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MOTTO 

 

“Give a man a bowl of rice, and you will give him food for a day. Teach a man 

maintain rice, and you will give him food for life.” 

(Berikan seorang pria semangkuk nasi, dan kamu akan memberinya makanan untuk 

sehari. Ajarkan seorang pria memelihara padi, dan kamu akan memberinya makanan 

seumur hidup). 

- Confusius - 

 

“Someone who stops learning is old people, although she was just a teenager. 

Someone who has never stopped learning will forever be young.” 

(Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih 

remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi 

pemuda). 

- Henry Ford - 

 

“Education is a ticket to the future. Tomorrow is owned by the people who prepare 

himself from today.” 

(Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang 

mempersiapkan dirinya sejak hari ini). 

- Malcolm X – 

 

 

Laporan ini penulis persembahkan kepada : 

♥ Orangtua Tercinta  

♥ Saudara-saudaraku tersayang 

♥ Para Pendidikan yang  

    kuhormati 
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ABSTRAK 

 

  

RIVANS JULIANDRA & M. YUSUF. Rancang Bangun Sistem Informasi pada PT. 

Dharma Mulia Buana Abadi Berbasis Web dengan Metode Prototype. 

 

Perkembangan teknologi adalah kemajuan dari globalisasi, dimana ilmu 

pengetahuan dan teknologi menjadi andalan masyarakat dunia. Seiring dengan 

perkembangan teknologi di dunia, perkembangan internet juga luar biasa dan jauh 

berbeda dengan masa awal kehadirannya. Website banyak digunakan oleh perusahaan 

bisnis/instansi untuk mendukung kelancaran usaha.  

Selama ini kegiatan pemasaran jasa konstruksi dari PT. Dharma Mulia Buana 

Abadi masih secara konvensional. Pada sistem yang sedang berjalan di perusahaan 

ini, kegiatan pemasaran dan promosi jasa konstruksi masih menggunakan komunikasi 

lisan dan banner. Apabila purchasing perusahan meeting dengan client, lalu ada 

client yang lain meminta penawaran harga, maka client yang meminta penawaran 

harga harus menunggunya. Sehingga sistem konvensional yang ada saat ini kurang 

efektif di era globalisasi sekarang ini. 

 Sehingga penulis memberikan solusi alternatif untuk membuat rancang bangun 

sistem informasi pada PT. Dharma Mulia Buana Abadi berbasis web. Dengan adanya 

rancang bangun sistem informasi berbasis web, pengguna dapat mengetahui 

informasi tentang perusahaan serta penyewaan jasa konstruksi dan sewa alat berat 

secara online. 

 

 

Kata Kunci : Website, Komunikasi Lisan, Rancang Bangun, Sistem informasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Perkembangan teknologi adalah kemajuan dari globalisasi, dimana 

ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi andalan masyarakat dunia. Hal ini 

disebabkan oleh perkembangan yang sangat pesat pada bidang teknologi 

terutama komputer, sehingga mendorong masyarakat dunia untuk memasuki 

era teknologi yang serba cepat sekaligus menjadi informasi sentral industri. 

Selain itu fungsi dari penggunaan komputer adalah sebagai alat bantu 

manajemen dalam pengambilan keputusan yang merupakan salah satu yang 

paling menentukan bagi kemajuan suatu perusahaan yang serba cepat dan 

tepat serta mempunyai penyimpanan data yang didukung keamanan data yang 

terjamin dengan sistem komputerisasi yang efisien, sehingga menghasilkan 

laporan sistem yang tepat waktu. 

 Seiring dengan perkembangan teknologi di dunia, perkembangan 

internet juga luar biasa dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. 

Web merupakan salah satu sumber daya internet yang berkembang pesat. Web 

telah membentang ke seluruh penjuru dunia. Tidak hanya terbatas pada 

lembaga-lembaga penelitian yang ingin mempublikasikan hasil riset, Web 

juga banyak digunakan oleh perusahaan bisnis/instansi untuk mendukung 
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kelancaran usaha, atau kelancaran dalam mencari dan mendapatkan informasi 

mengenai instansi atau perusahaan tersebut dari sekedar menangani 

penyampaian informasi sampai ke penyelenggaraan bisnisnya sendiri. Web 

juga bisa digunakan untuk memudahkan dalam penyampaian informasi 

khususnya pada bidang perdagangan. 

PT. Dharma Mulia Buana Abadi bergerak di bidang jasa konstruksi 

yang berlokasi di Jalan Rudus No. 39 Kel. 20 Ilir, Palembang. PT. Dharma 

Mulia Buana Abadi telah berdiri sejak tahun 2002. Selama ini kegiatan 

pemasaran jasa konstruksi dari PT. Dharma Mulia Buana Abadi masih secara 

konvensional. Pada sistem yang sedang berjalan di perusahaan ini, kegiatan 

pemasaran dan promosi jasa konstruksi masih menggunakan komunikasi lisan 

dan banner. Pemesanan jasa konstruksi dimulai dari permintaan harga dari 

client, lalu purchasing perusahan  ini memberikan penawaran harga. Dari 

hasil negosiasi antara client dan purchasing ini, kemudian client membuat 

purchase order (PO). Apabila purchasing perusahan meeting dengan client, 

lalu ada client yang lain meminta penawaran harga, maka client yang meminta 

penawaran harga harus menunggunya. Sehingga sistem konvensional yang 

ada saat ini kurang efektif di era globalisasi sekarang ini. Sebagai salah satu 

perusahaan swasta yang selalu ingin eksis dan lebih dikenal oleh masyarakat 

luas, PT. Dharma Mulia Buana Abadi memerlukan terobosan yang dapat 

memberikan sistem informasi mengenai pengolahan jasa.  
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 Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membuat usulan 

penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi pada PT. 

Dharma Mulia Buana Abadi Berbasis Web dengan Metode Prototype”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah penulis buat maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana membangun 

sistem informasi pada PT. Dharma Mulia Buana Abadi berbasis web dengan 

metode prototype? 

 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. PT. Dharma Mulia Buana Abadi bergerak dibidang jasa konstruksi dan 

penyewaan alat berat. Penelitian ini menangani masalah pada pelayanan 

informasi tentang perusahaan, produk-produk berupa jasa konstruksi dan 

alat berat, dan pemesanan produk secara online. 

b. Perhitungan jumlah laba-rugi dari suatu proyek akan dilakukan secara 

offline. 

c. Rancang bangun website ini dibuat menggunakan metode prototype 

dengan framework Codeigniter. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian (research) yang dilaksanakan oleh mahasiswa 

STMIK PalComTech adalah membuat “Rancang Bangun Sistem Informasi 

pada PT. Dharma Mulia Buana Abadi Berbasis Web dengan Metode 

Prototype” yang dapat digunakan sebagai media informasi tentang 

perusahaan serta penyewaan jasa konstruksi dan sewa alat berat secara online. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

  Manfaat penelitian (research) adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Penulis 

1. Mahasiswa dapat mengimplementasikan materi perkuliahan 

kedalam penelitian (research) di perusahaan tersebut. 

2. Mahasiswa dapat meningkatkan wawasan dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan yang di dapat selama menjalani studi  

perkuliahan. 

3. Mahasiswa dapat membangun jaringan kerjasama dengan  

instansi. 

1.5.2. Manfaat Perusahaan  

1. Informasi yang dihasilkan maupun pemesanan lebih cepat dan 

update karena penyampaian informasi dan pemesanan sudah 

menggunakan aplikasi berbasis web. 



5 

 

 

2. Memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi 

antara perusahaan dan client PT. Dharma Mulia Buana Abadi. 

1.5.3. Manfaat Bagi Akademik 

 Sebagai referensi penulis dikemudian hari dalam melakukan 

penelitian untuk membuat aplikasi menjadi lebih baik, serta sebagai 

masukkan dalam penulisan ilmiah yang lebih baik dimasa yang akan 

datang. 
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BAB II 

 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 

2.1. Profil Perusahaan 

 2.1.1. Sejarah dan Gambaran Umum PT. Dharma Mulia Buana Abadi 

  PT. Dharma Mulia Buana Abadi didirikan dengan akte Notaris 

Fauzie, SH Nomor: 94 pada hari Selasa, 12 November 2002. Pada 

Pendirian PT. Dharma Mulia Buana Abadi disaksikan oleh 4 orang 

yang bernama Tuan Malian, Tuan Zainal, S.E., Tuan Halim Susanto, 

S.E., dan Tuan Safriyanto. Pengembangan PT. Dharma Mulia Buana 

Abadi tidak terlepas dari maksud dan tujuan. Berikut pelaksanaan 

kegiatan usaha agar mencapai maksud dan tujuannya: 

1. Menjalankan perdagangan umum meliputi perdagangan local, 

antar pulau, perdagangan ekspor dan impor, sebagai grosir 

leveransir dan distributor ; 

2. Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya antara 

lain industri alat kantor, industri mesin-mesin, industri perakitan 

komponen jadi, (Elektronik) ; 

3. Menjalankan usaha pembangunan (selaku kontraktor) antara lain 

meliputi : arsitektur, pemasangan instalasi listrik dan air, instalasi 
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alat-alat pendingin ruangan, alat-alat telekomunikasi, melakukan 

perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembuatan berbagai 

bangunan antara lain akan tetapi tidak terbatas pada bangunan 

gedung-gedung bertingkat, jalan-jalan raya, jembatan dan dermaga 

serta pekerjaan-pekerjaan sipil lainnya ; 

4. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, penyelenggaran usaha 

tehnik ; 

5. Menjalankan usaha dalam bidang peternakan, perikanan 

perkebunan, pertanian dan perkayuan. 

 

  2.1.2. Visi dan Misi Perusahaan  

      1. Visi PT. Dharma Mulia Buana Abadi 

  Menjadi perusahaan kontraktor di bidang jasa kontruksi 

dengan Total Quality Management yang memberikan Total Quality 

Services bagi para pengguna jasa di seluruh Indonesia. 

      2. Misi PT. Dharma Mulia Buana Abadi     

1. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas 

tinggi serta berorientasi kepada peningkatan secara terus-menerus. 

2. Menciptakan inovasi melalui pemanfaatan teknologi  

3. Menciptakan mitra kerja yang handal. 
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  2.1.3.  Struktur Organisasi  

       Struktur organisasi (organization structure), 

mengidentifikasikan tanggung jawab bagi masing-masing posisi 

jabatan dan hubungan diantara posisi-posisi tersebut. 

 

(Sumber: PT. Dharma Mulia Buana Abadi, 2015) 

Gambar 2.1. Struktur Kepengurusan Organisasi PT Dharma Mulia Buana Abadi 

 

  2.1.4. Tugas dan Wewenang  

       Uraian tugas (job description) merupakan suatu rincian yang 

menujukan posisi, tanggung jawab, wewenang, fungsi dan tugas-tugas 
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yang harus dikerjakan oleh seorang personil didalam suatu organisasi 

(Jogiyanto,2005 : 28). 

       Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing 

jabatan dari PT. Dharma Mulia Buana Abadi : 

1. Direktur  

Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab seorang Direktur adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengoperasikan sumber daya yang ada di PT. Dharma Mulia 

Buana Abadi, untuk menjadi perusahaan yang profesional, 

sehat dan efisien. 

b. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar. 

c. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan harta PT. 

Dharma Mulia Buana Abadi 

d. Meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme sumber daya 

manusia. 

e. Mensejahterakan karyawan dengan cara memberikan promosi 

jabatan atau bonus bagi karyawan yang tekun dan ulet serta 

selalu mengerjakan pekerjaannya melebihi target perusahaan. 

f. Menjaga keseimbangan pendanaan dalam perusahaan secara 

optimal, agar pendapatan selalu lebih besar dari biaya yang 

dikeluarkan perusahaan. 
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2. Sekretaris 

Seorang sekretaris merupakan fungsi pekerjaan yang memiliki multi 

tugas. Tugas seorang sekretaris sangat bervariasi dan bermacam-

macam. Berikut ini uraian tugas sekretaris : 

a. Memfilter informasi dan sebagai sumber informasi bagi 

pimpinan dan menjalankan tugas, fungsi dan 

tanggungjawabnya. 

b. Mengatur aktivitas perusahaan, mulai dari administrasi hingga 

human relations (HR). 

c. Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan 

pimpinan. 

d. Menjadi mediator pimpinan dengan bawahan. 

