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ABSTRAK

Nur Eka Riskiyah
6020010s035
'feknik [nformatika
Sistem Asministrasi Pasc:r Pelelangan Berbasis WEB

Pada UIN Alauddin Makassar

Dalam era globalisasi saat ini
teknologi terasa sangat pesat, sehingga

perkembangan ilmu pengetahuan dan

menawarkan banyak sekali kemudahan

dalam meni alankan aktivitasnYa.
Dengan perken-rbangan teknologi yang semakin pesat' sarana dan prasarana

dalam ,yJ*.n administrasi pun harus mengikutinya. Salah satunya dengan media

komputerisasi yaitu internet-
Pembangunan aplikasi berbasis web ini merupakan web dinamis dimana

terdapat interaksi antara user dan administrcttor Sefta menggunakan bagan alir

sistem (systents .flowchart) sebagai model sistem yang dianalisa dan bagan alir

program (program Jloutchart) setagai rincian untuk program yang akan dibuat.

Untuk teknik p.ng,,,.jiun sistem digunakan penguiian v'hite box yaitu pengujian

terlradap cara ker;a prog.um. Penguiian dilatufan dengan memetakan .flov'chart

program ke ltir*grc,it yang 
-kemudian dilak'kan proses penghitungan

Kon-rpleksitas siklomuii, v(c) r.urtuk r-nendapatkan nilai yang sama antara v(G)'

junrlah region dengap.iumlah injependent 1tirh.|ka1ur-1lah ketiganya sama besar

maka sistem dikatakan sudah benar. Pengujian dilakukan pada setiap rnodul

program dan kemr-rdian program diuji secara keseluruhan' Untuk bahasa

pemrograman digr-urakan bahasa p"*rog.ut]tan web yakni PHP dengan bantuan

Macrontedict Dreamweaver sebagai rcols editornya. Kemudian untuk basis data

digunakan MySQL sebagai p.t yitTtpunan data, YAMP Psebagai server sefta

Mozilla Firefox sebagai u'eb browser'
penelitian ini frerupakan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan

data berup a library ,nsuarrh Aan field research, penelitian ini bertujuan untuk

merancang sebuahwebsite pasca pelelangan pada UIN Alauddin Makassar

sebagai media untuk -.rnuduhkun para panitia^ te.nder untuk memanege

administrasi yang berhunungan dengan pelelairgan. Sehingga dapat memberikan

pelayanan yang cepat dan akr"rrat'

Kat:r kunci : Sistenr Administrusi, Pnscu Pclelangun' ll/ebsite

XV
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Goocl Got'ernunc'e and cleun

Ggvernmenl) adalah seluruh aspek yar-rg terkait dengarl kontrol dan pengawasan

terhadap kekuasaan yang climiliki pen-rerintal-r dalam menjalankarl fungsinya

melalui institr-rsi tbrn-ral dan infbrmal. Untuk melaksanakan prinsip Good

Governance unrl clean Goyernntenl, maka pemerir-rtah harus melaksanakan

prinsip-prinsip akr"urtabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien' serta

mewr"rir"rdkannya dengan tindakan dan peratLlran yang baik dan tidak berpihak

(indepenclen). serta meniamin terjadinya ir-rteraksi ekonouri dan sosial antal'a para

pihak terkait (.stnkeltoltler'.s) secara adil. transparan. prof-esiorlal' dan akuntabel

(Perpres no.54 pengadaanbararrgdaniasapemerit.ttah' 20 I 0)'

Pada era ir-rfbrmasi ini. kebutuhar-r infbmasi rleniadi semakin konpleks dan

beragant. Teknologi inforn-rasi salahsatuuya sangat berperan dalam meudukung

usaha pemeriltah dalam proses penyelesaiau masalah secara et-ektif dan efisien'

dalam rangka memberikar-r solusi-solusi atas permasalahan pelayanan publik

nrelalui penyeIenggaraan pemerintahat.r yangbaik dan bersih'

Sehr.rbur-rgan clengan hal tersebitt. Peraturan Presiclen tetttattg Pettgatlaan

Baralg/.lasa Penrerintah dirlraksudkal uutuk metrlberikatr pedoman pengatLlran

tlengetraitatacaraPerrgadaarrBararrg/.|asayallgsederlratra.ielasdart

komprel-rensif-, sesuai dengan tata kelolali yang baik' agar terl.rindaf dari segala

bentr-rk kecuraugan, manipulasi data dan KKN (kolusi' korupsi dan nepotisme )'



Sesuai firman Allah dalam surah an-Nisaa ayat 58 yang berbunyi :

oi nai'J;;x; t:yt;pli i1 ..:;,irit!"$ ui"n<,11c- itiittt

@ 
(r4 Li" lt( iii'or"r., ji;- a n'6; 4 "39 

i r35

Terjemahnya : Sesungguhnya Allah menluruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanyq dan (men1uruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesunggrrhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Penjelasan dari ayat diatas berdasarkan Tafsir Asbabun Nuzul yaitu :

sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya. dengan pengertian ini sangat luas, meliputi

"amanat" Allah kepada hamba Ny4 amanat s€s€orang kepada sesamanya dan

terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah terhadap hamba Nya yang harus

dilaksanakan ialah antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan Nya dan

menjauhi larangan Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita

manfaatkan untuk taqamrb (mendekatkan diri) kepada Nya.

Jadi sebaiknya kita para orang-orang yang diberikan amanat untuk

mengerjakan sesuatu kita harus mengerjakannya dengan baik dan adil agar tdak

te{adi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudiam hari yang dapat merugikan diri

sendiri.

Adapun ayat lain yang berhubungan dengan judul diatas yaitu firman

Allah dalam surah an-Nisaa ayat 105 yang berbunyi :

2



,F .li"'iii i)rii t;. q-t:Ji t;; {c*).;;i+;ti aJ) u:1i(,1

Terjemahnya 
_: Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan

membarya kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa ying
Telah Allah wahyukan kepadamq dan janganlah kamu menjadi p"nantang lorang
yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.

Penjelasan dari ayat diatas berdasarkan Asbabun Nuzul yaitu :

Bahwa Alquran yang membenarkan kebenaran itu diturunkan kepada Nabi

Muhammad saw untuk mengadili perkara yang terjadi antara manusia dengan

berdasarkan hukum-hukum yang diajarkan Allah. berdasarkan kitab itu, Nabi

Muhammad saw memutuskan suatu perkara dengan adil. Beliau dilarang menjadi

lawan dari yang benar atau kawan bagi yang salah.

Jadi sebaeai orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap suatu
/,---\

pekerjay'r apalqi-le;hubungan dengan pelelangan kita harus selalu memilihI r../\ <t,'
pemenanlFrl6-sarkan system pelelangan yang adil tidak berat sebelah contohnya

: seperti kita memenangkan tender suatu pelelangan kepada suatu perusahaan

tertentu hanya kama dia teman dekat kita padahal masih ada prusahaan lain ynag

berkas-berkas administrasinya lebih lengkap kita gugurkan.

