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ABSTRAK  

 

Berdasarkan kerusakan jalan yang terjadi di kota Banjarbaru yang diakibatkan berbagai macam 

penyebab dan bisa menimbulkan kecelakaan bagi pengendara yang tidak hati-hati. Sebagai kota yang 

berkembang pesat, peran jala raya sangat berperan penting terhadap pembangunan kota juga, salah satu 
akibat kerusakan jalan antara lain padatnya lalu lintas dan kendaraan yang melebihi beban jalan dan 

juga faktor alam juga ikut mempengaruhi. Terbatasnya cara para warga yang melaporkan kerusakan 

jalan secara langsung dalam partisipasi warga tersebut perlu didukung dengan adanya sistem informasi 

pelaporan kerusakan jalan yang menjembatani antara pengguna jalan dan pihak yang bertanggung 
jawab dalam kerusakan jalan, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum. 

Peran Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan berbasis web ini turut andil dalam peningkatan 

kualitas jalan kota Banjarbaru dimana setiap kerusakan jalan diterima laporannya oleh staf Dinas 
Pekerjaan Umum untuk diinput dalam web dan ditindaklanjuti dengan pemilihan vendor pekerjaan 

perbaikan jalan, juga terpantau seberapa jauh progress proyek berjalan. Setiap kerusakan yang terjadi 

disertakan foto-foto pendukung untuk menunjukan bukti kerusakan sebelum dilakukan survey 
pekerjaan tersebut. Diharapkan warga berperan aktif dalam pelaporan kerusakan jalan yang terjadi. 

Sebagai Instansi yang berperan dalam mempercepat laju pertumbuhan dan pembangunan kota 

Banjarbaru, maka sudah seharusnya semua pekerjaan terintegrasi dengan internet via web maupun 

mobile app, sehingga dapat dipantau seluruh pekerjaan secara real-time dan cepat tanggap. 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi, Jalan, Kota Banjarbaru, Web, Dinas Pekerjaan Umum 

 

ABSTRACT 

 

Based on the road damage that occurred in the city of Banjarbaru caused by various causes 

and can cause accidents for drivers who are not careful. As a city that is growing rapidly, the role of 
the highway plays an important role in the development of the city as well, one of the consequences of 

road damage, among others, the density of traffic and vehicles that exceed the road load and natural 

factors also influence. The limited way in which residents report road damage directly in their 
participation needs to be supported by a road damage reporting information system that bridges 

between road users and the party responsible for road damage, in this case the Public Works 

Department. 
The role of this web-based Damage Reporting Information System contributes to improving the 

quality of Banjarbaru city roads where a report of any road damage is received by the Public Works 

Department staff to be inputted on the web and followed up with the selection of road repair work 

vendors, as well as monitoring how far the project progress is. Any damage that occurs is accompanied 
by supporting photos to show evidence of damage before the survey of the work is carried out. Residents 

are expected to play an active role in reporting road damage that occurs. As an agency that plays a 

role in accelerating the rate of growth and development of the city of Banjarbaru, all work should be 
integrated with the internet via the web or mobile app, so that all work can be monitored in real-time 

and responsive. 
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PENDAHULUAN 

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dan jalur transportasi yang sangat 

mempunyai peranan sebagai faktor pendorong dalam proses pengembangan serta pemerataan 

pembangunan suatu wilayah, selain itu jalan juga sangat berperan penting dalam proses perhubungan. 

Bagi Pemerintahan jalan merupakan sarana transportasi yang berpengaruh dalam menjalankan roda 

perekonomian dan pemerintahan. Tersedianya infrastruktur jaringan jalan yang memadai merupakan 

salah satu modal besar untuk meningkatkan kegiatan masyarakat di suatu daerah, baik untuk kegiatan 

yang bersifat sosial maupun perekonomian. Selain sebagai transportasi, jalan juga berfungsi sebagai 

media sosialisasi dan aksesibilitas bagi masyarakat. Jika kondisi jalan baik, maka aktifitas 

perekonomian dan transportasi juga akan menjadi lancar. Untuk itu dibutuhkan pemantauan dan 

pengelolaan mengenai kondisi jalan agar jalan yang mengalami kerusakan dapat dengan mudah 

teridentifikasi untuk selanjutnya akan dilakukan perbaikan. 