3. Wakil Direktur 

Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab seorang Wakil Direktur 

adalah sebagai berikut : 

a. Mem-back up tugas dan tanggung jawab Direktur ketika 

Direktur sedang tidak bertugas atau tidak ditempat. 

b. Menyusun anggaran dan menyusun strategi dan rencana kerja 

untuk mencapai anggaran tersebut. 

c. Menggunakan sumber daya yang dimiliki PT. Dharma Mulia 

Buana Abadi secara optimal untuk mencapai tingkat efisiensi 

dan produktifitas yang telah ditetapkan. 
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d. Mengkoordinasikan semua divisi agar dapat berjalan secara 

optimal. 

e. Melakukan penilaian menyeluruh setiap bulannya untuk 

mengetahui perkembangan perusahaan dalam periode tersebut 

dan melaporkan hasil yang didapatkan kepada Direktur. 

4. Manager Divisi Keuangan dan Perpajakan 

Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab seorang Manager Divisi 

Keuangan dan Perpajakan adalah sebagai berikut : 

a. Memastikan kegiatan operasi staff-staff administrasi, keuangan 

dan perpajakan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang ada dalam perusahaan. 

b. Memelihara sarana prasarana kantor yang menjadi pegangan 

dalam proses transaksi harian. 

c. Menyimpan, memelihara, dan memonitor kelengkapan berkas 

serta dokumentasinya. 

d. Mengotorisasi pendanaan dalam perusahaan dan menjaga agar 

pendapatan selalu lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. 

5. Manager Divisi Operasional 

Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab seorang Manager Divisi 

Operasional adalah sebagai berikut : 
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a. Mengatur kegiatan kerja di lapangan dengan baik dan 

menggunakan sumber daya manusia secara optimal untuk 

mencapai efisiensi dan produktifitas yang tinggi. 

b. Mengotorisasi dan mengkoordinir semua kegiatan operasi yang 

terjadi di lapangan. 

c. Tanggap dalam menyelesaikan kerusakan-kerusakan yang 

terjadi pada unit-unit secepat mungkin agar tidak mengganggu 

kenyamanan pelanggan/konsumen dalam pemakaian alat berat. 

d. Memastikan sistem/prosedur operasional telah ditaati dan 

dipatuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 

dalam perusahaan. 

6. Manager Divisi Personalia dan Umum 

Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab seorang Manager Divisi 

Personalia dan Umum adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan kantor. 

b. Mengelola kegiatan administrasi kepegawaian. 

c. Mengelola kegiatan umum perusahaan seperti pengadaan alat 

tulis kantor, peralatan kantor, keamanan kantor dan lain 

sebagainya. 

d. Bertanggung-jawab atas pengawasan, pemeliharaan dan 

pengarsipan harta tetap dan inventaris kantor. 
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e. Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan 

kegiatan administrasi kantor, sebagai rekomendasi pembuatan 

anggaran departemen. 

7. Manager Divisi Pemasaran 

Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab seorang Manager Divisi 

Pemasaran adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan koordinasi dan supervisi kegiatan pemasaran 

jasa perusahaan secara optimal. 

b. Membuat rencana dan strategi kerja agar dapat bersaing secara 

sehat dengan perusahaan jasa yang lain khususnya dibidang 

kontraktor. 

c. Memberikan ide/pemikiran untuk mengembangkan usaha 

perusahaan. 

d. Menjaga hubungan yang baik dengan setiap pelanggan/ 

konsumen perusahaan. 

8. Staff / Karyawan 

a. Mematuhi disiplin kerja. 

b. Melaksanakan tugas dengan baik. 

c. Berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar 

hukum atau perbuatan yang merugikan pihak perusahaan. 

d. Mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan memelihara 

suasana kerja dengan baik. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1  Teori Pendukung 

 3.1.1.  Pengertian Rancang Bangun  

 Jogiyanto (2005:197) ditulis dalam Aditya (2014) mengemukakan 

rancang bangun (desain) adalah tahap dari setelah analisis dari siklus 

pengembangan sistem yang merupakan pendefinisian dari kebutuhan-

kebutuhan fungsional, serta menggambarkan bagaimana suatu sistem 

dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan 

pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah 

ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut 

mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat keras dan 

perangkat lunak dari suatu sistem.  

 Menurut Tim PrimaPena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) halaman 642 menyatakan bahwa rancang bangun merupakan 

rencana bangunan atau desain bangunan.  

 Dapat disimpulkan, perancangan adalah pembuatan sketsa struktur 

dari suatu analisa ke sebuah sistem yang direkayasa untuk pembuatan 

halaman-halaman web. 
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 3.1.2.  Pengertian Sistem Informasi 

 I Putu Agus (2016:2), sistem informasi  merupakan salah satu 

subsistem oganisasi untuk mengelola informasi. Saat ini sistem 

informasi dioperasikan oleh hampir seluruh daya manusia suatu 

organisasi, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan operasi dan 

kehidupan organisasi. Teknologi informasi merupakan komponen 

penting dari sistem informasi, selain data/informasi, sumber daya 

manusia dan organisasi. 

 Menurut Tim PrimaPena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) halaman 714 menyatakan sistem merupakan perangkat unsur 

yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu 

totalitas. Halaman 345 menyatakan informasi merupakan keterangan 

yang disampaikan oleh seseorang atau badan.   

 Dapat disimpulkan, sistem informasi adalah keterangan yang 

disampaikan oleh seseorang atau badan secara teratur saling berkaitan 

sehingga membentuk suatu totalitas. 

 

 3.1.3. Pengertian Jasa Konstruksi 

 Samsul Ramli (2014:3), jasa konstruksi merupakan layanan jasa 

konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan 

pekerjaan konstruksi. Dengan definisi ini, pekerjaan konstruksi, 
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konsultasi dan jasa lainnya termasuk dalam ruang lingkup jasa yakni 

spesifikasi teknis meliputi input, proses, dan output. 

 Menurut Tim PrimaPena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) halaman 362 menyatakan jasa merupakan tindakan yang baik 

dan berguna bagi orang, kelompok masyarakat, bangsa dan negara. 

Halaman 450 menyatakan konstruksi merupakan susunan, tata letak, 

dan model sebuah banguan.   

 Dapat disimpulkan jasa konstruksi adalah tindakan susunan, tata 

letak, dan model sebuah bangunan yang baik sehingga berguna bagi 

orang, kelompok masyarakat, bangsa dan negara . 

  

 3.1.4. Pengertian Web 

 Muhamma Tohirudin (2011:3), Word Wide Web atau biasa disebut 

Web merupakan kumpulan web server (penyedia web) dari seluruh 

dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi. Melalui WWW 

atau biasa disebut web kita dapat mengakses informasi berupa teks, 

gambar, suara, video, dan animasi. 

 Menurut Sidik Efendi (2012:80), World Wide Web (WWW) adalah 

kumpulan dokumen yang saling terkait yang dapat diakses melalui 

internet. Ini terdiri dari jutaan halaman web yang berisi teks, gambar, 

suara dan video. Sir Tim Berners-Lee, seorang ilmuan Inggris yang 

bekerja di CERN, menciptakan Word Wide Web. 
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 Dapat disimpulkan website adalah sebuah tempat di internet, yang 

menyajikan informasi dengan berbagai macam format data seperti 

teks, gambar, bahkan video dan dapat diakses menggunakan berbagai 

aplikasi klien sehingga memungkinkan penyajian informasi yang lebih 

menarik dan dinamis dengan pengelolaan yang terorganisasi. 

 

 3.1.5. Pengertian PHP 

 Moh Royhan Nahado (2015:10), PHP adalah bahasa pemrograman 

server side yang dirancang untuk pengembangan web, tetapi bisa juga 

digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk tujuan umum. PHP 

awalnya singkatan dari Personal Home Page, namun secara resmi PHP 

adalah HyperText Preprocessor. 

 Sholecul Azis (2017:5), PHP merupakan singkatan dari PHP 

HyperText Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa script server-

side dalam pengembangan web yang disisipkan pada dokumen HTML. 

 Dapat disimpulkan PHP (HyperText Preprocessor) merupakan 

suatu bahasa pemrograman sisi server yang dapat anda gunakan untuk 

membuat halaman web dinamis. PHP merupakan produk open source 

sehingga anda dapat mengakses source code, menggunakan, dan 

mengubahnya. 
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3.1.6. Pengertian Framework 

 M Reza Faisal (2017), framework adalah framework untuk 

mempermudah mengakses database. Framework ini awalnya dibangun 

sebagai bagian dari .NET framework yang hanya dapat digunakan pada 

platform Microsoft. Tetapi dengan dikembangkan .NET Core yang 

bersifat multiplatform, maka Entity Framework Core juga dapat 

digunakan pada berbagai platform.  

 I Ketut Swarjana (2015), framework merupakan model pendahuluan 

dari sebuah masalah penelitian dan merupakan refleksi dari hubungan 

variable-variable yang diteliti. Kerangka konsep dibuat dibuat 

berdasarkan literature dan teori yang sudah ada. Tujuan dari kerangka 

konsep adalah untuk mensintesa dan membimbing atau mengarahkan 

penelitian, serta paduan untuk analisis dan intervensi. 

 Dapat disimpulkan sebuah framework adalah pendekatan atau 

metode yang tersusun baik dan konsisten dalam rangka menghasilkan 

pemikiran-pemikiran yang jelas. Secara sederhana bisa dijelaskan 

bahwa framework adalah kumpulan fungsi (libraries),maka seorang 

programmer tidak perlu lagi membuat fungsi-fungsi (biasanya disebut 

kumpulan library) dari awal, programmer tinggal memanggil 

kumpulan library atau fungsi yang sudah ada di dalam framerwork, 

tentunya cara menggunakan fungsi-fungsi itu sudah ditentukan oleh 

framework. 
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3.1.7. Pengertian Codeigniter 

 Wahyu Widodo (2015:6),Codeigniter merupakan framework PHP 

yang diklaim memiliki eksekusi tercepat dibandingkan dengan 

framework lainnya. Codeigniter bersifat open souce dan menggunakan 

model basis MVC (Model View Controller), yang merupakan model 

konsep modern framework yang digunakan saat ini. Codeigniter 

menawarkan banyak library yang dapat kita gunakan, macam-macam 

library dapat kita gunakan dengan hanya memanggil class library 

yang telah disediakan. 

 

3.1.8.  Pengertian MySQL 

 Adhi Prasetio (2014:183), MySQL adalah sebuah server database 

open source yang paling populer keberadaannya. MySQL umumnya 

digunakan bersamaan dengan scrip PHP untuk membuat aplikasi 

server yang dinamis dan powerful. 

 Moh Royhan Nahado (2015:5), MySQL adalah sebuah perangkat 

lunak sistem manajemen basis data SQL (atau dalam bahasa inggris 

disebut database management system / DBMS) yang dapat 

multithread, multi-user, dengan lebih dari 6 juta instalasi di seluruh 

dunia.  

 Dapat disimpulkan sebuah MySQL adalah salah satu software 

sistem manajemen database (DBMS) Structrured Query Language 
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(SQL) yang bersifat open source. SQL adalah bahasa standar untuk 

mengakses database dan didefinisikan dengan standar ANSI/ISO SQL. 

 

 3.1.9. Prototype Model 

Hakim (2011), Prototype merupakan salah satu metode 

pengembangan perangat lunak yang banyak digunakan. Dengan 

metode prototyping ini pengembang dan pelanggan dapat saling 

berinteraksi selama proses pembuatan sistem. 

 

(Sumber: Hanif Al Fatah, 2007) 

Gambar 3.1. Metode Pengembangan Prototype 

Tahapan-tahapan prototype adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama -

sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, 

mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar sistem 

yang akan dibuat.  
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2. Membangun prototyping. Membangun prototyping dengan 

membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian 

kepada pelanggan (misalnya dengan membuat input dan format 

output). 

3. Evaluasi protoptyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan 

apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan 

keinginann pelanggan. Jika sudah sesuai maka langkah 4 akan 

diambil. Jika tidak prototyping direvisi dengan mengulangi 

langkah 1, 2, dan 3. 