Maka dari itu perlu adanya Sistem Informasi yang dapat dijadikan sebagai

alat bantu pemerintah untuk mengetahui dan menampilkan data-data pasca

pelelangan. Selain itu juga dapat memberikan informasi yang lengkap kepada

masyarakat tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan

C+l-;t;:.)



kompetitif mngat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan

berkualitas" sehingga akan berdampak pada peningkaan pelayanan publik.

Berdasartan uraian yang rclah dipaparkan di atas, maka diangkat penelitian

berjudul : "Sistem Adminishasi pasca pelelangan Berbasis WEB pada IIIN

Alauddin".

B. Rumusan Masalrrh

Berdasarkan latar belakang masalah di ata$ maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut : bagaimana membangun sistem administrasi pasca

pelelangan berbasis Web pada proses pelclangan barang dan jasa pemedntah pada

UIN Alauddin.

C. Batasrn Macdsh

Agar penulisan penelitian lebih t€rarah, maka diperlukan pembatasan ruang

lingkup penelitian. Adapun baeasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian

ini, yaitu:

l. Web yang dibuat berisi tentang dokumen-dokumen adminisfasi pasca

pelelangan.

2, Web yang dibuat adalah web dinamis. Jadi, data -data tersebut akan b€rubah

setiap proses pelelangarl yaitu data-data mengenai pelelangan.

D. Pengertian Judul

Untukmemudahkanpengertiandalamj udulinimakaperludikernukakandefi nisio

perasionaldaribeberqpa kata yang dianggapperlusebagaiberikut :

l. Siatem adminisfasi adatah seluruh rangkaian kerja sama antara dua orang

4



atau lebih untuk meraih sebuah tujuan dengan menggunakan fasilitas

tertentu yang digunakan serta m.rmpu mencapai target yang sudah

ditetapkan. (http://www.anneahira.com,/pencertian-administrasi-20907.htn)

2. Pelelangan adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan

penawaran harga secara tertulis dan / atau lisan yang semakin meningkat

atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan

pengumuman lelang. (http://nobel-auction.com/indexpho?ootion=gm_

content&view=article&id=70&Itemid= I 24 )

3. Web merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi data tek$

daa gambar diam atau gerak, data animasi, suarq video dan atau gabungan

dari semuanya" baik yang bersifrt sbris maupun dinamis yang membentuk

satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (Prasetyo : 2008, l0).

E. Tujuen dan Mrtrfert Petrelitian

Tujuan penelitian ini adalerh untuk membangun sistem adminishasi pasca

pelelangan b€rbasis web pada UIN Alauddin.

Manfaat penelitian ini adalah :

l. Untuk peneliti/dunia akademis, dapar memperdalam ilmu mengenai

pelelangan berbasis WEB.

2. Untuk lembaga terkai! sebagai bohan untuk membantu newtrutge

administrasi sistem pasca pelelangan untuk panitia tender.

5



BAB II

I,ANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar

l. Konsep Dasar Sistem

Suatu sistem pada dasamya adalah sekelompok unsur yang erat

hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk

mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana suati sistem dapat diartikan sebagai

suatu kumpulan atau himpunan dari unsur. kotttponen atau variabel yang

terorganisir, salir.rg berintelaksi, saling tergantung satu sama Iain dan terpadu. Dari

definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian sistem secara umutn. yaittt :

a Setian sisterrr terdiri dari unsur-trnsur

b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagiar.r terpadu sistem yang

bersangkutan

c. Unsur sistem tersebut bekeria sama untuk mencapai satu tujuan

d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebili besar.

2. Konsep Dasar Administrasi

Admir.ristrasi secara ul.num adalal, segenap proses atall serangkaian

proses kegiatan berupa penataan terl.radap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh

sekelompok orang dalam suatu sistem keriasamauntuk mencapai tujtratl tedentudari

beberapa definisi adminisrr-asi di atas, dapal dia$il beberapa Lnsur pokok pikinn lang ada dalam

definisia-

6



B. Komponen dan Elemen Sistem Administrasi

Komponen dan elemen Sistem administrasi terdiri dari :

Elemen-elemen yang lebih kecil disebut sub sy.stem, misalkan system

computer terdiri dari sub sitem perangkat keras, perangkat lunak dan

manusia.

Elemen-elemn yang lebih besar yang disebut super system, misalkan bila

perangkat keras adalah system yang memiliki sub system CPU, perangkat

I/O dan memori, maka supra system perangakat keras adalah system

computer.

Tender

Pengertian Tender/Pelelangan

Tender/pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan

kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat

diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan

metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan di ikuti oleh pihak-

pihak yang terkait dan secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa

terbaik (kepres no.1 8 tahun 2000).

Bagian dokumen tender

Bagian dokurnen tender adalah sebagai berikr"rt (Nugraha. At all. .lilid l

I 985):

Gambar Bestek

Gambar bestek adalah penjelasan secara visual (potret) dari proyek yang

l.

2.

C.

1.

2.
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akan didirikan dimana diperlihatkan lingkup dan bentuk pekerjaan yang

harus dibentuk.

Cambar bestek meliputi

1 ) Garrbar prarencana (prelintinury druv,ings)

2) Gambar infbrmasi ( inlbrmation druu,ings)

3) Gambar proyek (.sile drau,ings)

3. Jenis-Jenis Dokumen Lelang Pengadaan

Dokumen lelang pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh peserla,

pada umumnya terdiri atas 4 dokumen pokok. yaitr-r:

a. DokurnenPrakualilikasi

b. DokumenAdministrasi

c. Dokumen Teknis

d. Dokumer.r Penawaran Harga

C.1. Dokumen Prakualifikasi

Dokumen Prakualifikasi diajukan.lika lelang pengadaar.r barang atau iasa

dilakukan dengan prakualifikasi. Dalam menyusLul dokumen prakualifikasi,

peserta harus mempelajari terlebih dahulu Dokumen Plakualifikasi dari panitia

lelang. Dalau.r dokumen ini peselta Ielar,g melakukan peninjauau telhadap

persyaratan-persyaratan lelang. formulir-lbrmulir isian serta dokumen-dokumelt

pendukung lainnya.

Pada dasarnya jer.ris-jenis dokumen yaug harus disediakan untuk memenuhi

persyaratan dokumen prakualifikasi antara lain:
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a.

b.

Dokumen legal, misalnya SIUP dan akte perusahaan

Dokumen pajak, misalnya fotokopi NPWP, Pengukuhan NPWP dan bukti

penyampaian pajak

c. Surat dan formulir-fbrrnulir isian, misalnya pakta ir-rtegritas, fbrmulir isian

penilaian kr-ralif-ikasi. sLlrat pernyataan r-ninat. dan surat pernyataan

kebenaran dokumen.

C.2. Dokumen Administrasi

Pada umumnya dokumen administrasi dia.f ukan bersamaan dengan dokumen

teknis baik pada penilaian kompetensi peserta lelang dengan prakualifikasi atau

pascakualifikasi. Dokumen Administrasi ini berisi:

a. Dokumen legal, misalnya TDP, SIUP dan Akte perusahaan

b. Dokurnen bank. rnisalnya ref-erensi Bank/jaminan bank.

c. Dokumen pajak, misalnya fbtokopi NPWP, Pengukuhan NPWP dan bukti

penyampaian pajak.

d. Surat dan formulir-formulir isian, misalnya surat penawaran, Surat

pernyataan kebenaran dokumen, surat pernyataan bukan PNS dan

sebagainya.

