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PT. Zamrud Duta Borneo merupakan salah satu perusahaan di wilayah Banjarmasin yang bergerak dibidang 

kontruksi. PT. Zamrud Duta Borneo sering mengikuti lelang proyek yang sering diadakan oleh pemerintah. 

Sistem yang ada saat ini dalam proses pengolahan data masih menggunakan sistem manual, yaitu seperti 

pencatatan pengeluaran selama ini hanya dengan mengumpulkan nota-nota pengeluaran, walaupun terkadang 

ada pembelian dalam skala kecil yang tidak mendapatkan nota, selain itu untuk menghitung total keseluruhan 

pengeluaran maka petugas juga harus melakukan pengetikan data pengeluaran tersebut ke dalam aplikasi 

spreadsheet. Selain dengan mengumpulkan nota, proses pengolahan datanya yaitu dengan memasukan semua 

data ke dalam aplikasi pengelolaan dokumen, sehingga dirasakan prosesnya kurang efektif dan membutuhkan 

waktu yang lama, belum lagi apabila ingin mencari data tersebut. Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka 

diperlukan sebuah aplikasi yang dapat mengelola seluruh data proyek, sehingga dalam proses pengelolaan data 

akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat, proses pencarian data juga tidak membutuhkan waktu yang lama. 

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah PHP dan MySQL. Hasil akhir dari 

penelitian ini adalah terciptanya aplikasi yang dapat mempermudah dalam proses pengolahan data, 

mempermudah dalam proses penyimpanan, proses pencarian data serta proses pembuatan laporan. 
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PT. Zamrud Duta Borneo is one of the companies in the Banjarmasin region engaged in construction. PT. 

Zamrud Duta Borneo often participates in project auctions that are often held by the government. The current 

system in the data processing process is still using a manual system, such as the recording of expenses so far 

only by collecting expenditure notes, although sometimes there are purchases on a small scale that do not get a 

memorandum, in addition to calculating the total total expenditure, the officer also must type the expense data 

into a spreadsheet application. In addition to collecting memorandum, the data processing is by entering all data 

into the document management application, so that the process is felt to be less effective and requires a long 

time, not to mention if you want to find the data. To overcome the existing problems, we need an application 

that can manage all project data, so that the data management process will be easier and faster, the process of 

finding data also does not require a long time. The programming languages used in making this research are 

PHP and MySQL. The final result of this study is the creation of applications that can facilitate the data 

processing, simplify the storage process, the process of finding data and the process of making reports 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Zamrud Duta Borneo merupakan 

salah satu perusahaan di wilayah Banjarmasin yang 

bergerak dibidang kontruksi. PT. Zamrud Duta 

Borneo sering mengikuti lelang proyek yang sering 

diadakan oleh pemerintah. Tidak sedikit lelang 

proyek yang berhasil dimenangkan oleh PT. 

Zamrud Duta Borneo. Walupun sudah banyak 

mendapatkan proyek akan tetapi masalah 

pengolahan data selama ini masih belum 

menggunakan sistem yang sesuai, terlebih lagi 

dalam proses penyampaian informasi yang selama 

ini memang harus selalu dilaporkan mengenai 

perkembangan dari proyek yang telah didapatkan. 

Manajemen kontraktor proyek adalah 

pengelolaan data mengenai proyek yang sedang 

berjalan di perusahaan. Manajemen proyek 

meliputi mengenai data proyek dan anggaran, data 

pemasukan, data proses pekerjaan, data rincian 

proses pengerjaan dan juga data pengeluaran 

proyek. Dengan sistem manajemen proyek maka 

akan diketahui seberapa besar pemasukan dan 

pengeluaran untuk menghasilkan laba setiap 

proyek. 

Sistem yang ada saat ini dalam proses 

pengolahan data masih menggunakan sistem 

manual, yaitu seperti pencatatan pengeluaran 

selama ini hanya dengan mengumpulkan nota-nota 

pengeluaran, walaupun terkadang ada pembelian 

dalam skala kecil yang tidak mendapatkan nota, 

selain itu untuk menghitung total keseluruhan 

pengeluaran maka petugas juga harus melakukan 

pengetikan data pengeluaran tersebut ke dalam 

aplikasi spreadsheet. Selain dengan mengumpulkan 

nota, proses pengolahan datanya yaitu dengan 

memasukan semua data ke dalam aplikasi 

pengelolaan dokumen, sehingga dirasakan 

prosesnya kurang efektif dan membutuhkan waktu 

yang lama, belum lagi apabila ingin mencari data 

tersebut. 