4. Mengkodekan sistem. Dalam tahap ini prototyping yang sudah 

di sepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang 

sesuai. 

5. Menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat 

lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. 

Pengujian ini dilakukan dengan localhost, pengujian desain dan 

lain -lain  

6. Evaluasi Sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang 

sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan . Jika ya, 

langkah 7 dilakukan; jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5.  

7. Menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan 

diterima pelanggan siap untuk digunakan. 
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3.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari 

topik penelitian yaitu aplikasi web berbasis objek. Tabel 3.1. berisi tentang 

hasil dari penelitian terdahulu: 

Tabel 3.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Judul Penulis / Tahun Hasil 

Perbandingan 

Kinerja Basis Data 

Relasional dengan 

Basis Data 

Berorientasi Objek 

Studi Kasus: 

Aplikasi Jpetstore 

Muntasir R. dan 

Petrus M. / 2012 

/ ISSN 1979-

0732 

Kinerja aplikasi versi DB4O (BDBO) 

secara umum lebih cepat 

dibandingkan aplikasi versi MySQL 

(BDR).  

Sistem Penjualan 

berbasis Web (E-

Commerce) pada 

Tata Distro 

Kabupaten Pacitan 

Rulia P., Indah 

U., dan 

Bambang E. / 

2013 / ISSN 

1979-9330 

Dengan adanya pembuatan web 

pemasaran pada Tata Distro, maka 

pihak toko dapat terbantu 

memasarkan produk fashion secara 

online. 

 Penerapan 

Codeigniter (CI) 

Framework untuk 

Desain Aplikasi 

Business To 

Consumer (B2C) 

Sri Murniani A. 

/ 2013 / ISSN 

2089-6697 

Dukungan framework CI dapat 

digunakan untuk membangun 

aplikasi B2C dengan penambahan 

ketersediaan : Template untuk 

menyimpan file desain aplikasi, Asset 

untuk menampung file CSS, 

javascript, images dan thumbnails 

dengan masing-masing file yang 

diletakkan terpisah sesuai model 

MVC yang dirunut. 

Peran Sistem 

Informasi 

Manajemen (SIM) 

Dalam Pengambil 

Keputusan  

Anastasia 

Lipursari / 2013 

/ ISSN 2252-

7826 

Sistem informasi mutlak diperlukan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pokok sehari-hari di semua lapisan 

masyarakat baik masyarakat yang 

tingkat ekonomi dan pendidikannya  
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Judul Penulis / Tahun Hasil 

  rendah sampai dengan masyarakat 

yang tingkat ekonomi dan 

pendidikannya tinggi. 

Rancang Bangun 

Aplikasi 

Perencanaan 

Anggaran Biaya 

Tenaga Kerja pada 

Proyek Konstruksi 

Gedung 

Farouk Kusdony 

Muzaki, Arifin 

Puji Widodo, 

dan Romeo / 

2014 / ISSN 

2338-137X 

aplikasi perencanaan anggaran biaya 

tenaga kerja pada proyek konstruksi 

gedung yang telah dibuat dapat 

menghitung kebutuhan tenaga kerja 

dalam kegiatan pembangunan 

gedung dan memberikan hasil rincian 

biaya tenaga kerja setiap kegiatan 

serta membantu perkiraan 

perhitungan sebagai acuan biaya 

sebelum membangun gedung. 

 

 Perbedaan antara penelitian yang dilakukan dan lima penelitian sebelumnya 

terletak pada permasalahannya. Dalam penelitian ini peneliti meneliti 

bagaimana website yang digunakan oleh perusahaan konstruksi dapat 

memenuhi motif informasi jasa konstruksi dan interaksi sosial bagi 

penggunanya. 
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3.3.  Kerangka Pemikiran  

 Adapun kerangka penelitian pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 

3.2. sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Kerangka Penelitian 

Berdasarkan gambar 3.2. kerangka penelitian diatas terdiri dari: 

a. Indentifikasi Masalah  

Identifikasi permasalahan mengenai rancang bangun sistem informasi berbasis 

web di PT. Dharma Mulia Buana Abadi yang masih menggunakan komunikasi 

lisan dalam penyampaian company profile dan penawaran jasa. 

 

 

PENGUMPULAN DATA 
 

1. Observasi 3. Studi Pustaka 

2. Wawancara 

 

HASIL PENELITIAN 

 
Sistem Informasi Berbasis Web dengan Metode Prototype (Studi Kasus: PT. 

Dharma Mulia Buana Abadi) 

METODE PENELITIAN 
 

Prototype Model 

TEORI PENDUKUNG 
 

1. Aplikasi Web 3. Framework 

2. Sistem Informasi 4. Prototype 

Model 

 

IDENTIFIKASI MASALAH 
 

Belum adanya sistem informasi jasa konstruksi berbasis web yang dapat 

menghindari beban kesalahan dari lemahnya komunikasi lisan 
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b.  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, 

wawancara dan studi pustaka, berikut penjelasannya: 

1.   Observasi (Pengamatan) 

I Ketut Swarjana (2015:108), metode observasi adalah metode yang paling 

umum digunakan, terutama yang terkait dengan penelitian ilmu-ilmu 

perilaku. Metode observasi adalah metode pengumpulan data tentang 

perilaku manusia. Perilaku yang diobservasi mungkin pasien atau orang-

orang yang mendapatkan treatment atau pelayanan atau implementasi dari 

sebuah kebijakan.   

2.   Interview (Wawancara) 

I Ketut Swarjana (2015:109), interview adalah pengumpulan data dalam 

bentuk personal yang dilaksanakan oleh interviewer yang telah terlatih 

menggunakan protocol penelitian yang sama. Bentuk interview yang paling 

umum adalah personal atau face-to-face interview, interviewer bekerja 

secara langsung dengan responden untuk menanyakan dan mencatat respon 

dari responden. 

3.   Studi Pustaka 

George (2008) ditulis dalam Patrisius Istiarto Djiwandono (2015), studi 

pustaka adalah pencarian sumber-sumber atau opini pakar tentang suatu hal 

yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, studi pustaka 

merupakan pengkajian beberapa sumber pustaka (yang umumnya terdapat di 
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perpustakaan) yang terkait dengan variable-variable utama atau topik sebuah 

penelitian. 

 

c.  Teori Pendukung 

Untuk menghasilkan penelitian ini dibutuhkan teori-teori pendukung seperti, 

aplikasi web, sistem informasi, framework dan prototype model. 

 

d. Metode Pengembangan Sistem 

Dalam metode pengembangan sistem penulis menggunakan metode prototipe. 

Prototipe adalah proses pembuatan model sederhana software yang mengijinkan 

pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian 

awal. Prototipe memberikan fasilitas bagi pengembang dan pemakai untuk saling 

berinteraksi selama proses pembuatan, sehingga pengembang dapat dengan 

mudah memodelkan perangkat lunak yang akan di buat. 

 

e. Hasil Penelitian 

Rancang Bangun Sistem Informasi Berbasis Web dengan Metode Prototype pada 

PT. Dharma Mulia Buana Abadi. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

4.1.1.  Lokasi Penelitian   

Penelitian ini dilakukan di PT. Dharma Mulia Buana Abadi yang 

beralamat di Jalan Rudus No. 39 Kel. 20 Ilir, Palembang. 

 

4.1.2. Waktu Penelitian   

 Penulis melakukan penelitian Pada PT. Dharma Mulia Buana 

Abadi Palembang selama 1 (satu) bulan, yakni dimulai tanggal 1 

November 2017 hingga 30 November 2017. 

 

4.2.  Jenis Data 

  Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder.  

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 
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penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan berupa data harga sewa alat-

berat, data company profile, dan data kontrak pada client. 

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan 

dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

 

4.3.  Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan studi pustaka, berikut penjelasannya: 

1.  Observasi (Pengamatan) 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penulis melakukan 

pengamatan terhadap tim marketing dalam penyampaian informasi company 

profile dan penawaran jasa pada PT Dharma Mulia Buana Abadi. Dalam 

pemesanan jasa konstruksi dimulai dari permintaan harga dari client, lalu 

purchasing perusahan  ini memberikan penawaran harga. Dari hasil 

negosiasi antara client dan purchasing ini, kemudian client membuat 

purchase order (PO). Apabila purchasing perusahaan meeting dengan client, 

lalu ada client yang lain meminta penawaran harga, maka client yang 

meminta penawaran harga harus menunggunya. 
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2.   Interview (Wawancara) 

Pada tahap wawancara ini, Penulis melakukan wawancara dengan 

Bapak Safriyanto selaku Direktur PT Dharma Mulia Buana Abadi mengenai 

profile perusahan dan proses pemesanan jasa konstruksi untuk mendapatkan 

informasi dalam penyampaian company profile dan penawaran jasa pada PT 

Dharma Mulia Buana Abadi. 

3.   Studi Pustaka 

Dalam menggunakan teknik studi pustaka, penulis mengumpulkan 

data dengan cara mengambil data-data dari jurnal serta buku-buku yang ada 

kaitannya dengan aplikasi web berbasis objek. 

 

4.4.  Alat dan Teknik Pengembangan Sistem 

4.4.1. Alat Pengembangan Sistem  

UML (Unified Modeling Language) adalah salah satu standar 

bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan 

requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan 

arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. (Rosa A.S dan M. 

Shalahudin, 2014:133). 

 1. Diagram UML  

 Rosa A.S dan M. Shalahudin (2014:140), pada UML terdiri 

dari 13 macam diagram yang dikelompokkan dalam 3 kategori. 

Berikut ini penjelasan singkat dari pembagian kategori tersebut. 
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1. Structure diagram, yaitu kumpulan diagram yang digunakan 

untuk menggambarkan suatu struktur statis dari sistem yang 

dimodelkan. Structure diagram terdiri dari class diagram, object 

diagram, component diagram, composite structure diagram, 

package diagram dan deployment diagram. 

2. Behavior diagram yaitu kumpulan diagram yang digunakan 

untuk menggambarkan kelakuan sistem atau rangkaian 

perubahan yang terjadi pada sebuah sistem. Behavior diagram 

terdiri dari Use case diagram, Aktivity diagram, State Machine 

System. 

3. Interaction diagram yaitu kumpulan diagram yang digunakan 

untuk menggambarkan interaksi sistem dengan sistem lain 

maupun interaksi antar subsistem pada suatu sistem. Interaction 

diagram terdiri dari Sequence Diagram, Communication 

Diagram, Timing Diagram, Interaction Overview Diagram.  

 2. Use Case Diagram  

 Rosa dan M. Shalahudin (2014:155), use case atau diagram use 

case merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih actor dengan sistem informasi yang 

akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui 
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fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan 

siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Tabel 4.1. 

berisi simbol-simbol yang ada pada diagram use case: 

Tabel 4.1. Diagram Use Case 

Simbol Deskripsi 

Use Case Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit 

atau aktor, biasanya dinyatakan dengan 

menggunakan kata kerja diawal frase nama 

use case. 

Aktor/actor 

 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang 

akan dibuat di luar sistem informasi yang 

akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol 

dari aktor adalah gambar orang, tapi actor 

belum tentu merupakan orang, biasanya 

dinyatakan menggunakan kata benda di awal 

frase nama aktor. 

Assosiasi/associati

on 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisilpasi pada use case atau use case 

memiliki interaksi dengan aktor. 

Exstensi/extend 

 

 - - <<extend>> - -  

 

Relasi use case tambahan kesebuah use case 

dimana use case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan 

itu, mirip dengan prinsip inheritance pada 

pemrograman berorientasi objek, biasanya use 

case tambahan memiliki nama depan yang 

sama dengan use case yang ditambahkan. 

Generalisasi/ 

generalization 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

(umum-khusus) antara dua buah use case 

dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang 

lebih umum dari lainnya, 

Menggunakan / 

include / uses 

    <<include>> 

      <<uses>> 

Relasi use case tambahan ke sebuah use 

case dimana use case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini untuk menjalankan 

fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use 

case ini 

(Sumber : Rosa A.S dan M. Shalahudin (2014:156)) 

Nama Use 

Case 
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 Pemodelan use case pada awalnya dikembangkan oleh 

Jacobson pada 1990-an dan dimasukan dalam rilis pertama UML. 