C.3. Dokumen Teknis

Dokumen teknis pada umurunya dapat dibeclakan rrenjadi 2 jenis. yaitu

dokumen teknis untuk pengadaan .jasa konsr-rltansi dan dokurnen teknis untuk

poengadaan barang/pemborongan/jasa lairtnya.
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Dokumen teknis untuk pengadaan jasa konsultan berisi;

l. Pendahuluan

2. Pengalaman perusahaan

3. Pemahaman dan tanggapan terhadap kerangka acuan ker.ia (KAK)

4. Apresiasi inovasi

5. Pendekatan dan metodologi

6. Rencana ker.ja

7. .ladual pelaksanaan pekerjaan

8. Tugas dan tanggungjawab tenaga ahli

9. Jadual penugasan tenaga ahli

10. Organisasi pelaksanapekerjaan

I L Laporan

12. Staf dan fasilitas pendukung

13. Penutup

Dokumen teknis untuk pengadaan barang/pemborongan/jasa lainnya pada

umumnya berisi:

1. Spesifikasi teknis

2. Gambar teknis dan identitas barang

3. Jangka waktu penyerahan barang

4. Surat pernyataan jaminan purna jual (Garansi)

5. Surat pernyataan jaminan ketersediaan suku cadang

6. Surat pernyataan mengeuai perawatan dan program perawatan

10



7.

8.

Menyediakan buku petuniuk pengoperasian

Surat dukungan dari perusahaan pemasok.

C.4. Dokumen Penawaran Harga

Dokumen harga berisi perincian biaya-biaya yang diperlukan untuk

pemenuhan paket pekerjaan atau pengadaan barangljasa. Biaya yang ditawarkan

oleh peserta lelang sudah termasuk paiak PPN 10o/o. Dalam menentukan harga

yang akan ditawarkan, peserta lelang harus melakukan perhitungan yang rinci

terhadap biaya-biaya yang mungkin tinibul, metode evaluasi lelang yang

ditelapkar-r sertaharga dari produk atau jasa yang ditawarkan.

Pengadaan Barang/.Iasa Pemerintah yang selanjutnya disebutdengan

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untukmemperoleh Barang/Jasa oleh

KementerianlLembagalSatuar-rKerja Perangkat DaeralVlnstitusi lainnya yang

prosesnyadimulai dari perencanaan kebutuhan san-rpai diselesaikannyaseluruh

kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

D. Konsep Pemrograman Web

Web adalali sebutan bagi sekelompok halaman web (tueb page), yang

ulnlunnya merupakan bagian dari suatu nama domair-r (domain nttnte) atau

subdomain di World lMide Web (WWW). WWW terdiri dari seluruh situs web

yang tersedia kepada publik. Halaman-halaman sebual'r situs web diakses dari

sebualr URL yang menjadi "akar" (root), yang disebut hontepage (halarnan indr-rk,

sering diterjemahkan meniadi "beranda". "halaman muka"). dan biasanyadisimpan
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dalam server yang santa.(Wahana Komputer : 2006,2).

Web dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu statis dan dinamis.

Perbedaan antara web statis dan dinamis yaitu:

1. Web statis : web ini hanya menyediakan infbrmasi, tidak ada interaksi antara

pengelola web dan pengunjung, Web ini dibuat dengan mengunakan html

biasa.

2. Web Dinamis : web ini dikatakan dinarnis karena selain menyediakan

informasi, web ini juga menyediakan layanan interaksi anrara pengunjung

web dan pengelola web seperti pengunjung dapat nTemberikan komentar,

dapat rrrerubah konten web, memindahkan konten, dan lain sebagainya. Web

ini dibuat dengan html, css, javascript, php, jquery dll.

Dalam perkembangannya web dinamis dapat dibuat dengan dua cara yaitu:

a. Teknologi Client Side

Dalam teknologi Client Side proses update data dilakukan pada sisi browser.

Sebagai contoh : jika kita melakukan interaksi dengan halaman web maka

browser yang akan mengelola apa yang kita perintahkan.

Karakteristik client -side scripting :

I ) Kode program didownload bersama dengan halarnan web

2) Bersifat interpreter dan diterjemahkan oleh browser

3) Model eksekusinya simple dan skrip dapat dijadikan satu dengan

HTML

Contoh teknologi Client Side : Css, Jquery dan Javascrip
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b. Teknologi Server Side

Dalam teknologi Sever Side proses update dilakukan di server. Cara kerja

Server side : jika kita melakukan interaksi dengan halaman web maka

browser akan mengirimkan perintah ke server, ken-rudian server akan

merespol-l dan melaukan perintah yang diberi kemudian server akan

mengirimkan kembali daral perintah dari browser, dan browser akan

menampilkan data/ perintah tersebut.

Karakteristik server side programming :

l) Ada client yang meminta request

2) Eksekusi program dilakukan di server

3) Mengirimkan hasil ke client

Keuntungan server side programming :

1) Cross platform : tidak tergantung dengan'browser tertentu

2) Optimasi dan pemeliharaan dilakukan di browser

3) Dapat mengakses database dan tidak tergantung dengan keamanan

4) Menambah kekuatan server

5) Kode program aman

Dalam pembuatan web teknologi server side dibutuhkan server seperti

xampp, wam" iis dan lain sebagainya. Contoh teknologi server side Asp, Php

dan Jsp.
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Perbedaan utama server-side programming dar.r client server programmrng

adalah tempat n.rengeksekusi skripnya. pada client server programmlng,

skrip dieksekusi di browser sedangkan server side programming dieksekusi

di client (web browser).

E. Bahasa dan Teknik Pemrograman

l. Hypertext Preprocesso r (pHp)

PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext preprocessor yang

digunakan sebagai bahasa script server-side dalan.r pengembangan web yang

disisipkan pada dokumen HTML (hypertext markup lunguage).

PHP adalah merupakan bahasa yang disertakan dalam dokun.ren HTML,

bekerja di sisi server (server-side HTML-embedded scripting). Artinya sintaks

dan perir.rtah yang diberikan akan sepenuhnya di.jalankan di server tetapi

disertakan pada lralaman HTML biasa, sehingga .\cript-nya tak tampak di sisi

client. PHP dirancang untuk dapat bekerja sama dengan database server dan

dibuat sedemikian rupa sehingga pembuatan dokument HTML yang dapat

mengakses database dengan mudah. Tujuan dari bahasa scipting ini adalah untuk

membuat aplikasi-aplikasi yang dijalankan diatas teknologi web browser, tetapi

prosesnya secara keseluruhan dijualankan diatas web server (Binro, 2002).

Sekarang ini sebuah web server tidak hanya berisi gambar-gambal. dan

susunan teks yang berisi informasi suatu organisasi tapi dituntut untuk bisa

berhubungan secara langsung dengan database. rnelayani permintaan dari client,

membuat dokumen yang berisi informasi penting dan sebagainya. Dengan
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tuntunan semacam itu, dibutuhkan bahasa tambahan yang benar-benar bisa

berinteraksi secara luas dengan aplikasi-aplikasi pendukung untuk kebutuhan

dinamis dari web server.