Kota Banjarbaru merupakan salah satu Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terbagi atas 

5 Kecamatan dan 12 Kelurahan dengan luas 371,38 Km yang mengalami tingkat kerusakan jalan baik 

hingga kerusakan berat. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pendataan jalan rusak di sekitar 

wilayah pemerintahannya agar segera dilakukan perbaikan. Saat ini Dinas Umum dan Penataan Ruang 

Kota Banjarbaru masih kesulitan dalam menyajikan informasi data spasial dalam bentuk peta digital, 

masih kesulitan dalam melakukan pemeliharaan data kondisi jalan, serta belum dipublikasikannya data 

kondisi jalan sehingga Masyarakat umum sulit memperoleh informasi tentang kondisi jalan tersebut. 

Salah satu cara untuk menjawab kebutuhan diatas adalah dengan menyajikan segala informasi mengenai 

jalan dan jembatan melalui suatu peta jaringan jalan dalam sebuah aplikasi Sistem Informasi Geografis 

(SIG). Mengenai sistem informasi geografis jaringan jalan, data yang sangat dibutuhkan untuk 

ditampilkan diantaranya adalah informasi mengenai data historis jalan beserta kondisinya. 

Dengan tersedianya sistem informasi geografis jalan tersebut diharapkan proses pengambilan 

keputusan seperti pembangunan jalan baru, peningkatan jalan, pemeliharaan maupun perbaikannya 

dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat. 

 

METODE PENELITIAN 

Untuk mendapatkan data yang benar – benar akurat, relevan dan valid maka diperlukan teknik 

untuk mengumpulkan sumber data dengan Teknik Pengumpulan Data sebagai berikut : 

a. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa yang diselidiki 

pada objek penelitian secara langsung. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan sumber data atau 

pihak – pihak yang berhubungan dengan penelitian. 

c. Studi Kepustakaan  

Pengumpulan data dari buku-buku yang sesuai dengan tema permsalahan, misalnya buku 

analisis dan desain sistem informasi. 

d. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dari literatur dan dokumentasi dari jurnal, artikel, media massa, majalah, 

internet, diktat dan sumber informasi lain. 

 

 

 
 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 



Analisa sistem pada sistem yang digunakan saat ini adalah proses pelaksanaan dan penilaian masih berjalan secara 

manual. Secara tidak langsung hal tersebut akan dilakukan dengan proses yang sangat lama dan disisi lain dengan 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi peningkatan penggunaan kendaraan bermotor yang semakin besar 

menyebabkan lubang jalan akan semakin besar karena semakin sering di lewati dan terlalu lamanya proses 

penanganan yang di lakukanRancangan Model Sistem yaitu menggunakan Diagram Use Case ,Activity 

Diagram ,Sequnce Diagram ,Class diagram Kemudian menggunakan rancangan tabelRancangan 

antarmuka masukan sistem adalah gambaran tentang struktur program beserta desain tampilan 

program termasuk proses input data aplikasi tersebut. Tiap menu terdapat fitur untuk melihat 

data yang telah terinput juga input data itu sendiri. Dan Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem. 

 

PEMBAHASAN 

A. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Login Aplikasi 

Tampilan awal aplikasi yang berfungsi sebagai akses masuk ke dalam sistem informasi dan 

memasukan informasi akun yang telah didaftarkan. 