Use case secara luas digunakan untuk mendukung persyaratan dari 

elicitation. Use case dapat diambil sebagai skenario sederhana yang 

menggambarkan apa yang pengguna harapkan dari suatu sistem.  

 Setiap use case merepresentasikan tugas terpisah yang 

melibatkan interaksi eksternal dengan sistem. Use case 

mengindentifikasi interaksi individu antara sistem dan pengguna 

atau sistem lain. Setiap use case harus didokumentasikan dengan 

deksripsi tekstual, yang kemudian dapat dikaitkan dengan model 

lain dalam UML yang akan membangun skenario dengan lebih 

terperinci. (Sommerville, 2011:107). 

 Use case adalah abstraksi dari interaksi antara system dan 

actor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi 

antara user sebuah system dengan sistemnya sendiri melalui sebuah 

cerita bagaimana sebuah system dipakai. Use case merupakan 

konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana system akan terlihat 

di mata user. Sedangkan use case diagram memfasilitasi 

komunikasi diantara analis dan pengguna serta antara analis dan 

client. 
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  Medical Receptionist   Patient Record System  

 [Sumber: Sommerville, 2011] 

 Gambar 4.1. Use case Informal 

Use case terdiri dari: 

1. Actor: pemakai sistem atau sesuatu yang berinteraksi dengan 

sistem merepresentasikan pesan, bukan pemakai individu. 

2.  Use Case: cara spesifikasi penggunan sistem oleh actor. 

Tujuan utama memodelkan use case: 

1.  Memutuskan dan mendeskripsikan kebutuhan fungsional sistem. 

2. Memberikan deskripsi yang jelas dan konsisten dari apa yang 

harus dilakukan. 

3. Melakukan basis yang menyediakan pengujian sistem yang 

menverifikasi sistem. 

4.  Menyediakan kemampuan melacak fungsi analistis menjadi clas-

clas, operasi-operasi, dan aktual sistem. 

Ciri-ciri use case: 

1.  Terdapat pola perilaku yang harus dipenuhi oleh sistem. 

2. Terdapat sekuen transaksi terhubung yang dilakukan oleh aktor 

dan sistem. 

3.  Memberikan informasi yang berharga bagi user. 

Transfer Dara  
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Kegunaan use case: 

1.  Menangkap kebutuhan sistem. 

2.  Berkomunikasi dengan pemakai akhir dan pakar domain 

masalah. 

3. Pengkajian sistem. 

3. Class Diagram  

 Rosa dan M. Shalahudin (2014:141), diagram kelas atau class 

diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan method atau operasi. Berikut 

penjelasan atribut dan method : 

1. Atribut merupakan variable-variabel yang dimiliki oleh suatu 

kelas. 

2. Operasi atau method adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh 

suatu kelas. 

Tabel 4.2. berisi simbol-simbol yang ada pada diagram kelas: 
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Tabel 4.2. Class Diagram 

Simbol Deskripsi 

Kelas 

ClassName 

- memberName 

- memberName 
 

Kelas pada struktur sistem 

Antarmuka/interface Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek 

 

Asosiasi/association Relasi antar kelas dengan makna umum, 

asosiasi biasanya juga disertai dengan 

multiplicity 

 

Asosiasi berarah/  

Directed association 

Relasi antar kelas dengan makna kelas 

yang satu digunakan oleh kelas yang lain, 

asosiasi biasanya juga disertaidengan 

multiplicity 

 

Generalisasi Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi (umumkhusus) 

 

Kebergantungan/ 

dependensi 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas 

 

 

Agrgasi/aggregation Relasi antar kelas dengan makna semua-

bagian (whole-part) 

 (Sumber : Rosa A.S dan M. Shalahudin (2014:146)) 

  Menurut Sommerville (2011:120), class diagram menunjukkan 

kelas objek dalam sistem dan asosiasi antara kelas-kelas. Diagram 

kelas digunakan ketika mengembangkan model sistem berorientasi 

objek untuk menunjukan kelas-kelas dalam sistem dan hubungan 

antara kelas-kelas tersebut. Sebuah kelas objek dapat dianggap 
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sebagai definisi umum dari sebuah objek sistem. Sebuah asosiasi 

adalah link antara kelas yang mengindekasikan bahwa ada relasi 

antara kelas-kelas tersebut. Akibatnya, masing-masing kelas 

mungkin harus memiliki pengetahuan mengenai kelas yang 

berkaitan. 

  Class adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan property, 

perilaku (operasi) dan relasi yang sama. Sehingga dengan adanya 

Class Diagram dapat memberikan pandangan global atas sebuah 

system. Hal tersebut tercermin dari class-class yang ada dan 

relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya 

mempunyai beberapa Class Diagram. Class Diagram sangat 

membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu system. 

   

 

 

 

 

 

 

[Sumber: Sommerville, 2011] 

Gambar 4.2. The Consultation Class 

 Pada gambar 4.2. dapat dirumuskan bahwa: 

Date  
Time 
Clinic  
Reason  
Medication Prescribed  
Treatment Prescribed 
Voice Notes 
…. 

New() 
Prescribe() 
RecordNotes() 
Transcribe() 
…. 
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1.  Nama dari class object berada di bagian atas. 

2.  Atribut class berada di bagian tengah. Hal tersebut harus juga 

menyertakan nama atribut, dan pilihan tipenya. 

3.  The operation (dipanggil dalam methods pada Java dan OOP 

(Object Oriented Programming) lainnya), asosiasi dengan kelas 

objek yang letaknya dibawah persegi panjang tersebut. 

Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut ini: 

1.  Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan. 

2. Protected, hanya dipanggil oleh class yang bersangkutan dan 

anak-anak turunannya. 

3. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. 

Hubungan antar class: 

1. Asosiasi yaitu hubungan statis antar class. Umumnya class yang 

menggambarkan Atribut berupa class lain, atau class yang harus 

mengetahui eksistensi class lain. Panah menunjukan arah query 

antar class. 

2.  Agregasi yaitu hubungan yang menyatakan bagian. 

3.  Pewarisan yaitu hubungan hirarki antar class. Class dapat 

diturunkan dari class lain dan dapat mewarisi atribut dan metode 

class asalnya dan dapat menambahkan fungsionalitas baru, 

sehingga disebut anak dari class yang diwarisinya. Kebalikan 

dari pewarisan adalah generalisasi. 
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4.  Hubungan dinamis yaitu rangkaian pesan yang di-passing antara 

satu class kepada class lainnya. Hubungan dinamis dapat 

digambarkan dengan menggunakan diagram sequence. 

4.  Activity Diagram  

 Rosa dan M. Shalahudin (2014:161), diagram aktivitas atau 

activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sebuah sistem atau proses bisnis atau menu 

yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu di perhatikan disini 

adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem 

bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan 

oleh sistem. Tabel 4.3. berisi simbol-simbol yang ada pada diagram 

aktivitas: 

Tabel 4.3. Activity Diagram 

Simbol Deskripsi 

Status awal Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal. 

 

Aktivitas Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas 

biasanya diawali dengan kata kerja. 

 

Percabangan  Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu. 

 

Penggabungan Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu 

aktivitas digabungkan menjadi satu. 

 

Status akhir Status akhir yang dilakukan oleh sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. 

 

Aktivitas 
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Simbol Deskripsi 

Swimlane Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggunga jawab terhadap aktivitas yang 

terjadi. 

 

 

(Sumber : Rosa A.S dan M. Shalahudin (2014:162)) 

 

  Menurut Sommerville (2011,120), activity diagram 

menunjukan aktivitas yang terlibat di dalam proses atau dalam 

pengolahan data. 

  Diagram activity seperti diagram state, merupakan diagram 

yang digunakan untuk memahami alur kerja dari objek atau 

komponen yang dilakukan. Diagram activity dapat digunakan untuk 

mevisualisasikan interelasi dan interaksi antara use case yang 

berbeda, serta sering digunakan untuk mengasosiasikan dengan 

class yang berbeda. Kekuatan diagram activity adalah 

merepresentasikan concurrent activity. 

  Menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan 

untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi 

sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use 

case atau interaksi. 
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5. Entity Relationship Diagram 

 Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2013:50), ERD (Entity 

Relationship Diagram) adalah pemodelan awal basis data yang 

paling banyak digunakan. 

 ERD memiliki beberapa aliran-aliran notasi seperti, notasi 

Chen, notasi Barker, notasi Crow’s Foot, dan lainnya. Namun yang 

paling banyak digunakan adalah ERD dengan notasi Chen. Tabel 

4.4. memperlihatkan simbol-simbol pada Entity Relationship 

Diagram. 

 

Tabel 4.4. Simbol Entity Relationship Diagram 

Simbol Keterangan 

 Entitas, data inti yang akan disimpan; benda yang 
memiliki data dan harus disimpan datanya agar 
dapat diakses oleh aplikasi komputer. 

 Atribut, field atau kolom data yang butuh 
disimpan dalam suatu entitas. 
 

 Atribut Kunci Primer, kolom data yang butuh 
disimpan dalam suatu entitas dan digunakan 
sebagai kunci akses record yang diinginkan. 

 Atribut Multinilai, field atau kolom data yang 
butuh disimpan dalam suatu entitas yang dapat 
memiliki nilai lebih dari satu. 

 Relasi, melambangkan antar entitas; biasanya 
diawali dengan kata kerja. 
 

                     N Asosiasi, penghubung antar relasi dan entitas di 
mana di kedua ujungnya memiliki multiplicity 
kemungkinan jumlah pemakaian. 

Sumber : Sukamto dan Shalahuddin (2013:50) 

nama_entitas 

kunci_pri

mer 

atribut 
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4.4.2. Metode Pengembangan Sistem  

Metode pengembangan sistem penelitian menggunakan metode 

prototype. Pengembangan pada metode ini dilakukan berdasarkan 

tujuh tahap, yaitu pengumpulan bahan, membangun prototyping, 

Evaluasi prototyping, mengkodekan system, menguji system, evaluasi 

system, dan menggunakan system. Berikut penjelasannya : 

1. Pengumpulan kebutuhan 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data serta membahas 

solusi permasalahan yang ada pada PT. Dharma Mulia Buana 

Abadi. 

2. Membangun prototyping 

Pada tahap ini penulis merancang dan membangun sebuah sistem 

sementara yang dibutuhkan oleh PT. Dharma Mulia Buana 

Abadi, yang meliputi data company profile dan jasa konstruksi. 

3. Evaluasi protoptyping 

Pada tahap ini penulis melakukan evaluasi atau pengecekan 

terhadap sistem sementara yang telah dibangun oleh penulis, 

pengecekan sistem dilakukan oleh pihak PT. Dharma Mulia 

Buana Abadi.. 

4. Mengkodekan sistem 

Pada tahap ini penulis melakukan pengkodean terhadap sistem 

atau program yang telah disepakati oleh pihak PT. Dharma 
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Mulia Buana Abadi, pengkodean sistem berfungsi untuk 

menjalankan program. 

5. Menguji Sistem 

Pada tahap ini penulis melakukan pengujian terhadap suatu 

program yang telah di bangun dan telah berhasil dijalankan. 

Pengujian dilakukan pada localhost dengan menggunakan 

metode blackbox testing. Pengujian dilakukan berguna untuk 

menguji sebuah sistem sebelum digunakan. 

6. Evaluasi Sistem 

Pada tahap ini penulis melakukan pengecekan program kembali 

kepada pihak PT. Dharma Mulia Buana Abadi terhadap program 

yang telah dirancang dan dibangun.  

7. Menggunakan sistem 

Pada tahap ini, rancang bangun sistem informasi jasa konstruksi 

yang telah dibangun telah dapat diserahkan kepada pihak PT. 

Dharma Mulia Buana Abadi. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Analisis 

 5.1.1. Analisis Kebutuhan  

Dalam  pengumpulan informasi dan data yang digunakan penulis 

dalam penelitian, penulis penggunakan teknik wawancara. Wawancara 

dilakukan di PT. Dharma Mulia Buana Abadi. Sehingga penulis 

mendapatkan informasi dan kondisi yang sebenarnya yang terjadi 

didalam PT. Dharma Mulia Buana Abadi.  