PHP mirip dengan bahasa C dan Perl yang punya kesederhanaan dalam

pemprosesan perintah dan sangat kompatibel digr"rnakan dengan aplikasi database

yang ada. PHP berasal dari PHP : Hypertext Preprocessor. Sebenarnya adalah

produk yang aslinya bernama "Personal Home Page Tools". Beberapa ekstentions

yang direkomendasikan dapat digunakan untuk sebuah file PHP seperti .php dan

.phtml.

PHP merupakan aplikasi di sisi server atau dengan kata lain beban ker.ia ada

diserver bukan di client. Cara kerja php yaitu pada saat browser meminta

dokumen PHP, web server langsung menggunakan modul PHP untuk mengelolah

dokumen tersebut. .Tika pada dokumen terkandung fungsi yang mengakses

database maka modul PHP dikembalikan web server dalam format HTML,

sehingga source code PHP tidak tampak di sisi browser

PHP membuat proses pengernbangan aplikasi meniadi mudah karena kelebihan -

kelebihannya, yaitu :

l. Script (kode program) terintegrasi dengan .file HTML sehingga

developer bisa berkonsentrasi langsung pada penampilan dokumen

webnya.

Tidak ada proses compiling dan linking.

Berorientasi objek (Oh1 ect Ori ent ed)

Sintaksnya mudah dipelajari.

2.

1J.

4.
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5. Integrasi yang sangat luas ke berbagai server database. Menulis web

yang terhubung ke database menjadi sangat sederhana. Database yang

didukung oleh : Oracle, Sybase, SQL,MySQL,ODBC, PostgreSQl, dan

lain-lain.

Semua script PHP dimulai dengan tag <? Dan diakhiri dengan tag?>. dalam

penulisan perintah-perintah PHP harus diakhiri dengan tanda semikolorVtitik

koma (;).

Untuk lebih.jelasnya, berikut contoh script dibawah ini :

<htm1 >

<head>

<title> PHP Review </ti_tfe>

< /head>

<body>

< ?php

Echo"Hallo Semua",'

a>

<,/body>

< /htm] >

Pada Script di atas dapat dilihat bahwa kode PHP dapat disisipkan langsung

pada HTML. Untuk menulis script PHP, dapat menggunakan program seperti

Dreamweaver, Frotpage, ataupun Notepad.

MysQl

MySQL (My Structured Query Language) atau yang biasa dibaca mai-se-

adalahsebuah program pembuat dan pengelola database atau yang seringcluel
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disebut dengan DBMS (DataBase Management System), sifat dari DBMS ini

adalah Open Source, Anda bisa rnendapatkannya secara gratis pada alamat

http://www.mysql.com. Saat kita mendengar Open Source maka seakan kita ingat

dengan system operasi handal keturunan Unix yaitu Linux.

MySQL sebenarnya prodak yang berjalan pada platform Linux, dengan

adanya perkembangan dan banyaknya pengguna, serta lisensi dari database ini

adalah Open Source, maka para pengembang kemurdian nierilis versi Windows.

Selain itu MySQL jr-rga merupakan program pengakses database yang bersifat

jaringan, sehingga dapat digunakal untuk aplikasi Multi U.ser (banyak pengguna)'

Kelebihan lain dari MySQL adalah menggunakan bahasa query (permintaan)

standar SQL (Srrlc tured Query Language). SQI adalah suatu bahasa permintaan

yang terstruktur, sQL telah distandarkan untuk semtla program pengakses

database seperti Oracle, PosgreSQL, SQL Server dan lain-lain.

SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk memanipulasi dan

memperoleh data dari sebuah database relasional. SQL membllat pemrogram dan

seorang adn-rinistrator database dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Mengubah struktur sebuah database

2. Mengubah pengaturan keamanan sistem

3. Memberikan hak akses kepada penggr-rna untuk mengakses database atau

tabel

4. Memperoleh informasi dari database

5. Memutakhirkan isi database
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Sebagai sebuah program penghasil Database, MySQL tidak mungkin

berjalan sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi pengguna (interface) yang berguna

sebagai program aplikasi pengakases database yalg dihasilkan. MySQL dapat

didukung oleh hampir semua program aplikasi baik yang open source seperti

PHP nraupLln yang tidak Open Source yang ada pada platform windows seperti

Visual Basic, Delphi dan lainnya. (Dwi Prasetyo :2002,4)'

DBMS yang menggunakan Bahasa SQL:

l. MySQL

2. MSQL

3. PosgreSQL

4. Oracle

5. SQL Server 97, 2000, dll

6. Interbase, dll.

Program-program aplikasi yang mendukung MySQL:

a. PHP (Page Hypertext Preprosesor)

b. Borland Delphi, Borland C++ Builder

c. Visual Basic 5.0/6.0 dan .Net

d. Visual FoxPro

e. Cold Fusion, dan n'rasih banyak lagi

3. Macromedia Dreamweaver

Macromedia Drearnweaver adalah sebuah HTML editor profesional untuk

mendesain Secara visual dan mengelola situs atau halaman Web' Dreamweaver
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merupakan software utama yang digunakan oleh Web desainer maupun Web

programmer dalam mengembangkan suatu sitns Web (Madcoms, 2007). Hal ini

disebabkan ruang kerja, fasilitas, dan kemampuan Dreamweaver yang mampu

meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam desain manapun membangun

suatu situs Web.

Dreamweaver juga dilengkapi dengan fasilitas untuk manajemen situs yang

cukup lengkap. Fasilitas penyuntingan secara visual dari Dreamweaver

memungkinkan untuk menambah desain dan fungsionalitas halaman-halaman

Web. Dapat membuat dan mengedit image dalan-r Macromedia Firework. Selain

itu, dapat menambahkan ob.iek ke dalam Dreamweaver.

Dengan program ini seorang v,eb ltrogroilmer dapat dengan mudah

menrbuat dan mendesain webnya. Hal ini dikarenakan u,eb programmcr Iidak

perlu mengetik script-script format HTML, PHP. ASP maupun bentuk program

yang lainnya. Sebagai editor, dreamweaver memiliki sifat WYSIWYG (What You

See is lVhat You Get) yang artinya apa yang kamu lihat akan kamu peroleh

sehingga dapat melihat langsung hasilnya tanpa harus dibuka dibrowser.

(Madcoms,2007)

4. Flowcltart

a. Penge rtian F lorvchart

Flowchart dapat diartikan sebagai suatu alat atau sarana yang menLrnjukkan

langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan suatu

permasalahan komputasi dengan cara mengekspresikannya ke dalam serangkaian

simbol grafis khusus.
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Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu kornunikasi dan untuk

dokumentasi. Pada waktu akan menggambar suatu bagan alir, analis sistem atau

pemrogram dapat rnengikuti pedomal-pedoman sebagai berikut ini.

1) Bagan alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian

kiri dari suatu halaman.

2) Kegiatan di dalam bagan alir harus dituniukkan dengan jelas.

3) Harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan dimana akan

berakhirnya.