           Gambar 4.1 Login Aplikasi 

 

 

2. Tampilan Halaman Depan 

Halaman awal sistem informasi setelah proses login berhasil. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  Home Screen 

 



 

3. Tampilan Menu Data Pegawai 

Tampilan berikut menampilkan seluruh data yang telah diinput dalam bentuk tabel dan 

dilengkapi tombol aksi untuk lihat data, edit data dan hapus data juga dilengkapi fitur 

pencarian. 

Gambar 4.3  Menu Data Pegawai 

4. Tampilan Tambah Data Pegawai 

Tampilan ini menampilkan fungsi untuk menambahkan data baru. 

Gambar 4.4 Input Data Pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Tampilan Edit Data Pegawai 

Tampilan berikut untuk melakukan perubahan data yang telah diinput. 

Gambar 4.5 Edit Data Pegawai 

6. Tampilan Menu Data Kontraktor 

Tampilan berikut menampilkan seluruh data yang telah diinput dalam bentuk tabel dan 

dilengkapi tombol aksi untuk lihat data, edit data dan hapus data juga dilengkapi fitur 

pencarian. 

Gambar 4.6 Menu Data Kontraktor 

 

 

 

7. Tampilan Input Data Kontraktor 

Tampilan ini menampilkan fungsi untuk menambahkan data baru. 



 

Gambar 4.7 Input Data Kontraktor 

8. Tampilan Edit Data Kontraktor 

Tampilan berikut untuk melakukan perubahan data yang telah diinput. 

 

Gambar 4.8 Edit data Kontraktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Tampilan Menu Laporan Kerusakan 

Tampilan berikut menampilkan seluruh data yang telah diinput dalam bentuk tabel dan 

dilengkapi tombol aksi untuk lihat data, edit data dan hapus data juga dilengkapi fitur 

pencarian. 

Gambar 4.9 Menu Laporan Kerusakan 

 

 

10. Tampilan Input Data Laporan Kerusakan 

Tampilan ini menampilkan fungsi untuk menambahkan data baru. 

 

Gambar 4.10 Input Data Laporan Kerusakan 

 

 

 

 

 

 

 



11. Tampilan Edit Data Laporan Kerusakan 

 

Tampilan berikut untuk melakukan perubahan data yang telah diinput. 

 

Gambar 4.11 Edit Data Laporan Kerusakan 

 

 

12. Tampilan Menu Hasil Survey 

Tampilan berikut menampilkan seluruh data yang telah diinput dalam bentuk tabel dan 

dilengkapi tombol aksi untuk lihat data, edit data dan hapus data juga dilengkapi fitur 

pencarian. 

 
Gambar 4.12 Menu Hasil Survey 

 

 

 

 

 

 

 



13. Tampilan Input Data Hasil Survey 

Tampilan ini menampilkan fungsi untuk menambahkan data baru. 

Gambar 4.13 Input Data Hasil Survey  

 

 

14. Tampilan Edit Data Hasil Survey 

Tampilan berikut untuk melakukan perubahan data yang telah diinput. 

Gambar 4.14 Edit Data Hasil Survey 

 

 

 

 

 

 

 



15. Tampilan Menu Usulan Perbaikan 

Tampilan berikut menampilkan seluruh data yang telah diinput dalam bentuk tabel dan 

dilengkapi tombol aksi untuk lihat data, edit data dan hapus data juga dilengkapi fitur pencarian. 

 Gambar 4.15 Menu Usulan Perbaikan  

 

 

16. Tampilan Input Data Usulan Perbaikan 

Tampilan ini menampilkan fungsi untuk menambahkan data baru. 

Gambar 4.16 Input Data Usulan Perbaikan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Tampilan Edit Data Usulan Perbaikan 

Tampilan berikut untuk melakukan perubahan data yang telah diinput. 

Gambar 4.17 Edit Data Usulan Perbaikan  

 

 

18. Tampilan Menu Lelang Proyek Perbaikan 

Tampilan berikut menampilkan seluruh data yang telah diinput dalam bentuk tabel dan 

dilengkapi tombol aksi untuk lihat data, edit data dan hapus data juga dilengkapi fitur 

pencarian. 

