan ulang jalan 

3. Sistem laporan perbaikan jalan yang sudah dilakukan. 

4. Sistem Pengelolaan anggaran perbaikan jalan. 

5. Sistem pengelolaan kondisi jembatan. 
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