4) Masing-masing kegiatan di dalam bagan alir sebaiknya digunakan suatu

kata yang r-newakili suatu pekerjaan.

5) Masing-masing kegiatan di dalam bagan alir harus di dalam urutan yang

semestinya.

6) Kegiatan yang terpotong dan akan disambLrng di tempat lain harus

ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung.

"l) Gunakanlah simbol-simbol bagan alir yang standar.

h. .Ienis-jenis Florvchart

Ada lima macam bagan alir (flowchart), yaitu sebagai berikut:

l) Bagan Alir Sistem (System Flov,chart)

Bagan alir sistem (sy.stent.s .flou'chart) merupakan bagan yang

rnenunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini

rnenjelaskan urut-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem.

Bagan alir sistem rnenunjukkan apa yang dikerjakan di sistem.
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2) Bagan Alir Dokum en(Document Flowchart)

Bagan alir dokum en (document flowchart) atau disebut juga bagan alir

formulir (orm .flou,chart) alau paperwork.flov,chart merupakan bagan alir

yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan

tembusannya. Bagan alir dokumen ini menggunakan simbol-simbol yang

sama dengan yang digr.rnakan di dalam bagan alir sisten-r'

Bagan Alir Skematik (Schentatic Flov'chart)

Bagan alir skemat rk (schematic .flowchart) merupakan bagan alir yang

mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di

dalam sistern. Perbedaannya adalah, bagan alir skematik selain

menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-

gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Maksud

penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi

kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan alir.

Penggunaan gambar-gambar ini memudahkan untuk dipahami, tetapi sulit

dan lama menggambarnya.

Bagan Alir Program (Program Flowchart)

Bagan alir program (program .flowchart) merupakan bagan yang

menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program' Bagan alir

program dibuat dari derivikasi bagan alir sistem. Bagan alir program dibuat

dengan rnenggunakan sirnbol-simbol sebagai berikut ini'

Bagan alir program dapat terdiri dari dua macam. yaitu bagan alir logika

program (progranr logic.flou,charr) dan bagan alir progran-r komputer terinci

1l

4)
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s)

(detailed computer program .floutchart). Bagar-r alir logika program

digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program

komputer secara logika. Bagan alir logika program ini dipersiapkan oleh

analis sistem.

Bagan Alir Proses (Process Flou,charl)

Bagan alir proses (prgcess .flou,chart) merupakan bagan alir yang

bar-ryak digunakan di teknik ir"rdustri. Bagan alir ini.iuga berguna bagi analis

sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur.

Bagan alir proses selain dapat urenunjukkan kegiatan dan simpanan

yang digunakan dalam suatu prosedur, dapat juga menunjukkan jarak

kegiatan yang satu dengan yang lainnya serta waktu yang diperlukan oleh

suatu kegiatan.

li. l)ata dan Inlormasi

Data terdiri atas fakta-fakta dan gambar mentahan yang akan diproses

menjadi informasi. Informasi adalah data yang telah dirangkurn atau dimanipulasi

dalan-r bentuk lain untuk pengambilan keputusan.

Apabila data atau informasi dikaitkan dengan istilah multimedia, maka data

atau informasi tersebut dapat berupa :

1. Teks

Dari sudut pandang komr.rnikasi, istilah teks mengacu pada informasi

yang dirnasukkan melalui keyboard yang dapat dibaca dan dicetak. Pesan

teks, pesan instan, e-n-rail teks(r-ron-HTML) merupakan contoh-contol't
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2.

umum, seperti ruang mengobrol (chat roont) dan papan pesan'

Audio

Secara umum mencakup dua jangkauan bunyi yang berbeda' Suara

atau kata-kata, mengacu pada bunyi yang diproduksi oleh mekanisme kata-

kata manusia. Telepon dan apliksi terkait contohnya, surat suara (voice

mail),telekonferensi audio dan telemarketing merupakan aplikasi tradisional

yang paling umum dari teknologi komunikasi suara'

Grafik

Layanan gambar mendukung komunikasi dari gambar atau grafik'

Aplikasi gambar yang mencakup faksimili yaitu Contputer Aided

Design(CAD),publikasidanlain-lain.Gambar-gambardapatdisajikan

dalam program-program gambar dan file-file PDF'

Video

Layanan video adalal-r layanan dengan membawa urutan gambar

dalam satu waktu. Intinya, video memanfaatkan gambar-gambar raster

scan.

Adapunteknologiyangberhtrburrgandenganprosespengolalrandata

menjadi informasi atau sebaliknya dari ilformasi rnenjadi data, meliputi :

1. Basis Data

Basisdatamerupakansuatukoleksidaridalayangsaling

berhubungan,yangdirancangdandiorganisasikansehinggadapat

dipertemukan kembali untuk kebutuhan suatu organisasi' Basis data menjadi

penyin-rpanandataSecaraelektronikyarrgditetapkanSecaraformaldan

a
J.

4.

/.J
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2.

dikontrol secara terpusat untuk digunakan dalam berbagai aplikasi yang

berbeda (Connolly & Begg : 1998). Basis data adalah sekumpulan.file

komputer yang saling terhubung. File-./ile ini diatur sesuai kesamaan

elemennya. sehingga data yang diinginkan dapat dicari dengan mudah.

Sistem Manajemen Basis Data

Sistern Manajemen Basis Data (SMBD) adalah perangkat lunak yang

memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, mengatur akses

kontrol ke basis data. SMBD merupakan perangkat lunak yang berinteraksi

der.rgan program aplikasi pengguna dan basis datanya (Connolly & Begg :

1998). SMBD adalah sistem perangkat lunak yang mengontrol struktur

sebuah basis data dan mengakses data. Penggr-rna juga dapat memanipulasi

lebih dari satu.file pada sekali waktu.

Bahasa Pemrograman

Structured Query Language (SQL) adalah contoh trans.fbrm-language,

balrasa yang dirancang untuk menggunakan relasi dalam mengubah input

rneniadi output yang diperlukan. SQL digunakan melalui dua cara, yaitu

menggunakan SQL dengan mengetikkan sintaksis ke dalam terminal dan

menanam sintaksis SQL ke dalam bahasa pemrograman (Connolly & Begg :

l 998).

a
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4. Database Server

MySQL merupakan perangkat lunak untuk SMBD' Karena sifatnya

yanggratis(opensource)danmemilikiker-rrampuanmenampungkapasitas

sangat besar, maka MySeL rnenjadi basis data yang sangat populer dan

familiar di kalangan programmer web'

G. KonseP Perancangan Sistem

Perancangansistemyangdilakukansetelahanalisisrampungdilaksanakan

dan kemudian akan menghasilk an output berupa kebutuhan yang diperlukan oleh

sistem. Dalam merancang suatu sistem ada 4 (empat) tahap yang ditempuh dalam

daur hiduP sistent Yaittr :

1. Tahap Penyelidikan (Investigution Phose)

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap investigasi yaitu :

a'Studiawal,yaitumemahanrikebutulrarrpemakaisistenrsertanrelihat

dan mengevaluasi permintaan dan pengernbangan sistem

b.studikelayakan,yaitumenentukanruanglingkupperkiraanbiayadan

sumberdayalair-rnyagunanrendukungsisternyangsedangdirancang.