 

 Gambar 4.18 Menu Lelang Proyek Perbaikan  

 

 

 

 

 

 

 



19. Tampilan Input Data Lelang Proyek Perbaikan  

Tampilan ini menampilkan fungsi untuk menambahkan data baru. 

Gambar 4.19 Input Data Lelang Proyek Perbaikan  

  

 

20. Tampilan Edit Data Lelang Proyek Perbaikan  

Tampilan berikut untuk melakukan perubahan data yang telah diinput. 

 

Gambar 4.20 Edit Data Lelang Proyek Perbaikan  

 

  



21. Tampilan Menu Progress Perbaikan 

Tampilan berikut menampilkan seluruh data yang telah diinput dalam bentuk tabel dan 

dilengkapi tombol aksi untuk lihat data, edit data dan hapus data juga dilengkapi fitur 

pencarian. 

 Gambar 4.21 Menu Progress Perbaikan  

 

22. Tampilan Input Data Progress Perbaikan  

Tampilan ini menampilkan fungsi untuk menambahkan data baru. 

Gambar 4.22 Input Data Progress Perbaikan  

 

 

 

 

 

 



23.  Tampilan Edit Data Progress Perbaikan  

 Tampilan berikut untuk melakukan perubahan data yang telah diinput. 

Gambar 4.23 Edit Data Progress Perbaikan  

 

 

24. Tampilan Menu Pendanaan 

Tampilan berikut menampilkan seluruh data yang telah diinput dalam bentuk tabel dan 

dilengkapi tombol aksi untuk lihat data, edit data dan hapus data juga dilengkapi fitur 

pencarian. 

Gambar 4.24 Menu Pendanaan 

 

 

 

 

 

 



25. Tampilan Menu Input Data Pendanaan 

 

Tampilan ini menampilkan fungsi untuk menambahkan data baru. 

   Gambar 4.25 Menu Input Data Pendanaan 

 

 

26. Tampilan Edit Data Pendanaan 

Tampilan berikut untuk melakukan perubahan data yang telah diinput. 

 

Gambar 4.26 Edit Data Pendanaan  

 

 

  



 B.Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Menu Print Laporan 

Tampilan ini menampilkan menu pilihan untuk print data mana yang diinginkan user, 

dilengkapi dengan filter tanggal, bulan dan tahun tertentu. 

 

Gambar 4.27 Menu Print Laporan 

 

1. Tampilan Print Data Kontraktor 

Tampilan ini menampilan pratinjau data kontraktor yang akan dicetak. 

Gambar 4.28 Print Data Kontraktor 

  



2. Tampilan Print Laporan Kerusakan 

Tampilan ini menampilan pratinjau data laporan kerusakan yang akan dicetak. 

Gambar 4.29 Print Laporan Kerusakan  

 

 

3. Tampilan Print Hasil Survey 

Tampilan ini menampilan pratinjau data hasil survey yang akan dicetak. 

 

Gambar 4.30 Print Hasil Survey  

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Tampilan Print Usulan Perbaikan 

Tampilan ini menampilan pratinjau data usulan perbaikan yang akan dicetak. 

Gambar 4.31  Print Usulan Perbaikan  

 

 

5. Tampilan Print Lelang Proyek Perbaikan 

Tampilan ini menampilan pratinjau data lelang proyek perbaikan yang akan dicetak. 

Gambar 4.32 Print Lelang Proyek Perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 



6. Tampilan Print Progress Perbaikan 

Tampilan ini menampilan pratinjau data progress perbaikan yang akan dicetak. 

     Gambar 4.33 Print Progress Perbaikan 

 

 

7. Tampilan Print Pendanaan 

Tampilan ini menampilan pratinjau data pendanaan yang akan dicetak. 