 Wawancara dilakukan dengan cara bertanya kepada masing-

masing atasan dari sub struktur perusahaan yaitu kepada pemimpin 

perusahaan, kepala administrasi, purchasing, dan marketing. Hal ini 

dilakukan agar masalah yang terjadi dimasing-masing sub struktur 

dalam perusahaan dapat di data secara akurat dan terpercaya.  

 

5.1.1.1. Identifikasi Masalah 

 PT. Dharma Mulia Buana Abadi adalah perusahan swasta 

yang bergerak di bidang kontruksi. Sama seperti perusahaan 

pada umumnya, PT. Dharma Mulia Buana Abadi memiliki 4 
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divisi yaitu divisi keuangan dan perpajakan, divisi 

operasional, divisi personalia dan umum, dan  terakhir divisi 

pemasaran/marketing. Divisi pemasaran memiliki peran yang 

cukup penting dalam sebuah perusahaan. 

 Selama penulis melakukan penelitian pada PT. Dharma 

Mulia Buana Abadi yang berlangsung ± 1 (satu) bulan. 

Kendala yang ditemui pada PT. Dharma Mulia Buana Abadi, 

yaitu: 

1. Divisi pemasaran sangat kewalahan ketika perusahaan 

mengajukan tender proyek ke rekanan dan ada customer 

yang datang untuk meminta company profile sebagai data 

rekanan perusahaan. Karena selama ini PT. Dharma Mulia 

Buana Abadi menyampaikan / mengkomunikasikan 

informasi tentang perusahaan masih secara lisan. 

2.  Pemesanan jasa konstruksi pada PT. Dharma Mulia Buana 

Abadi masih secara konvesional dimana pemesaan sewa-

menyewa dimulai dari permintaan harga dari client, lalu 

purchasing perusahan  ini memberikan penawaran harga. 

Dari hasil negosiasi antara client dan purchasing ini, 

kemudian client membuat purchase order (PO). Sistem 
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konvensional yang ada saat ini sudah kurang efektif di era 

globalisasi sekarang ini. 

 Oleh karena itu, penulis memberikan solusi guna memberi 

kemudahan, kecepatan, keefektifan dan keefesienan dalam 

mengatasi kendala tersebut. Penulis akan membuat rancang 

bangun sistem informasi pada PT. Dharma Mulia Buana 

Abadi berbasis web dengan metode prototype. Dalam racang 

bangun ini terdapat informasi company profile ter-update dan 

client dapat langsung menyewa alat berat tanpa harus 

melakukan permintaan harga.   

 

5.1.1.2. Alur Sistem Berjalan 

 Adapun mekanisme alur yang berjalan pada PT. Dharma 

Mulia Buana Abadi adalah sebagai berikut: 
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ALUR YANG BERJALAN

Customer Marketing Operasional

Mulai
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Pembuatan 

Permintaan

 Harga
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T
id
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k
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d
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T
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S
e

tu
ju

Setuju

Ada

 

 (Sumber: Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.1. Alur yang berjalan pada PT Dharma Mulia Buana Abadi 
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Dalam proses alur yang berjalan di PT. Dharma Mulia 

Buana Abadi, disitu terlihat dari mulainya permintaan harga 

hingga pemasangan jasa berlangsung. Sehingga dari alur yang 

berjalan ini kita mengetahui peranan dari setiap divisi yang 

mempunyai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. 

 

5.1.1.3. Permodelan Proses Use Case Diagram 

 Penulis membuat aktor-aktor yang berperan dalam system. 

Aktor adalah siapa saja orang yang akan berperan di dalam 

system, yaitu : Admin dan Client. Penulis menggambarkan 

apa saja yang bisa dilakukan oleh aktor-aktor tersebut di 

dalam sistem dapat terlihat pada gambar 5.2. 
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Sistem

Admin

Subsistem Admin

Subsistem Client

Client

Edit Content

Olah Heavy 

Equipment

Memesan Jasa Konstruksi

Mengecek Laporan Kegiatan 

di Tracking

Olah Services

Login

Olah Activate Services

Olah Detail Services

Olah Activate 

Equipment

Olah Detail Equipment

Memesan Sewa Alat Berat

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>
<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

 
(Sumber: Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.2. Use Case Diagram 

 

 5.1.2. Membangun Prototyping 

5.1.2.1. Permodelan Proses Class Diagram 

 Diagram class menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas apa yang disebut atribut dan metode 

atau operasi. Class-class ini adalah class yang nantinya akan 

digunakan dalam kodingan program.Penulis membuat class-

class yang ada di dalam sistem, menentukan attribute-
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attributenya, dan membuat method untuk setiap class-nya. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.3.  
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(Sumber : Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.3. Class Diagram  
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5.1.2.2. Permodelan Proses Activity Diagram 

 Activity Diagram yaitu diagram tentang bagaimana sistem 

bekerja secara keseluruhan dan menggambarkan worlflow 

(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses 

bisnis. Setelah penulis membuat diagram class dan usecase 

diatas, sekarang penulis bisa menggambarkan bagaimana 

sistem bekerja secara keseluruhan sehingga terlihat sebagai 

berikut: 

 Pada gambar 5.4. memperlihatkan sebuah activity diagram 

sebuah sistem yang terdapat pada admin di use case edit 

content dimana terdapat empat menu yaitu: menu home, menu 

about, menu vision & mission, dan menu contact.. 
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Admin

Menampilkan Form 

Edit Home
tb_home

Aplikasi Data Base

Pilih Menu Edit 

Home

Mengedit Gambar 

Perusahaan
Menampilkan Hasil 

Edit Home

Merekam 

Hasil Editan

Menampilkan Form 

Edit About
tb_aboutPilih Menu Edit 

About

Mengedit Gambar dan 

Tulisan Tentang 

Perusahaan
Menampilkan Hasil 

Edit About

Merekam 

Hasil Editan

Menampilkan Form 

Edit Vision & Mision
tb_vismisPilih Menu Edit 

Vision & Mision

Mengedit Gambar 

dan Tulisan Visi 

Beserta Misi 

Perusahaan

Menampilkan Hasil 

Edit Vision & Mision

Merekam 

Hasil Editan

Menu Home

Menampilkan Form 

Edit Contact
tb_contactPilih Menu Edit 

Contact

Mengedit Gambar 

dan Tulisan Contact 

Perusahaan

Menampilkan Hasil 

Edit Contact

Merekam 

Hasil Editan

Ya

Menu About

Ya

Menu Vision & 

Mision

Ya

Tidak

Tidak

Menu Contact

Ya

Tidak

Tidak

 
   (Sumber : Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.4.  Activity Diagram untuk Use Case Edit Content pada Admin 
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  Pada gambar 5.5. memperlihatkan sebuah activity 

diagram sebuah sistem yang terdapat pada admin di use case 

olah services. 

Admin

Menampilkan Form 

Olah Services
tb_service

Aplikasi Data Base

Pilih Menu Olah 

Services

Olah Services
Menampilkan Hasil 

Olah Services

Merekam 

Hasil Editan

 
     (Sumber : Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.5.  Activity Diagram untuk Use Case Olah Services pada Admin 

 Pada gambar 5.6. memperlihatkan sebuah activity diagram 

sebuah sistem yang terdapat pada admin di use case olah heavy 

equipment. 

Admin

Menampilkan Form 

Olah Heavy 

Equipment
tb_equipment

Aplikasi Data Base

Pilih Menu Olah 

Heavy Equipment

Olah Heavy 

Equipment Menampilkan Hasil 

Olah Heavy 

Equipment

Merekam 

Hasil Editan

 
      (Sumber : Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.6.  Activity Diagram untuk Use Case Olah Heavy Equipment pada 

Admin 
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 Pada gambar 5.7. memperlihatkan sebuah activity diagram 

sebuah sistem yang terdapat pada admin di use case olah 

activate services. 

Admin

Menampilkan Form 

Olah Activate 

Service 
tb_service_booking

Aplikasi Data Base

Pilih Menu Olah 

Activate Service 

Kelola Data Proyek

Pilih Activate

Menampilkan Hasil 

Olah Activate Service 

Merekam 

Hasil Olah 

Data Proyek

Pi
lih

 D
ele

te

Pilih 

Menu

 
      (Sumber : Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.7.  Activity Diagram untuk Use Case Olah Activate Services pada 

Admin  

 Pada gambar 5.8. memperlihatkan sebuah activity diagram 

sebuah sistem yang terdapat pada admin di use case olah detail 

services. 

Admin

Menampilkan Form 

Olah Detail Service tb_detail_ds

Aplikasi Data Base

Pilih Menu Olah 

Detail Service 

Kelola Data Proyek

Menampilkan Hasil 

Olah Detail Service 

Merekam 

Hasil Olah 

Data Proyek

Pilih Menu Add 

Activities

 
       (Sumber : Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.8.  Activity Diagram untuk Use Case Olah Detail Services  pada Admin  
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 Pada gambar 5.9. memperlihatkan sebuah activity diagram 

sebuah sistem yang terdapat pada admin di use case olah 

activity equipment. 

Admin

Menampilkan Form 

Olah Activate 

Equipment 
tb_equipment 

_booking
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Pilih Menu Olah 
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Equipment 
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te
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       (Sumber : Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.9.  Activity Diagram untuk Use Case Olah Activate Equipment pada 

Admin  

 Pada gambar 5.10. memperlihatkan sebuah activity diagram 

sebuah sistem yang terdapat pada admin di use case olah detail 

equipment. 

 

Admin

Menampilkan Form 

Olah Detail 

Equipment  
tb_equipment_detail

Aplikasi Data Base

Pilih Menu Olah 

Detail Equipment 

Kelola Data Proyek
Menampilkan Hasil 

Olah Detail Equipment 

Merekam 

Hasil Olah 

Data Proyek

Pilih Menu Add 

Activities

 
      (Sumber : Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.10.  Activity Diagram untuk Use Case Olah Detail Equipment  pada 

Admin 
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 Pada gambar 5.11. memperlihatkan sebuah activity diagram 

sebuah sistem yang terdapat pada client di use case purchase 

order jasa konstruksi. 

Client

Menampilkan Home tb_home

Aplikasi Data Base

Membuka Home

Pilih Menu Services Menampilkan Servis 

yang ditawarkan tb_service

Pilih Booking Now 

pada Jasa yang 

Digunakan

Menampilakan 

Form Booking

Mengisi data Form 

Booking
Data Tersimpan di 

tb_service_booking

 
      (Sumber : Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.11.  Activity Diagram untuk Use Case Memesan Jasa Konstruksi pada 

Client 

 Pada gambar 5.12. memperlihatkan sebuah activity diagram sebuah sistem yang 

terdapat pada client di use case purchase order alat berat. 

Client

Menampilkan Home tb_home

Aplikasi Data Base

Membuka Home

Pilih Menu Heavy 

Equipment Menampilkan Alat Berat 

yang ditawarkan tb_equipment
Pilih Booking Now 

pada Jasa Alat Berat  

yang Digunakan
Menampilakan 

Form Booking

Mengisi data Form 

Booking

Data Tersimpan di 

tb_equipment_booking

 

     (Sumber : Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.12.  Activity Diagram untuk Use Case Memesan Alat Berat pada Client 
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 Pada gambar 5.13. memperlihatkan sebuah activity diagram 

sebuah sistem yang terdapat pada client di use case mengecek 

laporan di tracking. 

Client

Menampilkan Home tb_home

Aplikasi Data Base

Membuka Home

Pilih Menu Check 

Booking

Menampilkan 

Status Booking 

dan Laporan 

Kegiatan Proyek

tb_service_booking dan 

tb_detail_ds

Menampilkan Check 

Booking Service 

dan Check Booking 

Heavy Equipment

Masukan Nomor Hp 

pada Check Booking 

Heavy Equipment

Masukan Nomor Hp 

pada Check 

Booking Service

tb_equipment_booking 

dan tb_equipment_ds

Menampilkan 

Status Booking dan 

Laporan Kegiatan 

Proyek

Pilih Menu

Ya

Tidak

 
     (Sumber : Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.13.  Activity Diagram untuk Use Case Mengecek Laporan di Tracking 

pada Client 
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 5.1.2.3. Desain Interface 

1)  Desain Rancangan Index 

Pada gambar 5.14. memperlihatkan desain rancangan index. 