2. TahaP Pemeriksaan

Tujuan dari dilakukannya tahapan penteriksaan yaitu :

a.Mengevaluasibentuksistemyanglarrrayangberhubungandengan

metode PenYebaran inforn-rasi'

b.MerumuskantujuanyangingindicapaiSertarencanapembangunan

sistem dan langkah-langkah penerapannya'
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3. Tahap Analisis(/ nalysis Phase)

Analisissistemdapatdidefinisikansebagaipenguraiandarisuatusistem

informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk

mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan' kesempatan-

kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya'

Langkah-langkahdasarpadatahapanalisasistem'sebagaiberikut:

a. Itlenti.fy,yaitumengidentifikasikan masalah

b.|Jnderstand.yaitumemahamikerjadarisistemyangada

c. Analyze. yaitu menganalisis sistem

d. Report,yaitu rnembuat laporan hasil analisis

4. Tahap Perancangan (Desigtt Phuse)

Menurut Robert.l. verzello/John Reuter Ill desain sistem dapat didefinisikan

sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengernbangan sistem: pendefinisian dari

kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun

implementasi; menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk'
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H. Metode Desain dan Pengembangan Sistem

1. Bagan Alir Diagram(Flow maP)

Tabel 2.1 KomPonen Flov' MaP

Simbol Florv Map Keterangan

Doct,unent. Menunir.rkkan dokumen input dan output

baik ur-rtr.rk proses manual. rnekanik. atau komputer.

Manual. Menunjukkan pekerjaan manual

Process. Menuniukkan kegiatan proses dari operasi

program komputer

File. Menunjukkan inpltt atau outpttt menggunakan file

ll_>llll->VV

Flov,line. Menunjukkan arus dari proses.

Oflline Storage. Menunjukkan tempat penyimpanan data

berupa arsip.

Terminal.menggambarkan awal dan akhir suatu sistem.

OU
Onpage & O.1.[puge Corutec'tor'. Menunjukkan

penghubung ke halarnan yang sama atau halan-ran lain.

27
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l

o ffiatu kondisi tertentu yang akan

menghasilkan dua kemungkinan jawaban ya atau tidak'

ffiauan penyediaan temPat

penyimpanan sllatu pengolahan untuk memberi harga

awal

2. Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah sebuah teknis grafis yang

menggambarkan aliran informasi dan transformasi yang diaplikasikan pada saat

data bergerak dari input meiladi output. DFD level I merupakan partisi dari DFD

level 0 untuk mengungkap informasi lebih detail (penghalusan aliran informasi)'

Tabel 2.2 Komponen Data Flou' Diagram

Elemen sistem (seperti hardware, orang dan program

lain) atau sistem lain yang memproduksi informasi

untuk ditransformasikan oleh perangkat lunak atau

menerima informasi dari perangkat lunak '

Menggambarkan sebuah proses atau perubahan dari

input meniad\ outPut.
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Menggambarkan satu atau lebih data objek, anak panah

menunjukkan arah aliran data.

Tempat penYimPanan

atau lebih proses.

data yang digunakan oleh satu

Alur Data

Penyimpanan Data

3. Entity Relationsltip Diagram (ERD)

Suatu rnodel data konseptual adalah kumpulan konsep yang menguraikan

struktur basis data dan suatu hubungan timbal-balik dan proses pembaruan pada

basis data. Tujuan utamanya untuk n-rengembangkan suatu teknik hubungan

tingkat tinggi dengan perancangap basis data (Corlrolly & Begg 1998)' ERD

digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungau antar data' Dengan

ERD, model dapat diuji dengan mengabaikan proses yang dilakukan. ERD

pertama kali dideskripsikan oleh Peter Cher-r yang dibuat sebagai bagian dari

perangkat lunak case. Notasi yang digunakan pada Entity Relationship Diagram

(ERD) dapat dilihat pada Tabel 2.3.
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Tabel 2.3Notasi Entity Relationship Diagram

I. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Andry Pal'ralawan Saputra (2007) dalam

sistent Int'brmasi Kentahqsist4)(1an Di Sekolah Tinggi Agonta Islam Negeri

Salatiga, ini n-renggunakan software Macronteclitt Drecutttt)eaver MX v'7'0 2001

bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutr'rhkan dalam pengelolaan data

yang dilakukan.

M. Farhan (2010), Rancang Bangun sistent Informasi Lembaga Penelitian

dan Pengcrbdian Kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Polcomtech Palembang

Berb(rsis Web. Pada aplikasi tersebul, content (halaman) ditampilkan dalam

Simbol ERD

ffi objek Yang daPat

diidentifrkasi dalam lingkungan pemakai'

ffiripsikan ka'akter

entitas (atribut yg berfungsi sebagai key

diberi garis bawah).

ffidanya hubungan di

antara se.lr-rn"rlah eutitas yar-rg berbeda'

ffiuung antara relasi

dengan entitas, relasi dan entitas dengan

atribut.
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serversidescripting,yangmemerlukanbanclv'irlthlebt'hbesardalam

prosespengirimandatameskipunterdapatcachepadaaplikasisbrov'ser'

PadapenyusLlnanskripsiini'penelitiandilaktrkarrdenganmegumpulkan

data dari pada unit satuan kerja UIN Alauddin, maka disusut] sebuah aplikasi yang

berbasiswebgunanrempermudahparapanitialelanguntukmemanage

administrasipascapelelangan'makadenganadanyawebsiteinidiharapkan

mampu meringankan pekerjaan panitia lelang'
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BAB III

METODOLOGI PENEI,I'I'IAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dimana hanya

mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan

kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, informasi

yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh

pendapat peneliti sendiri.

Dari data-data yang diperoleh nantinya, peneliti dapat membangun sistem

administrasi pasca pelelangan pada UIN Alauddin Makassar yang berbasis web.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Untuk melakukan analisis dan mendapatkan data berdasarkan latar belakang

masalah yang diajukan, maka peneliti melakukan penelitian selama 6 bulan mulai

pada bulan Juli sarnpai dengan bulan Desember. Penelitian ini dilakukan pada unit

satuan kerja UIN Alauddin Makassar yang beralamat di .Il.Sultan Alauddin No.36

Telp.5622375.

)L
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C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (library reseurch). yaitr-r suatu teknik penguntpulan

data dimana penelitian yang dilakukan dengan cara rnempelajari literature

yang relevan dengan penelitian serta dokumen perusahaan yang barkaitan.

2. Penelitian lapangan (field research), yartu suatu teknik pengumpulan data

dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara

langsung di lapangan. Metode yang digunakan pada penelitian field

research :

a. Dokumentasi (documentation), yaitu peneliti n-rengambil data, dengan

teknik ini, peneliti menggunakan data-data tentang tender/pelelangan

perusahaan serta membuka resmi situs perusahaan.

b. observasi, yaitu peneliti mengambil data dengan pengamatan langsung

pada tempat penelitian.

c. wawancara (interview), yaitu peneliti mengambil data dengan

mewawancarai panitia pelelangan/tender.