Gambar 4.34 Print Pendanaan 

  

 

 

 

 
 

 

 

 



C Pengujian Sistem 

Pengujian sistem pada penelitian adalah pengujian black box. Pengujian ini merupakan teknik 

pengujian untuk memeriksa aspek fundamental dari sistem tanpa perlu mengetahui struktur internal 

sistem (Khan, 2012).  

Tabel 4.1 Pengujian Black Box Pada Proses Login  

Aktivitas Pengujian 
Output yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Membuka halaman 

login. 

Menampilkan form 

login. 

Form login 

ditampilkan. 
Berhasil 

Mengisi Username 

dan Password 

terdaftar 

Menampilkan 

halaman beranda. 

Halaman beranda 

ditampilkan. 
Berhasil 

Mengisi Username 

dan Password tidak 

terdaftar (salah) 

kemudian menekan 

tombol login. 

Menampilkan form 

login dan 

memunculkan 

notifikasi kesalahan 

input username atau 

password. 

Form login 

ditampilkan. 

Notifikasi kesalahan 

input ditampilkan. 

Berhasil 

 

Tabel 4.2 Pengujian Black Box Pada View Data 

Aktivitas Pengujian 
Output yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Membuka halaman 

data (Klik menu 

data > judul data). 

Menampilkan tabel 

sesuai dengan judul 

data. 

Halaman data sesuai 

judul data 

ditampilkan. 

Berhasil 

Membuka halaman 

detail data (Klik 

tombol view pada 

baris data di 

halaman data). 

a. Menampilkan 

data dengan detail 

sesuai dengan id 

baris. 

b. Menampilkan 

data yang memiliki 

tampilan peta sesuai 

input lokasi. 

a. Halaman detail 

data sesuai dengan 

id baris ditampilkan. 

b. Halaman detail 

data sesuai dengan 

id baris serta 

tampilan lokasi 

ditampilkan 

a. Berhasil 

b. Berhasil 

 

Tabel 4.3 Pengujian Black Box Pada Input Data  

Aktivitas Pengujian 
Output yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

a. Membuka 

halaman input data 

(Klik tambah data 

pada halaman data). 

b. Membuka 

halaman input data 

(Klik tambah data 

pada halaman data). 

Kemudian meminta 

izin pengambilan 

a. Menampilkan 

halaman input data. 

b. Menampilkan 

halaman input data 

disertai permintaan 

izin lokasi. 

a. Halaman input 

data ditampilkan. 

b. Halaman input 

data ditampilkan 

disertai lokasi input 

apabila izin lokasi 

diberikan. 

a. Berhasil 

b. Berhasil 



data lokasi. 

Mengisi form input 

angka dengan text 

pada halaman input 

data. 

Menampilkan 

notifikasi harus 

input angka. 

Notifikasi 

ditampilkan. 
Berhasil 

Mengisi form input 

tanggal dengan 

format tidak sesuai 

tanggal. 

Menampilkan 

notifikasi harus 

input sesuai format 

tanggal. 

Notifikasi 

ditampilkan 
Berhasil 

Mengisi sebagian 

form input sehingga 

tidak sesuai dengan 

ketentuan 

requirement data. 

Menampilkan 

notifikasi form 

harus diisi dengan 

lengkap. 

Notifikasi 

ditampilkan 
Berhasil 

Mengisi form input 

sesuai dengan 

ketentuan 

requirement data. 

Menampilkan 

halaman data 

dengan notifikasi 

berhasil input. 

Halaman data 

ditampilkan dengan 

notifikasi berhasil 

input. 

Berhasil 

 

Tabel 4.4 Pengujian Black Box Pada Edit Data  

Aktivitas Pengujian 
Output yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Membuka halaman 

edit data (Klik edit 

data pada baris data 

di halaman data). 

Menampilkan 

halaman edit data. 