Logo Home About Services Heavy Equipment Check Booking Contact Login

Slide Show

Content

Footer  

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.14. Desain Rancangan Index 

 

2) Desain Rancangan Home 

Pada gambar 5.15. memperlihatkan desain rancangan home. 

Logo Home About Services Heavy Equipment Check Booking Contact Login

Slide Show

Home Images

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.15. Desain Rancangan Home 
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3) Desain Rancangan About 

Pada gambar 5.16. memperlihatkan desain rancangan about. 

Logo Home About Services Heavy Equipment Check Booking Contact Login

Vision & Mision

About Images

Images

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.16. Desain Rancangan About 

 

4) Desain Rancangan Services 

Pada gambar 5.17. memperlihatkan desain rancangan sevices. 

Logo Home About Services Heavy Equipment Check Booking Contact Login

Services List

5

4

3

2

1

No Name Description Image Booking

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.17. Desain Rancangan Services 
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5) Desain Rancangan Heavy Equipment 

Pada gambar 5.18. memperlihatkan desain rancangan Heavy 

Equipment. 

Logo Home About Services Heavy Equipment Check Booking Contact Login

Heavy Equipment List

5

4

3

2

1

No Name Model Image BookingPrice Status

Showing 1 to 5 of 6 entries Previous Next1 2
 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.18. Desain Rancangan Heavy Equipment 

 

6) Desain Rancangan Check Booking 

Pada gambar 5.19. memperlihatkan desain rancangan check 

booking. 

Logo Home About Services Heavy Equipment Check Booking Contact Login

Check Booking

Service

Image Image

Heavy Equipmnent

Check Booking Check Booking

Phone Number Phone NumberSearch Search

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.19. Desain Rancangan Check Booking 
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7) Desain Rancangan Contact 

Pada gambar 5.20. memperlihatkan desain rancangan 

Contact. 

Logo Home About Services Heavy Equipment Check Booking Contact Login

Contact Us

Contact Person Perusahaan

Footer
 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.20. Desain Rancangan Contact 

 

8) Desain Rancangan Check Login 

Pada gambar 5.21. memperlihatkan desain rancangan Login. 

Logo Home About Services Heavy Equipment Check Booking Contact Login

Slide Show

Content

Footer

Login Admin

Login Cancel

Username :

Password :

Remember me

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.21. Desain Rancangan Login 
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9) Desain Rancangan Dashboard Admin 

Pada gambar 5.22. memperlihatkan desain rancangan 

dashboard admin. 

Logo Logout

Dashboard

Edit Menu

- About

- Home

- Vision & Mision

- Contact

- Services

- Heavy Equipment

Servive Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Equipment Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Welcome, admin! X

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.22. Desain Rancangan Dashboard Admin 

 

10) Desain Rancangan Home Admin 

Pada gambar 5.23. memperlihatkan desain rancangan home 

admin. 

Logo Logout

Dashboard

Edit Menu

- About

- Home

- Vision & Mision

- Contact

- Services

- Heavy Equipment

Servive Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Equipment Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Info! Here, you can edit your home on website X

Home

Edit Home

Save

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.23. Desain Rancangan Home Admin 



62 

 

11) Desain Rancangan About Admin 

Pada gambar 5.24. memperlihatkan desain rancangan about 

admin. 

Logo Logout

Dashboard

Edit Menu

- About

- Home

- Vision & Mision

- Contact

- Services

- Heavy Equipment

Servive Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Equipment Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Info! Here, you can edit your about on website X

About

Edit About

Save

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.24. Desain Rancangan About Admin 

 

12) Desain Rancangan Vision & Mision Admin 

Pada gambar 5.25. memperlihatkan desain rancangan vision 

& mision admin. 

Logo Logout

Dashboard

Edit Menu

- About

- Home

- Vision & Mision

- Contact

- Services

- Heavy Equipment

Servive Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Equipment Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Info! Here, you can edit your vision & mision on website X

Vision & Mision 

Edit vision & Mision

Save

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.25. Desain Rancangan Vision & Mision Admin 
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13) Desain Rancangan Contact Admin 

Pada gambar 5.26. memperlihatkan desain rancangan contact 

admin. 

Logo Logout

Dashboard

Edit Menu

- About

- Home

- Vision & Mision

- Contact

- Services

- Heavy Equipment

Servive Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Equipment Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Info! Here, you can edit your contact on website X

Contact

Edit Contact

Save

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.26. Desain Rancangan Contact Admin 

 

14) Desain Rancangan Services Admin 

Pada gambar 5.27. memperlihatkan desain rancangan services 

admin. 

Logo Logout

Dashboard

Edit Menu

- About

- Home

- Vision & Mision

- Contact

- Services

- Heavy Equipment

Servive Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Equipment Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Info! Here, you can edit your Services on website X

Services

3

2

1

No Name Description Image Manage

Add Service
Search:

Showing 1 to 3 of 2 entries Previous Next1 2

Edit Delete

DeleteEdit

DeleteEdit

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.27. Desain Rancangan Services Admin 
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15) Desain Rancangan HeavyEquipment Admin 

Pada gambar 5.28. memperlihatkan desain rancangan heavy 

equipment admin. 

Logo Logout

Dashboard

Edit Menu

- About

- Home

- Vision & Mision

- Contact

- Services

- Heavy Equipment

Servive Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Equipment Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Info! Here, you can edit your Heavy Equipment on website X

Heavy Equipment

3
2
1

No Name Price Image Manage

Add Heavy Equipment
Search:

Showing 1 to 5 of 6 entries Previous Next1 2

Edit Delete
DeleteEdit

DeleteEdit

5
4 DeleteEdit

DeleteEdit

Model Status

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.28. Desain Rancangan Heavy Equipment Admin 

 

16) Desain Rancangan Activate Booking Service Admin 

Pada gambar 5.29. memperlihatkan desain rancangan activate 

booking service admin. 

Logo Logout

Dashboard

Edit Menu

- About

- Home

- Vision & Mision

- Contact

- Services

- Heavy Equipment

Servive Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Equipment Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Info! Here, you can edit your Activate Status Booking on website X

Activate Booking

Id Booking Booking Type Name Phone Manage

Search:

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous Next1 2

Active Delete

DeleteActive

Status

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.29. Desain Rancangan Activate Booking Service Admin 
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17) Desain Rancangan Detail Booking Service Admin 

Pada gambar 5.30. memperlihatkan desain rancangan detail 

booking service admin. 

Logo Logout

Dashboard

Edit Menu

- About

- Home

- Vision & Mision

- Contact

- Services

- Heavy Equipment

Servive Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Equipment Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Info! Here, you can edit your Detailed Status Booking on website X

Detail Booking

Id Booking Date Activities Information Manage

Search:

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous Next1 2

Active Delete

DeleteActive

DeleteActive

Add Activities

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.30. Desain Rancangan Detail Booking Services Admin 

 

18) Desain Rancangan Activate Booking Equipment Admin 

Pada gambar 5.31. memperlihatkan desain rancangan activate 

booking equipment admin. 

Logo Logout

Dashboard

Edit Menu

- About

- Home

- Vision & Mision

- Contact

- Services

- Heavy Equipment

Servive Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Equipment Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Info! Here, you can edit your Activate Status Booking on website X

Activate Booking

Id Booking Booking Type Name Phone Manage

Search:

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous Next1 2

Active Delete

DeleteActive

Status

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.31. Desain Rancangan Activate Booking Equipment Admin 
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19) Desain Rancangan Detail Booking Equipment Admin 

Pada gambar 5.32. memperlihatkan desain rancangan detail 

booking equipment admin. 

Logo Logout

Dashboard

Edit Menu

- About

- Home

- Vision & Mision

- Contact

- Services

- Heavy Equipment

Servive Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Equipment Booking

- Detail Booking

- Activate Booking

Info! Here, you can edit your Detailed Status Booking on website X

Detail Booking

Id Booking Date Activities Information Manage

Search:

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous Next1 2

Active Delete

DeleteActive

DeleteActive

Add Activities

 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.32. Desain Rancangan Detail Booking Equipment Admin 

 

5.1.3. Evaluasi Protoptyping 

 Evaluasi ini dilakukan oleh penulis apakah prototyping yang sudah 

dibangun sudah sesuai dengan keinginan pengguna. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Anto selaku direktur di perusahanan PT. 

Dharma Mulia Buana Abadi tersebut ada beberapa menu yang tidak 

sesuai dengan keinginan oleh perusahan seperti: tracking, form 

booking, tampilan services, dan tampilan heavy equipment. Setelah 
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pendapat masukan dari pengguna, penulis segera memperbaiki sesuai 

dengan yang diinginkan perusahaan tersebut. Lalu penulis mengulangi 

kembali langkah prototyping dan melakukan evalusi sistem, ternyata 

sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan dan langkah selanjutnya 

mengkodekan sistem. 

 

5.1.4. Mengkodekan Sistem 

  5.1.4.1. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Setelah penulis membuat activity diagram diatas sekarang 

penulis bisa menggambarkan relasion database secara 

keseluruhan. Entity relationship diagram (ERD) adalah 

representasi grafis dari sistem informasi yang menunjukkan 

hubungan antara orang, objek, tempat, konsep atau kejadian 

di dalam sebuah sistem. ERD adalah teknik pemodelan data 

yang dapat membantu mendefinisikan proses bisnis dan dapat 

digunakan sebagai relasional database. Diagram yang 

menggambarkan proses bisnis dan dapat digunakan sebagai 

relasional database dapat dilihat pada gambar 5.33.  
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detail_date
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Berisikan data
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detail_date
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project_activities

Mempunyai

tb_equipment_

booking

id_booking

booking_type
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address

bhone_number
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rental_duration
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N

N

1

N

N

1

N

 
(Sumber : Di Olah Sendiri) 

Gambar 5.33.  Entity Relationship Diagram (ERD) 
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 5.1.4.2. Desain Sistem Tabel 

 Desain tabel merupakan bagian dari database yang akan di 

implementasikan ke database Mysql. Berikut desain tabel 

yang akan dibuat. 

a. Tabel tb_service 

 Pada bagian tabel tb_service terdapat id, service_name, 

service_description dan image, dapat dilihat pada tabel 5.1. 

Tabel 5.1. Tabel tb_service 

Nama Jenis Key Keterangan  

id_service Int(6) Primary_key Id jasa  

service_name Varchar(100) - Nama Jasa 

service_description Text - Pengertian Jasa 

Image Text - Gambar Jasa 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

 

b. Tabel tb_user 

 Pada bagian tabel tb_user terdapat id, username, dan 

password, dapat dilihat pada tabel 5.2. 

Tabel 5.2. Tabel tb_user 

Nama Jenis Key Keterangan 

Id Int(6) Primary_key Id pengguna 

Username Varchar(25) - Nama pengguna 

Password Varchar(25) - Password 

pengguna 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 
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c. Tabel tb_service_booking 

 Pada bagian tabel tb_service_booking terdapat 

id_booking, booking_type, status, fullname, address, 

phone_number, ktp, npwp, service_name, location, 

prject_description, project_name, supervisor, duration, 

contract, dan total_price, dapat dilihat pada tabel 5.3. 

Tabel 5.3. Tabel tb_service_booking 

Nama Jenis Key Keterangan 

id_booking Varchar(25) Primary_

key 

Id pesanan 

booking_type Enum(‘Personal

’,’Company’) 

- Type pesanan  

status Enum(‘Active’,’

Inactive’) 

- Status pesanan 

fullname Varchar(50) - Nama penyewa 

address Varchar(250) - Alamat penyewa 

phone_number Varchar(13) - Telepon penyewa 

ktp Text - Ktp penyewa 

npwp Text - Npwp penyewa 

Id_service Int(6) - Id jasa 

location Varchar(250) - Lokasi proyek 

project_description Text - Deskripsi proyek 

project_name Varchar(250) - Nama proyek 

supervisor Varchar(50) - Pengawas proyek 

duration  Varchar(50) - Durasi proyek 

contract Text - Contract proyek 

total_price Varchar(25) - Jumlah proyek 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 
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d. Tabel tb_progress_service_detail 

 Pada bagian tabel tb_progress_service_detail terdapat 

detail_id, id_booking, detail_date, project_activities, dan 

information, dapat dilihat pada tabel 5.4. 