Selain dalam proses pengolahan data, 

proses penyampaian informasi juga kurang efektif, 

dikarenakan selama ini pemberitahuan mengenai 

proses pengerjaan masih dilakukan dengan cara 

menghubungi atau dihubungi oleh pihak instansi 

yang memberikan proyek. Selain itu dengan sistem 

manual pengelolaan data hanya bisa di lakukan 

dikantor saja, sedangkan saat ini teknologi sudah 

maju dan semua proses dapat dilakukan melalui 

internet.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penelitian ini mengangkat judul “Rancang Bangun 

Manajemen Kontraktor Proyek pada PT. 

Zamrud Duta Borneo”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang 

masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

melatar belakangi penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Proses pengolahan data yang masih kurang 

efektif dikarenakan belum menggunakan 

sebuah aplikasi khusus mengenai pengelolaan 

data proyek. 

2. Perhitungan juga mengalami kendala, 

dikarenakan proses perhitungan tidak dapat 

dilakukan dengan seketika, karena data 

pengeluaran yang terkadang masih terpisah-

pisah. 

3. Pengelolaan data selama ini masih 

membutuhkan waktu lama dan juga sistem 

penginputan hanya bisa dilakukan saat di 

kantor 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya memfokuskan 

kepada: 

1. Aplikasi ini hanya digunakan untuk 

manajemen data proyek, tidak membahas data 

diluar data proyek seperti data akuntansi atau 

keuangan secara lebih rinci. 

2. Aplikasi dibangun berdasarkan data proyek 

yang dimiliki oleh perusahaan PT. Zamrud 

Duta Borneo yang berupa data data proyek, 

data pemasukan dan data pengeluaran. 

3. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa 

pemprograman PHP dan manajemen basis data 

MySQL. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisa, merancang dan membuat aplikasi 

Manajemen Kontraktor Proyek pada PT. Zamrud 

Duta Borneo. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam 

pengolahan data manajemen proyek, seperti 

pengolahan data pengerjaan, pengolahan data 

pemasukan dan pengolahan data pengeluaran. 

2. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam 

perhitungan total pengeluaran setiap proyek. 

3. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam 

pembuatan laporan serta dalam mengakses 

aplikasi 

 

II. METODE PENELITIAN 

Adapun teknik pengumpulan data dalam 

Sistem Informasi Manajemen Data Proyek pada 

PT. Zamrud Duta Borneo.adalah sebagai berikut. 

 



1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan meneliti langsung 

pada lokasi penelitian. 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada karyawan 

perusahaan. 

3. Metode Studi Pustaka 

Metode studi pustaka adalah metode 

pengumpulan data dengan studi ke 

perpustakaan dengan mempelajari dan 

mengutip dari berbagai macam buku-buku 

yang berhubungan dengan penelitian. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Sistem yang Berjalan 

Analisis sistem yang berjalan adalah untuk 

menganalisis bagaimana kegiatan sistem yang ada 

saat ini. Sistem yang ada saat ini dalam proses 

pengolahan data masih menggunakan sistem 

manual, yaitu seperti pencatatan pengeluaran 

selama ini hanya dengan mengumpulkan nota-nota 

pengeluaran, walaupun terkadang ada pembelian 

dalam skala kecil yang tidak mendapatkan nota, 

selain itu untuk menghitung total keseluruhan 

pengeluaran maka admin juga harus melakukan 

pengetikan data pengeluaran tersebut ke dalam 

aplikasi spreadsheet. Selain dengan mengumpulkan 

nota, proses pengolahan datanya yaitu dengan 

memasukan semua data ke dalam aplikasi 

pengelolaan dokumen. 

 

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, 

maka diperlukan adanya suatu aplikasi yang dapat 

membantu dalam pengelolaan data proyek. Baik 

mengenai data anggaran proyek, data pengeluaran 

proyek serta data proses pengerjaan pada proyek. 

Dengan adanya sistem ini akan membantu dalam 

mempermudah dan mempercepat dalam 

pengelolaan data, selain itu dengan adanya aplikasi 

maka akan membantu dalam proses pencarian data 

selain itu juga dapat membantu dalam pembuatan 

laporan. Secara keseluruhan sistem akan membuat 

proses akan lebih efektif dan efisien.  

