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Abstrak
Pada perusahaan kontraktor seperti PT Icon Indonesia sangat membutuhkan pelaporan dari
anggota yang memantau kerja buruh harian dilapangan. Dengan kecanggihan tekonologi sekarang ini
maka dibuatlah web online yang sesuai dengan perangkat mobile. Dengan begitu anggota di lapangan
dapat segera memberi laporan tentang perkembangan kerjaan oleh buruh harian di lapangan. Perusahaan
ini bergerak di bidang kontraktor bangunan perumahan dan toko berskala kecil. Layanan ini juga menjadi
kunci daya saing dibanding perusahaan kontraktor lainnya dalam segi membangun kepercayaan
konsumen.
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1.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menjadikan komputer
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Komputer umumnya digunakan untuk
pengolahan data untuk menghasilkan informasi. Untuk keperluan inilah komputer menduduki peranan
penting. Hal ini biasa dipahami karena informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh organisasi
atau perusahaan. Namum demikian, sistem informasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan biasanya
masih memiliki keterbatasan dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukannya
pengembangan suatu sistem informasi secara berkala agar dapat terus berfungsi untuk suatu organisasi
atau perusahaan di masa kini dan yang akan datang.
Komputerisasi adalah pemanfaatan komputer secara benar dan semaksimal mungkin, dan bukan
sekedar sebagai pengganti mesin ketik. Hal ini harus ditunjang oleh hardware (perangkat keras), software
(perangkat lunak), dan brainware (operator/pemakai komputer). Untuk masa sekarang ini, ketiga faktor
tersebut saling berkaitan dan harus terpenuhi semua agar komputer dapat menjalankan tugas dan
fungsinya secara optimal.
Pada perusahaan kontraktor seperti PT Icon Indonesia sangat membutuhkan pelaporan dari
anggota yang memantau kerja buruh harian dilapangan. Dengan kecanggihan tekonologi sekarang ini
maka dibuatlah web online yang sesuai dengan perangkat mobile. Dengan begitu anggota di lapangan
dapat segera memberi laporan tentang perkembangan kerjaan oleh buruh harian di lapangan. Perusahaan
ini bergerak di bidang kontraktor bangunan perumahan dan toko berskala kecil. Layanan ini juga menjadi
kunci daya saing dibanding perusahaan kontraktor lainnya dalam segi membangun kepercayaan
konsumen.

2.

Metode Perancangan

Sebelumnya perusahaan ini belum memiliki sistem pelaporan oleh anggota lapangan. Mereka
biasanya membuat laporan dengan mengirimkan gambar dan keterangan dengan ”whatsapp” dan diterima
oleh seorang operator. Lalu operator tersebut akan merangkum semua gambar dan keterangan yang
diterima kedalam file Word sehingga nantinya bisa dibuatkan laporan yang sesuai dengan format standard
pada perusahaan tersebut (Gambar 2.1)

Gambar 2.1 Kondisi kerja sebelum ada sistem pelaporan
Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Perancangan… (Jati Putra)
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Gambar 2.2 Sistem yang diusulkan
Didalam perancangan aplikasi ini penulis menggunakan metode DFD (Data Flow Diagram),
karena metode ini masih relevan untuk menggambarkan perancangan aplikasi tersebut.

Gambar 2.3 Data Flow Diagram Konteks

Gambar 2.4 Diagram DFD Level 1
Untuk merancang sistem yang baik dan terstruktur dibutuhkan basis data (database). Adapun
struktur basis data yang digunakan ada sebanyak 8 tabel.yaitu :
1.Tabel User
2.Tabel Proyek
3.Tabel Tenaga kerja
4.Tabel Material Masuk
5.Tabel Material terpakai
6.Table Material Sisa
7.Table Blueprint
8.Table Gambar
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Gambar 2.5 Table-Table yang digunakan

3.

Hasil dan Analisis

Adapun hasil dari perancangannya membuahkan hasil seperti aplikasi dibawah ini. Pertama-tama
akan dimulai dengan tampilan login agar bisa membedakan jabatan user.

Gambar 2.6. Cara Login
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Setelah login aplikasi akan masuk ke halaman HOME. Yang mana dibagian atas terdapat menumenu yang bisa diakses dalam aplikasi ini..

Gambar 2.7. Halaman Utama dengan Pilihan Menu
Setelah ini user yang bisa menggubah user hanyalah user berlevel admin. Jika tidak berlevel admin
maka menu penambahan user tidak akan bisa diakses. Dibawah ini adalah tampilan setelah memilih menu
“Maintain User”

Gambar 2.8 Halaman Awal Menu Maintain User

Gambar 2.9 Daftar User
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Gambar 2.10 Tampilan untuk menginput Proyek

Gambar 2.11 Tampilan untuk Upload gambar
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Gambar 2.12 Menampilkan tampilan Input Pekerja

Gambar 2.13 Menampilkan tampilan mengisi jumlah penggunaan material
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Gambar 2.14 Merupakan tampilan penambahan material

Gambar 2.15 Merupakan tampilan input Material
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Gambar 2.16 Tampilan hasil laporan di Halam Web
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Gambar 2.17 Ini menggambarkan hasil laporan ke PDF
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4.

Kesimpulan

Setelah melakukan selesai merancang maka dilakukan ujicoba terhadap aplikasi, dan hasilnya
seperti yang terlihat pada gambar-gambar diatas. Dengan aplikasi ini anggota pekerja lapangan merasa
lebih nyaman selain itu juga dapat menjadi solusi efisiensi penggunaan karyawan jabatan Adminnya.
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