Tabel 5.4. Tabel tb_progress_service_detail 

Nama Jenis Key Keterangan 

detail_id Int(6) Primary_key Id kegiatan proyek 

id_booking Varchar(25) - Id booking 

detail_date Date - Tanggal kegiatan  

project_activities Varchar(500) - Aktivitas proyek 

Information Varchar(500) - Informasi pryek 

   ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

 

 

e. Tabel tb_equipment 

 Pada bagian tabel tb_equipment terdapat id, 

equipment_name, equipment_model, equipment_price, 

equipment_status, dan image, dapat dilihat pada tabel 5.5. 

Tabel 5.5. Tabel tb_equipment 

Nama Jenis Key Kegiatan 

Id_equipment Int(6) Primary_key Id alat 

equipment_name Varchar(100) - Nama alat 

equipment_model Varchar(100) - Jenis alat 

equipment_price Varchar(50) - Harga alat 

equipment_status Enum(‘Availabl

e’, ‘Not 

Available’,”,”) 

- Status alat 

Image Text - Gambar alat 

   ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 
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f. Tabel tb_equipment_booking 

 Pada bagian tabel tb_equipment_booking terdapat 

id_booking, booking_type, status, fullname, address, 

phone_number, ktp, npwp, equipment_name, 

equipment_price, rental_duration, location, operator, dan 

contract, dapat dilihat pada tabel 5.6. 

Tabel 5.6. Tabel tb_equipment_booking 

Nama Jenis Key Kegiatan  

id_booking Varchar(25) Primary_key Id pesanan 

booking_type Enum(‘Personal

’,’Company’) 

- Type pesanan  

status Enum(‘Active’, 

’Inactive’) 

- Status pesanan 

fullname Varchar(50) - Nama penyewa 

address Varchar(250) - Alamat penyewa 

phone_number Varchar(13) - Telepon penyewa 

ktp Text - Ktp penyewa 

npwp Text - Npwp penyewa 

id_equipment Int(6) - Id alat 

rental_duration Varchar(100) - Lama penyewaan 

location Varchar(250) - Lokasi proyek 

operator Varchar(50) - Operator alat 

contract Text - Contract alat 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 
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j. Tabel tb_progress_equipment_detail 

 Pada bagian tabel tb__progress_equipment_detail 

terdapat detail_id, id_booking, detail_date, 

project_activities, dan information, dapat dilihat pada tabel 

5.7. 

Tabel 5.7. Tabel tb_progress_equipment_detail 

Nama Jenis Key Keterangan 

detail_id Int(6) Primary_key Id kegiatan alat 

id_booking Varchar(25) - Id booking 

detail_date Date - Tanggal kegiatan  

project_activities Varchar(500) - Aktivitas alat 

Information Varchar(500) - Informasi alat 

   ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 
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 5.1.4.3. Implementasi Database 

Database ini berisikan table-tabel yang digunakan untuk 

melakukan penyimpanan data yang dapat kita lihat pada 

gambar 5.34. 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.34. Database 
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5.1.4.4. Implementasi Website 

 1) Tampilan Home 

Pada tampilan ini akan menampilkan halaman awal website 

dapat dilihat pada gambar 5.35. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.35. Tampilan Home 
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2)  Tampilan About 

Pada tampilan ini akan menampilkan sejarah tentang 

perusahaan dapat dilihat pada gambar 5.36. 

 

 

   ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.36. Tampilan About 
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3)  Tampilan Services 

Pada tampilan ini akan menampilkan jasa-jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan seperti bidang arsitektural, 

bidang pekerjaan sipil, bidang pekerjaan mekanikal, bidang 

pekerjaan elektrikal, dan bidang tata lingkungan dapat 

dilihat pada gambar 5.37. 

 

 

   ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.37. Tampilan Services 
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4)  Tampilan Heavy Equipment 

Pada tampilan ini akan menampilkan alat berat yang 

ditawarkan oleh perusahaan seperti Excavator dan Dozer 

dapat dilihat pada gambar 5.38. 

 

 

   ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.38. Tampilan Heavy Equipment 
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5)  Form Check Booking  

Pada form ini akan menampilkan activate dan detail booking 

setelah memasukkan nomor hp di gambar servis maupun di 

gambar heavy equipment dapat dilihat pada gambar 5.39. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.39. Form Check Booking 
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6)  Tampilan Contact 

Pada tampilan ini akan menampilkan contact person yang 

bisa dihubungi yang  dapat dilihat pada gambar 5.40. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.40. Tampilan Contact 
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7)  Tampilan Halaman Utama Admin 

Pada tampilan ini akan menampilkan halaman utama admin 

berisikan jumlah dari jasa servis, equiment, servis booking, 

dan equipment booking  yang  dapat dilihat pada gambar 

5.41. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.41. Tampilan Halaman Utama Admin 
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8)  Form Edit Home 

Pada form ini akan menampilkan edit gambar pada halaman 

utama website dapat dilihat pada gambar 5.42. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.42. Form Edit Home 
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9)  Form Edit About 

Pada form ini akan menampilkan edit sejarah tentang 

perusahaan dapat dilihat pada gambar 5.43. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.43. Form Edit About  
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10)  Form Edit Vision & Mision  

Pada form ini akan menampilkan edit visi dan misi 

perusahaan dapat dilihat pada gambar 5.44. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.44. Form Edit Vision & Mision 

 

 

 

 



85 

 

11)  Form Edit Contact 

Pada form ini akan menampilkan edit contact, email, dan 

alamat perusahaan  dapat dilihat pada gambar 5.45. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.45. Form Edit Contact 
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12)  Tampilan Olah Services 

Pada tampilan ini akan menampilkan edit jasa-jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan seperti bidang arsitektular, 

bidang pekerjaan sipil, bidang pekerjaan mekanikal, bidang 

pekerjaan elektrikal, dan bidang tata lingkungan dapat 

dilihat pada gambar 5.46. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.46. Tampilan Olah Services 
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13)  Tampilan Olah Heavy Equipment 

Pada tampilan ini akan menampilkan edit dan add alat berat 

yang ditawarkan oleh perusahaan seperti Excavator dan 

Dozer  dapat dilihat pada gambar 5.47. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.47. Tampilan Olah Heavy Equipment 
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14) Tampilan Olah Activate Booking pada Services 

Booking 

Pada tampilan ini akan menampilkan data booking jasa yang 

telah diisi oleh client dapat dilihat pada gambar 5.48. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.48. Form Olah Activate Booking pada Services Booking 
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15) Tampilan Olah Detail Booking pada Services Booking 

Pada tampilan ini akan menampilkan input data laporan 

kegiatan proyek dapat dilihat pada gambar 5.49. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.49. Form Olah Detail Booking pada Services Booking 
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16) Tampilan Olah Activate Booking pada Equipment 

Booking 

Pada tampilan ini akan menampilkan data booking alat berat 

yang telah diisi oleh client dapat dilihat pada gambar 5.50. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.50. Tampilan Olah Activate Booking pada Equipment 

Booking 
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17) Tampilan Olah Detail Booking pada Equipment 

Booking 

Pada tampilan ini akan menampilkan input data laporan 

kegiatan proyek dapat dilihat pada gambar 5.51. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.51. Tampilan Olah Detail Booking pada Equipment 

Booking 
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  18) Form Booking Now 

Pada form ini akan menampilkan data-data yang akan di 

input pada saat melakukan pesemasanan jasa konstruksi dan 

alat berat dapat dilihat pada gambar 5.52. 

 

 

 ( Sumber : Di Olah Sendiri ) 

Gambar 5.52. Form Booking Now 
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5.1.5. Menguji Sistem  

 Ditahap ini penulis menguji secara keseluruhan dengan metode 

blackbox dalam aplikasi apakah semua fungsi telah berjalan dengan 

baik. 

a. Pengujian admin 

Pengujian dimulai dari home, login, home, about, vision & mission, 

contact, service, heavy equipment, activate booking dan detail 

booking pada tombol service booking sama dengan tombol 

equipment booking dapat dilihat pada tabel 5.12. 

Tabel 5.12. Pengujian Admin 

No Fungsi Yang 

Diuji 

Cara Pengujian Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 Home Jalankan website Menampilkan 

halaman awal 

website (home) 

Valid 

2 Login Mengisi username 

dan password 

Login berhasil dan 

Masuk ke menu 

admin 

Valid 

3 Home Mengganti gambar 

dan tulisan 

halaman awal 

website 

Gambar dan 

tulisan berubah 

pada halaman awal 

 

Valid 

4 About Mengganti kalimat 

yang berisi sejarah 

perusahaan  

Kalimat berubah 

yang berisi sejarah 

perusahaan  

Valid 

5 Vision & 

Mision 

Mengganti kalimat 

yang berisi visi dan 

misi perusahaan  

Kalimat berubah 

yang berisi visi 

dan misi 

perusahaan 

 

Valid 
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No Fungsi Yang 

Diuji 

Cara Pengujian Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

6 Contact Mengganti tulisan 

contact  

Tulisan berubah 

pada contact 

Valid 

7 Services Mengganti kalimat 

yang berisi jasa-

jasa yang 

ditawarkan  

perusahaan 

Kalimat berubah 

yang berisi jasa-

jasa yang 

ditawarkan 

perusahaan 

Valid 

8 Heavy 

Equipment 

Menambah alat, 

mengganti kalimat 

dan gambar pada 

alat berat yang 

ditawarkan  

perusahaan 

Alat bertambah, 

kalimat dan 

gambar berubah 

pada alat berat 

yang ditawarkan 

perusahaan 

Valid 

9 Activate 

Booking pada 

tombol service 

booking sama 

dengan tombol 

equipment 

booking 

Mengganti status 

pada pemesanan 

jasa dan mengisi 

data-data booking 

Melihat perubahan 

status pada 

pemesanan jasa 

dan data-data 

booking 

Valid 

10 Detail Booking 

pada tombol 

service 

booking sama 

dengan tombol 

equipment 

booking 

Menambah kegitan 

laporan 

Melihat 

menambahnya 

laporan kegiatan 

Valid 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 
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b. Client 

Pengujian client dimulai dari home, about, services, heavy equipment, 

check booking dan contact dapat dilihat pada tabel 5.13. 

Tabel 5.13. Pengujian Client 

No Fungsi yang 

di uji 

Cara Pengujian Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 Home Jalankan website Menampilkan 

halaman home 

Valid 

 

2 About Menekan tombol about Menampilkan 

sejarah tentang 

perusahaan 

Valid 

3 Services Menekan tombol services 

dan pilih booking now 

pada jasa yang akan 

disewa, lalu masukan 

data sesuai yang diingkan 

perusahaan 

Menampilkan 

jasa-jasa yang 

ditawarkan pada 

perusahaan 

Valid 

4 Heavy 

Equipment  

Menekan tombol heavy 

equipment dan pilih 

booking now pada jasa 

yang akan disewa, lalu 

masukan data sesuai 

yang diingkan 

perusahaan 

Menampilkan 

alat berat yang 

ditawarkan pada 

perusahaan 

Valid 

5 Check 

Booking 

Masukan nomor hp pada 

gambar servis setelah itu 

masukan juga nomor hp 

pada gambar heavy 

equipment 

Menampilakan 

activate dan 

detail booking 

Valid 

6 Contact Menekan tombol contact Menampilkan 

contact person 

perusahaan 

Valid 

( Sumber : Di Olah Sendiri ) 
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5.1.6. Evaluasi Sistem  

 . Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anto selaku direktur 

di perusahanan PT. Dharma Mulia Buana Abadi. Penulis melakukan 

evalusi sistem, ternyata sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan 

dan langkah terakhir menggunakan sistem. 

 

5.1.7. Menggunakan Sistem  

Tahap terakhir penelitian diselesaikan dengan tahap menggunakan 

sistem. Pada tahap ini dilakukan posting website dimana client dan 

admin telah menggunakan data digital berupa website yang 

memberikan sistem informasi pada PT. Dharma Mulia Buana Abadi. 