 

3.3 Rancangan Model Sistem 

3.3.1 Use Case 

 

Gambar 3.1 Use Case 

 

3.3.2 Sequence Diagram Input 

 
Gambar 3.2 Sequence Diagram Input 

 
3.3.3 Sequence Diagram Output 

 
Gambar 3.3 Sequence Diagram Output 

 
 

 



3.4 Relasi Antar Tabel 

 
Gambar 3.4 Relasi Antar Tabel 

 
3.5 Spesifikasi Sistem 

3.5.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

 Perangkat keras yang digunakan untuk 

mengimplementasikan Aplikasi Manajemen 

Kontraktor Proyek pada PT. Zamrud Duta Borneo 

adalah dengan menggunakan Notebook dengan 

spesifikasi : 

1. Proc. Intel Pentium  

2. RAM DDR3 2 Gb 

3. HDD 500 Gb 

 

3.5.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengimplementasikan Aplikasi Manajemen 

Kontraktor Proyek pada PT. Zamrud Duta Borneo 

adalah : 

1. Sistem Operasi Windows 10 

2. Adobe Dreamweaver CS 6 

3. XAMPP 3.2.1 

 

3.6 Tampilan Aplikasi 

3.6.1 Implementasi Form Tampilan 

1. Form Login 

 

Gambar 3.5 Form Login 

2. Menu Utama 

 

Gambar 3.6 Menu Utama 

 
3. Submenu Master Data 

 

Gambar 3.7 Submenu Master Data 

 
4. Submenu Data Transaksi 

 

Gambar 3.8 Submenu Data Transaksi  

 

5. Submenu Laporan 

 

Gambar 3.9 Submenu Laporan 

 
6. Data Jenis Proyek 

 

Gambar 3.10 Data Jenis Proyek 



7. Form Jenis Proyek 

 

Gambar 3.11 Form Jenis Proyek 

 

8. Data Pelanggan 

 

Gambar 3.12 Data Pelanggan 

 
9. Form Pelanggan 

 

Gambar 3.13 Form Pelanggan 

 

10. Data Karyawan 

 

Gambar 3.14 Data Karyawan 

 
11. Form Karyawan 

 

Gambar 3.15 Form Karyawan 

 

 

12. Data Proyek 

 

Gambar 3.16 Data Proyek 

 

13. Form Proyek 

 

Gambar 3.17 Form Proyek 

 
14. Data Pemasukan 

 

Gambar 3.18 Data Pemasukan 

 

15. Form Pemasukan 

 

Gambar 3.19 Form Pemasukan 

 
16. Data Pekerjaan 

 

Gambar 3.20 Data Pekerjaan 



17. Form Pekerjaan 

 

Gambar 3.21 Form Pekerjaan 

 
18. Data Pengerjaan 

 

Gambar 3.22 Data Pengerjaan 

 

19. Form Pengerjaan 

 

Gambar 3.23 Form Pengerjaan 

 
20. Data Pengeluaran 

 

Gambar 3.24 Data Pengeluaran 

 

21. Form Pengeluaran 

 

Gambar 3.25 Form pengeluaran 

3.6.2 Implementasi Laporan 

1. Laporan Jenis Proyek 

 
Gambar 3.26 Laporan jenis Proyek 

2. Laporan Karyawan 

 
Gambar 3.27 Laporan Karyawan 

3. Laporan Pelanggan 

 
Gambar 3.28 Laporan Pelanggan 

 

4. Laporan Proyek  

 
Gambar 3.29 Laporan Proyek 

 
5. Laporan Pemasukan 

 
Gambar 3.30 Laporan Pemasukan 



6. Laporan Pekerjaan 

 
Gambar 3.31 Laporan Pekerjaan 

 

7. Laporan Pengerjaan 

 
Gambar 3.32 Laporan Pengerjaan 

 
8. Laporan Pengeluaran 

 
Gambar 3.33 Laporan Pengeluran 

 

9. Laporan Keuntungan Perproyek 

 
Gambar 3.34 Laporan Keuntungan Perproyek 

 

IV. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari pembuatan Aplikasi 

Manajemen Kontraktor Proyek pada PT. Zamrud 

Duta Borneo adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam 

pengolahan data manajemen proyek, seperti 

pengolahan data pengerjaan, pengolahan data 

pemasukan dan pengolahan data pengeluaran. 

2. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam 

perhitungan total pengeluaran setiap proyek. 

3. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam 

pembuatan laporan serta dalam mengakses 

aplikasi. 

 

4.2 Saran 

Penelitian ini masih sangat jauh dari kata 

sempurna, sehingga diperlukan saran diberikan 

untuk penyempurnaan dalam pembuatan Aplikasi 

Manajemen Kontraktor Proyek pada PT. Zamrud 

Duta Borneo: 

1. Aplikasi ini bisa dikembangkan lagi agar tidak 

hanya membahas mengenai data proyek saja 

seperti rincian akutansi secara lebih detail 

2. Aplikasi bisa ditambahkan fasilitas informasi 

tentang perusahaan 
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