D. Komponen Penelitian

Sistem administrasi pasca pelelangan di UIN AlaLrddin Makassar yang

dirancang adalah sebuah aplikasi web yang menggunakan media web. Untuk

dapat berjalan dengan baik, aplikasi ini membutuhkan beberapa komponen utama

yaitu:
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l- Web server sebagai server

2. Web brou,ser sebagai client

3. Database server sebagai database

4. Teknik dan Bahasa Pemrograman Web

5. Editor, yang digunakan sebagai alat bantu untuk menuliskan kode program

E. Alat dan Bahan Penelitian

Untuk dapat berjalan dengan baik alat dan bahan penelitian yang digunakan

adalah:

l. Alat penelitian

A. Hardware

1. I ur.rit PC / t-aptop Sebagar server'

2. I unit PCi / l.aptop sebagai client

B. Software

I . Windows Xp sp 2 sebagai system operasi

2. Adobe Dream waver CS 5 sebagai editor web

3. PHP sebagai bahasa pemrograman

2. Alat Desain

Dalam penelitian ini digunakan instrumen atau alat bantu dalam

menganalisa dan mempelajari sistem yang ada dan sistem yang akan

dirancang. Adapun instrumenl yanB digunakan adalah :
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l) Bagan alir sistem (systens Jlowchart) merupakan bagan yang

t.nenunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem.

Bagan ini menjelaskan urutan atau prosedur yang ada di dalam sisten.r

atau apa yang dikerjakan di sistem.

Bagan alir program (program .flou,chart) rnerupakan bagan yang

rnenjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan

alir program dibuat berdasarkan bagan alir sistem.

F. Metode Pengujian Sistem

Tahap penguiian sisten merupakan unsur yang penting dalam proses

rekayasa perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan dan

kekurangan pada sistem yang dibuat. Pengu.jian yang dilakukan dalanr program

aplikasi yang dirancang ini adalah pemgujian dengan menggunakan metode

pengr"rj ian v.hite box. Dimana teknik pengujian ini melupakan pengujian terhadap

cara kerja softvare itu sendiri yaitu basls 7l.d/r (prosedur programnya) atau prose

looing (pengulangan). Dengan melakukan pengujian ini penyusun dapat

mengetahui cara kerja dari aplikasi yang dirancang atau setiapa fungsi atau

prosedur yang dirancang sudah sesuai dan benar.

2)

i)
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BAB IV

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

A. Analisis Sistem

Sebelum dilakukan perancangan sistem, maka terlebih dahulu dilakukan

analisis bagaimana sistem yang digunakan selama ini yang ber-tujuan untuk

membandingkan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru. Untuk

menggambarkan rancangan sistetn, baik sistem yang sedang ber.ialan maupLlr sistem

yang diusulkan pada Sistem Adrninistrasi Pasca Pelelangan Berbasis wEB pada UIN

Alauddin digunakan bagan alir sistem. Bagan alir sistem ini akan menggambarkan

kegiatan-kegiatan yang terjadi atau yang akan terjadi pada sistem.

l. Sistem yang sedang Berjalan

Sistem yang sedang berjalan pada Sistem Admirristrasi pasca pelelangan

Berbasis WEB Pada UIN Alauddin yaitu jika user ingin rnendapatkan informasi

tentang Sistem Administrasi Pasca Pelelangan Berbasis wEB pada UIN Alauddin

maka user terlebih dahulu harus meminta izin kepada orang yang mengelola data

tersebut' walaupun sistem informasi yang ada sudah terkomputerisasi, tetapi

interface yang ada tidak bersitbt user .friendllt sehingga rnengakibatkan terbatasnya

user dalam menggunakannya karena pengelola harus menjelaskan aplikasi yang ada

pada saat penggunaannya. Selain itu adanya pembatasarr hak akses user sebagai

langkah preventif untuk rneniamin keamanan data yang ada, sehingga inlormasi

mengenai letak Sistem Administrasi Pasca Pelelangan Berbasis WEB pada UIN
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Alauddin hanya dapat diperoleh oleh orang-orang tertentLr sa.ia. Berikut merupakan

bagan alir sistem yang sedang berjalan :

Administrator User

Mengumpulkan data hasil

pelelangan pada UIN Alauddin

Data hasil pelelangan

I

Data hasil pelelangan

Gambar IV.l Bagarr Alir Sistern yang Sedang Berjalan

1. Sistem yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan pada Sistem Administrasi Pasca Pelelangan Berbasis

WEB Pada UIN Alauddin yaitu pembuatan sebuah website yang dapat

tnetnpermudah dalam penyampaian infbrrnasi tentang pelelangan UIN Alauddin.

Tidak hanya itu, website ini juga akan mempermudah siapa saja yang ingiu

memperoleh informasi tentang pelelarrgan UIN Alauddin
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Berikut ini akan digarnbarkan sistem yarrg diusulkan pada Sistem Adrninistrasi

Pasca Pelelangan Berbasis WEB Pada UIN Alauddin dalam bentuk bagan alir

sistem.

Adm in istlator User

Menginput data hasil

perera nga n

Update, hapus,

tambah

Database hasil

pelelanga n
J

Tampilan

web

Mengumpulkan data hasil

pelelangan UIN Alauddin

Lihat info hasil

pelelanga n

Gambar IV.2 Bagan Alir Sistern yang Diusulkan



B. Perancangan Sistem Secara Umum

Adapun perancangan sistem secara umum pada website yang dibuat adalah sebagai

berikut:

1. Rancirngan -I'ampilnn Web

a. Rancangan Tarnpilan Awal (Horne)

Gambar IV.3 Rancangan Tampilan Awal

Tarnpilan di atas merupakan tampilan awal pada saat web ini dibuka.

Berisikan menu utarla yang data hasil pelelangan, input hasil pelelangan,Cetak

Data , panduan, tentang aplikasi, logout.
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Header

Menu Utama

Data hasil pelelangan

Input hasil pelelangan

Cetak data

Panduan

Tentang Aplikasi

logout

Data
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PPK/staf khusus
PPK

dt adntinistrasi
Pasca pelelangan

dt pelelangan

Usernama &
pasword

i n ist rato r Username & pasword

dt_administrasi pasca

pelela nga n

dokumen_kontrak

Cambar IV. 4 Konteks diasram

Website
Pelelangan

UIN
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Melengkapi berkas uang
muka seperti kwitansi

pembayaran, PPN, PPH, &
Faktur pajak

Bendahara PPK membawa
berkas ke KPKN

PPKN mencairkan uang
ke rekening perusahaan

masing-masing

Mengusulkan pembayaran
termin penama setelah

mencapai bobot pekerjaan

Melengkapi berkas
pembayaran pertama,

seperti berkas pembayaran
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Menyampaikan hasil
pemeriksaan dok.

beserta usulan
calon pemenang

Melengkapi berkas uang
muka seperti kwitansi

pembayaran, PPN, PpH, &
Faktur pajak

Bendahara PPK membawa
berkas ke KPKN

PPKN mencairkan uang
ke rekening perusahaan

masing-masing

Mengusulkan pembayaran
termrn pertama setelah

mencapai bobot peker.iaan

Melengkapi berkas
pembayaran pertama,

sepeni berkas pembayaran

A1



Eendahara PPK membawa
berkas ke KPKN

Mengusulkan pembayaran

terman ke dua atau 100%
setelah mencapai bobot

pekerjaan

Menerima usulan
pembayaran termin ke

dua atau L00%

Melengkapi berkas
pembayaran termin ke dua
atau 1.00% seperti berkas
pemoayaran uang muKa

Bendahara PPK membawa
berkas ke KPKN

Perusahaan menerima
pembayaran termin
ke dua atau 1.00%

Menerima pekerjaan

dan melaporkannya

Memeriksa hasil pekerjaan

Panitia menjilid semua
dokumen kontrak

Menerma dok. kontrak

Menyerahkan dok
kontrak ke

Garnbar IV.5. Sitern yang sedang berjalan pada proses pelelangan
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c. Gambar penginputan data

Dol{acgrrsp I }*i- T€*rAr&d !o{q.