Halaman edit data 

ditampilkan. 
Berhasil 

Mengisi form edit 

lokasi (lattitude dan 

longitude) pada 

halaman edit  data. 

Menampilkan hasil 

input lokasi. 

Halaman edit 

menampilkan 

lokasi. 

Berhasil 

Mengisi form edit 

angka dengan text 

pada halaman edit  

data. 

Menampilkan 

notifikasi harus 

input angka. 

Notifikasi 

ditampilkan. 
Berhasil 

Mengisi form edit 

tanggal dengan 

format tidak sesuai 

tanggal. 

Menampilkan 

notifikasi harus 

input sesuai format 

tanggal. 

Notifikasi 

ditampilkan 
Berhasil 

Mengisi sebagian 

form edit sehingga 

tidak sesuai dengan 

ketentuan 

requirement data. 

Menampilkan 

notifikasi form 

harus diisi dengan 

lengkap. 

Notifikasi 

ditampilkan 
Berhasil 

Mengisi form edit 

sesuai dengan 

ketentuan 

requirement data. 

Menampilkan 

halaman data 

dengan notifikasi 

berhasil ubah data. 

Halaman data 

ditampilkan dengan 

notifikasi berhasil 

ubah data. 

Berhasil 



 

Tabel 4.5 Pengujian Black Box Pada Hapus Data   

Aktivitas Pengujian 
Output yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menghapus data 

(Klik hapus data 

pada baris data di 

halaman data). 

Menampilkan 

halaman edit dengan 

notifikasi berhasil 

hapus data. 

Halaman data 

ditampilkan dengan 

notifikasi berhasil 

hapus data. 

Berhasil 

 

Tabel 4.6 Pengujian Black Box Pada Laporan  

Aktivitas Pengujian 
Output yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Membuka halaman 

laporan (Klik menu 

laporan > judul 

laporan). 

Menampilkan form 

filter laporan sesuai 

dengan judul 

laporan. 

Halaman form filter 

laporan ditampilkan. 
Berhasil 

Mengisi filter 

laporan (Memilih 

tanggal awal dan 

tanggal akhir) 

Menampilkan 

laporan sesuai judul 

dengan batasan 

tanggal awal dan 

tanggal akhir. 

Halaman laporan 

sesuai judul dengan 

batasan tanggal 

awal dan tanggal 

akhir ditampilkan. 

Berhasil 

Mengisi filter 

laporan (Mengisi 

batasan jumlah) 

Menampilkan 

laporan sesuai judul 

dengan batasan 

jumlah. 

Halaman laporan 

sesuai judul dengan 

batasan jumlah 

ditampilkan. 

Berhasil 

Mengisi filter 

laporan (Mengisi 

nama) 

Menampilkan 

laporan sesuai judul 

dengan batasan 

kesesuaian nama. 

Halaman laporan 

sesuai judul batasan 

kesesuaian nama 

ditampilkan. 

Berhasil 

Mengisi filter 

laporan (Memilih 

kategori dari 

dropdown) 

Menampilkan 

laporan sesuai judul 

dengan batasan 

kesesuain kategori. 

Halaman laporan 

sesuai judul batasan 

kesesuaian kategori. 

Berhasil 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut:  

1. Tujuan dibuatnya Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Jalan Kota Banjarbaru salah satunya 

adalah membantu mempercepat proses pelaporan dari warga ke pihak Dinas Pekerjaan Umum 

yang bertanggung jawab dalam perbaikan jalan demi mengurangi angka kecelakaan akibat 

kerusakan jalan. 

2. Membantu memberikan informasi yang mudah diakses dan real-time agar bisa meningkatkan 

waspada dalam melewati jalan yang dilaporkan kerusakannya. 

3. Dengan adanya Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan diharapkan bisa digunakan maksimal 

dan membantu para staf Dinas PU dalam mengolah data kerusakan jalan maupun 

penanggulangan kerusakan jalan di kota Banjarbaru. 
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