Pada tahap ini dilakukan penyebaran website kepada beberapa client 

dan admin. Setelah dilakukan penyebaran, penulis melakukan 

wawancara dengan pengguna diminta untuk memberikan kritik dan 

saran dalam penggunaan website tersebut. Hasil dari wawancara 

tersebut ternyata telah mempermudah client dan marketing 

perusahaan dalam pemesanan jasa konstruksi. 
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5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari tahap pengumpulan kebutuhan, pada tahap 

ini diperoleh hasil berupa kebutuhan akan sistem yang dihasilkan, yaitu 

kebutuhan yang sesuai dengan ruang lingkup yang sudah dibuat. Pada 

tahap ini juga diperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti agar bisa 

membuat rancangan sistem dan prototype pada tahap berikutnya. Lalu 

tahapan selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan membangun prototyping 

dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian 

kepada pengguna misalnya dengan membuat input dan format output. Lalu 

dilanjutkan dengan evaluasi prototyping, evaluasi ini dilakukan oleh 

pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan 

keinginan pengguna. Jika sudah sesuai maka langkah mengkodekan sistem 

akan diambil. Jika tidak prototyping direvisi dengan mengulangi langkah 

pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping dan evaluasi 

prototyoping. Selantutnya tahap menguji system, setelah sistem sudah 

menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus ditesdahulu sebelum 

digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan Black Box Testing. Lalu 

tahapan selanjutnya evaluasi sistem.penggunan mengevaluasi apakah 

sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan . Jika ya, 
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langkah  menggunakan sistem dilakukan jika tidak, ulangi langkah 

mengkodekan sistem dan menguji sistem. Terakhir penelitian diselesaikan 

dengan tahap menggunakan sistem. Pada tahap ini dilakukan posting 

website dimana client dan admin telah menggunakan data digital berupa 

website yang memberikan sistem informasi pada PT. Dharma Mulia 

Buana Abadi. Pada tahap ini dilakukan penyebaran website kepada 

beberapa client dan admin. Setelah dilakukan penyebaran, penulis 

melakukan wawancara dengan pengguna diminta untuk memberikan kritik 

dan saran dalam penggunaan website tersebut. Hasil dari wawancara 

tersebut ternyata telah mempermudah client dan marketing perusahaan 

dalam pemesanan jasa konstruksi. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti telah menyelesaikan 

penelitian sesuai dengan batasan masalah yang telah dibuat, dengan 

adanya data digital yang bisa memberikan sistem informasi pada PT. 

Dharma Mulia Buana Abadi berupa website yang dapat mengurangi beban 

kesalahan dari komunikasi lisan. Website ini juga berkomunikasi dengan 

database server, hal ini dapat dilihat saat data yang diinput melalui 

website pada client yang akan melakukan pemesanan jasa dan akan 

langsung disimpan di database server. Selain itu fitur-fitur pada rancang 

bangun sistem informasi pada PT. Dharma Mulia Buana Abadi berbasis 
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web sudah bisa digunakan dengan baik artinya aplikasi berjalan tanpa 

adanya eror. Berdasarkan hasil uji blaxbox yang sudah dilakukan, semua 

fitur yang ada pada rancang bangun sistem informasi pada PT. Dharma 

Mulia Buana Abadi berbasis web berjalan dengan baik.  

Uji coba aplikasi dilakukan pertama kali dimulai tampilan awal 

website yaitu membuka website, lalu dengan memilih tombol log in 

kemudian mengisi username dan password. Setelah log in nya berhasil 

selanjutnya pengujian dilakukan pada tombol edit menu, service booking, 

dan equipment booking pada rancang bangun sistem informasi pada PT. 

Dharma Mulia Buana Abadi berbasis web. Pada tombol edit menu 

terdapat menu home, about, vision & mision, contact, services, dan heavy 

equipment. Pada tombol service booking dan equipment booking terdapat 

menu activate booking dan detail booking. Selanjutnya pengujian 

dilakukan terlebih dahulu pada menu home, pada menu ini akan 

ditampilkan halaman awal website. Pengujian ini dilakukan dengan 

mengganti gambar dan kalimat halaman awal website, dengan melihat 

perubahan gambar dan kalimat halaman awal website. Selanjutnya 

pengujian pada menu about, pada menu ini akan ditampilkan sejarah 

tentang perusahaan. Pengujian ini dilakukan dengan mengganti kalimat, 

dengan melihat perubahan kalimat pada sejarah tentang perusahaan. 
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Selanjutnya pengujian pada menu vision & mision, pada menu ini akan 

ditampilkan visi dan misi perusahaan. Pengujian ini dilakukan dengan 

mengganti kalimat, dengan melihat perubahan kalimat pada visi dan misi 

perusahaan. Selanjutnya pengujian pada contact, pada menu ini akan 

ditampilkan contact, email, dan alamat pada perusahaan. Pengujian ini 

dilakukan dengan mengganti kalimat, dengan melihat perubahan kalimat 

pada contact, email, dan alamat pada perusahaan. Selanjutnya pengujian 

pada services, pada menu ini akan ditampilkan jasa-jasa yang ditawarkan 

pada perusahaan. Pengujian ini dilakukan dengan  mengganti gambar dan 

kalimat, dengan melihat perubahan gambar dan kalimat pada jasa-jasa 

yang ditawarkan pada perusahaan. Selanjutnya pengujian pada heavy 

equipment, pada menu ini akan ditampilkan alat berat yang ditawarkan 

pada perusahaan. Pengujian ini dilakukan dengan menambah alat, 

mengganti gambar, dan kalimat, dengan melihat pertambahan alat baru, 

perubahan gambar dan kalimat pada jasa-jasa yang ditawarkan pada 

perusahaan. Selanjutnya pengujian pada Activate Booking di tombol 

service booking sama seperti di tombol equipment booking, pada menu ini 

akan ditampilkan data client yang booking jasa dan alat berat pada 

perusahaan. Pengujian ini dilakukan dengan mengganti status pada 

pemesanan jasa dan mengisi data-data booking, dengan melihat perubahan 
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status pada pemesanan jasa dan data-data booking. Selanjutnya pengujian 

pada detail booking di tombol service booking sama seperti di tombol 

equipment booking, pada menu ini akan ditampilkan laporan kegitan yang 

booking jasa dan alat berat pada perusahaan. Pengujian ini dilakukan 

dengan menambah kegitan laporan, dengan melihat menambahnya laporan 

kegiatan. 

Selanjutnya pengujian client dimulai dari tampilan awal website 

dimana terdapat menu home, about, services, heavy equipment, check 

booking, dan contact. Pengujian dilakukan terlebih dahulu pada menu 

home, pada menu ini akan ditampilkan halaman awal website. Selanjutnya 

pengujian pada menu about, pada menu ini akan ditampilkan sejarah 

tentang perusahaan. Selanjutnya pengujian pada services, pada menu ini 

akan ditampilkan jasa-jasa yang ditawarkan pada perusahaan dan 

kemudian pilih booking now pada jasa yang akan disewa lalu isi data 

booking tersebut. Selanjutnya pengujian pada heavy equipment, pada 

menu ini akan ditampilkan alat berat yang ditawarkan pada perusahaan 

dan kemudian pilih booking now pada alat berat yang akan disewa lalu isi 

data booking tersebut. Selanjutnya pengujian pada check booking, pada 

menu ini terdapat 2 jenis tracking yang ditawarkan yang pertama jasa 

pembangunan dan sewa alat berat. Pengujiannya sama, hanya dengan 
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memasukan nomor telepon pada kolom yang diberikan. Setelah itu akan 

muncul activate dan detail booking. Selanjutnya pengujian pada menu 

contact, pada menu ini akan ditampilkan contact person perusahaan 

 Dari pembahasan diatas dapat dilihat, bahwa website yang dibuat 

oleh peneliti sudah berjalan dengan baik. Semua fungsi yang dibuat sudah 

berjalan sesuai fungsi yang dibuat. Namun website ini masih memiliki 

kekurangan yaitu ketergantungan terhadap kondisi jaringan koneksi 

internet dapat mempengaruhi kinerja dari sistem informasi berbasis web. 

Namun secara keseluruhan, rancang bangun sistem informasi pada PT. 

Dharma Mulia Buana Abadi berbasis web dengan metode prototype sudah 

berjalan dengan baik. 

5.2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

  Berdasarkan analisis penelitian terdahulu dan hasil yang telah 

dibuat oleh peneliti, peneliti telah menghasilkan beberapa perbandingan. 

Yang pertama berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul 

“Perbandingan Kinerja Basis Data Relasional dengan Basis Data 

Berorientasi Objek Studi Kasus: Aplikasi Jpetstore“ (Muntasir R. dan 

Petrus M. / 2012 / ISSN 1979-0732), peneliti setuju dengan kinerja aplikasi 

versi DB4O (BDBO) secara umum lebih cepat dibandingkan aplikasi versi 

MySQL (BDR). 
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 Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul “Sistem Penjualan 

berbasis Web (E-Commerce) pada Tata Distro Kabupaten Pacitan” (Rulia P., 

Indah U., dan Bambang E. / 2013 / ISSN 1979-9330), peneliti setuju dengan 

adanya pembuatan web pemasaran pada Tata Distro, maka pihak toko dapat 

terbantu memasarkan produk fashion secara online.   

 Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu  dengan judul 

“Penerapan Codeigniter (CI) Framework untuk Desain Aplikasi Business To 

Consumer (B2C) “ (Sri Murniani A. / 2013 / ISSN 2089-6697), peneliti 

setuju untuk dukungan framework CI dapat digunakan untuk membangun 

aplikasi B2C dengan penambahan ketersediaan : Template untuk menyimpan 

file desain aplikasi, Asset untuk menampung file CSS, javascript, images dan 

thumbnails dengan masing-masing file yang diletakkan terpisah sesuai 

model MVC yang dirunut. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu  dengan judul “Peran Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) Dalam Pengambil Keputusan “ (Anastasia 

Lipursari / 2013 / ISSN 2252-7826), peneliti setuju jika Sistem informasi 

mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di 

semua lapisan masyarakat baik masyarakat yang tingkat ekonomi dan 

pendidikannya rendah sampai dengan masyarakat yang tingkat ekonomi dan 

pendidikannya tinggi. 

 Lalu yang terakhir, berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul 

“Rancang Bangun Aplikasi Perencanaan Anggaran Biaya Tenaga Kerja pada 

Proyek Konstruksi Gedung” (Farouk Kusdony Muzaki, Arifin Puji Widodo, 

dan Romeo, 2014 / 2014 / ISSN 2338-137X), penulis setuju aplikasi 

perencanaan anggaran biaya tenaga kerja pada proyek konstruksi gedung 
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yang telah dibuat dapat menghitung kebutuhan tenaga kerja dalam kegiatan 

pembangunan gedung dan memberikan hasil rincian biaya tenaga kerja 

setiap kegiatan serta membantu perkiraan perhitungan sebagai acuan biaya 

sebelum membangun gedung. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Simpulan 

 Kesimpulan dari penelitan yang berjudul “RANCANG BANGUN 

SISTEM INFORMASI PADA PT. DHARMA MULIA BUANA ABADI 

BERBASIS WEB DENGAN METODE PROTOTYPE” adalah: 

1. Dengan adanya rancang bangun sistem informasi berbasis web, 

pengguna dapat mengetahui informasi tentang perusahaan serta 

penyewaan jasa konstruksi dan sewa alat berat secara online. 

2. Rancang bangun sistem informasi berbasis web hanya mencakup pada 

bagian Admin dan Client. 

3. Rancang bangun sistem informasi berbasis web mempunyai kelebihan 

yaitu menggunakan Tracker sebagai pemantau sebuah progress 

sebuah proyek. 

4. Pada rancang bangun sistem informasi pada PT. Dharma Mulia Buana 

Abadi berbasis web memiliki kelemahan yaitu, ketergantungan 

website terhadap kondisi jaringan internet pada smartphone, laptop 

maupun komputer yang dapat mempengaruhi kinerja dari website 

tersebut. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, maka saran yang ingin 

disampaikan penulis yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas rancang bangun sistem informasi pada PT. 

Dharma Mulia Buana Abadi berbasis web agar dapat digunakan 

secara maksimal 

2. Mengembangkan rancang bangun sistem informasi pada PT. Dharma 

Mulia Buana Abadi berbasis web agar semua struktur organisasi dapat 

ikut serta dalam menggunakan website tersebut. 

 