WMddrkbssa. -
t NAdd,ni&b@' -

PdrLr€sthnm '
S*iFde '

2012 -

T*d Tsggl .

Tagg.i .

P.M*Eil k*il -

APEH -

Brffi

&m
fr*a

Garnbar IV.8 Penginputan data

Tarnpilan di atas merupakan tarnpilan dimana administrator mengelola

tambah data hasil pelelangan .
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APLIKASI DATA MANAGEMENT

^./Lar ^ 
r. r . . 

^ 1I i Ir a 
^I 

r 
^^ 

r.{ Ir _ ' ^ r 4 4Ar {^-'Lr i : r r

lffi lHl" ;ffi$, **", il,!T' *",+u ffi* ffj#.,l'm lffi :il11.." rild,pd'pdr.,



Gambar panduan penggruraan aplikasi data backup LPSE UIN

DsfidP.htd radHP.ilhF rbdd Jdlidd Lqqr

Prnilur! pa,tggr!. .plit ! d.tr b.chp lp* rir

bLq.l{5aP.B4DEF.|-d]-adatrl*--qde.dad*d-4
@C.reD-r.rB.r-6:qEt.*rqpr-n-d.L'.lrtrr.cF!5-
B P-rblErrr @ )q na-CL r5dr dd !*ri
st rar$r.i dad rir.i.'*&rd-.Claa ib-*i!!.

Gambar IV.9 panduan aplikasi data backup LPSE UIN

Tampilan di atas merupakan tampilan dimana menu panduan merupakan

menu panduan yang berisikan penggunaan aplikasi
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e. Gambar menu tampilan tentang aplikasi

D.rHdPd.h.r !F!Lrld.r.F r,a @S[$ r.e

.r&iidr**:rf{it-a.a-*ri*r..16t .t!.t'h!r&rrtfirri.ibi^$.* .*,$riH&ti,ab*.rrdrs!&&d.!lh-
AIAijDDN !{AIASSAR

Gambar IV.10 tampilan tentang aplikast

Tampilan di atas merupakan menu tampilan tentang aplikasi yang mengenai
aplikasi data manajemen ini.
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f. Halaman login admin

Gambar IV. I I Tarnpilan Tentang Login Admin

49

s0.r*r. t $r Adrh

terroLrG* ".nr-, i311,



g. Hakman Admin

rlLFrlt M..tiE!r.dl L-D- rid

Gambar lV.12 Halaman tentang admin
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h.Halaman Manajernen Modul

rird!'€ }{4st&d a-D- |.F

Gambar IV. 13 Halarnan Manajernen Modul
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i.Halaman Control Admin

rr-rdL5 ]|rlelirblr M.dl+Dr. Lr'Dd tqtd

Gambar IV.14 Halaman Tentang Control Admin

s2

DATA MANAGEMENT OF LPSE UIN ALAUODIN 
"AKASSAR

ffilS' ffi, ^"*, Ilf" bb'dffi-9'" lx*%Hf.lili'-S'"
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Diagram Alir Program

a. Flowchart Index

Pilih menu: Data Hasil

Pelelangan, Input Hasil

Pelelangan, Cetak Data,

Panduan, Tentang

Aplikasi, Logout

Data Hasil

Pelelangan

Input Hasil

Pelelangan

Cetak

Data
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Tentang

Aplikasi

Tampilan Tentang

Aplikasi

Gambar IV. l5 Diagram Alir Program

Gambar di atas merupakan alur program untuk halaman utama yang pertama kali

akan muncul ketika program dijalankan.

b. Bagan Alir Login

Gambar IV.16 Bagan Alir l,ogin

Gambar diatas merupakan alur program untuk masuk ke menu utama.
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BAB V

PENGUJIAN SISTEM

A. Teknik Pengujian White Box

1. Flowgraph Index

Carnbar V.l Flowgraph Index
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Berdasarkan gambar flowgraph di atas dapat dilakukan proses perhitungan

V (G) sebagai berikut:

Node (N) = 13

Edge (E) : t6

Predikat (P) :4

Region (R) - 6

v(G) :E-N+2

= l6- 13+2=5

v(G) :P+ |

:4+l:6

Independent Path:

Path | :l-2-3-4-2

Patl't2 :l-2-3-5 -6-2
Path3 =l-2-3-5 -7 -8-9-2
Path4 : | -2-3-5 -7 -t0- ll -12-2
Path 5 = | -2-3-5 -7 -10- 13 -14-t5-2
Patlr6 =l-2-3-5 -7 -t0- 13- 16- l7 -lB-2
Path 7 :l-2-3-5 -7 -10- t3 -16 -19-2
Path 8 =l -2-3-5 -7 -t0- l3- l6- t9-20-21

Setelah dilakukan perhitungan di atas, rnaka didapatkan jumlah Siklomatis

Kompleksiti : 8, Region : 8 dan Independent Path : 8. Oleh karena itu, dapat
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:

a.

\

)

disinipulkan bahwa desain

kesalahan logil<a program.

Flowgraph Login

Node Q\)

Edge (E)

Predikat (P)

Region (R)

v (c)

web untuk halaman index telah bebas dari

Carnbar V.2 Flowgraph Login

Berdasarkan gambar f'lowgraph di atas dapat dilakukan proses perlritungan

V (G) sebagai berikut:

V (G)

:5

:5

-l

-a-L

:E-N+2

:)-)+z:l

:P+l

:1+l:2
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Independent Path:

Path | =1-2-3-4-5

Patl"t2 :l-2-3-5

Setelah dilakLrkan perhitungan di atas, maka didapatkan.iumlah Siklomatis

Konrpleksiti : 2, Region = 2 dan lrrdependent Path : 2. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa desain web untuk lialaman login telah bebas dari

kesalahan logil<a program.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

esimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yarrg telah dilakr-rkan n-raka dapat ditarik kesimpulan

i berikut:

ebsite yang dibuat telah diuji kebenarannya menggunakan metode penguitan u'hite

oleh karena itu website ini sudah dapat digunakan.

ran

Berdasarkkan kesimpulan di atas, maka saran yang diusulkan adalah sebagai

Website ini diharapkan mampu memperrnudah dan mengurangi pekerjaan pada

bagian administrasi pelelangan unit satuan kerja UIN Alauddin Makassar'

Website ini diharapkan bisa lebih dikembangkan khususnya bagi para peneliti

berikutnya.
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