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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari sistem 

informasi monitoring proyek (simp) client server pada mobile teknologi 

dan web, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada 

pembuatan aplikasi ini, serta metodologi dan sistematika penulisan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

1.1. Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman perkembangan teknologi pun 

semakin pesat. Berbicara tentang teknologi dan informasi, smartphone 

merupakan suatu media elektronik yang memegang peranan yang sangat 

penting dalam perkembangan teknologi saat ini. Serta terus menerus 

mendominasi berbagai proses kerja agar dapat lebih mudah, efektif dan 

efisien. Keberhasilan suatu proyek di PT SAMUDERA PRIMA 

MANDIRI (PSPM) yang berada di KALIMANTAN TIMUR, tidak 

hanya dapat dilihat dari jangka waktu penyelesaian dan hasil akhir dari 

proyek tersebut, tetapi salah satu faktor penting adalah laporan 

perkembangan proyek yang dapat dipantau secara harian (up to date) oleh 

pihak PSPM. Laporan perkembangan proyek merupakan sesuatu hal yang 

penting bagi PSPM sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan. Apabila proyek tersebut mengalami keterlambatan dan hal itu 

terpantau maka pihak PSPM dapat menentukan tindakan lebih lanjut. 

Oleh karena itu, informasi perkembangan dalam proyek merupakan 

sesuatu hal yang sangat penting dan utama untuk diberikan. PSPM 

mempunyai proyek – proyek yang berhubungan dengan peningkatan dan 

pemeliharaan transportasi, khususnya jalan dan jembatan. Setiap proyek 

dalam PSPM mempunyai data rencana pekerjaan. Data awal tersebut 

digunakan sebagai tolak ukur perkembangan proyek sehingga informasi 

perkembangan proyek merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk 

mengetahui apakah proyek berjalan sesuai dengan rencana. 
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Sistem yang berjalan di PSPM saat ini, pihak PSPM mendapatkan 

informasi perkembangan proyek secara mingguan dari konsultan 

pengawas lapangan, termasuk informasi permasalahan yang terjadi dalam 

pengerjaan proyek. Permasalahan yang terjadi ada yang sudah 

terselesaikan dan ada yang menunggu tindakan turun tangan dari pihak 

PSPM. Sistem yang berjalan saat ini mempunyai beberapa kelemahan. 

Pertama, tidak bisa memantau perkembangan secara harian karena data 

yang diberikan bersifat mingguan dan sering terlambat dengan alasan 

belum selesai dibuat. Kedua, tidak mengetahui secara cepat permasalahan 

– permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek sehingga 

terkadang penyelesaiannya terlambat. Ketiga, pihak konsultan pengawas 

kesulitan untuk melaporkan perkembangan proyek secara harian karena 

letaknya yang tersebar di wilayah indonesia dan proyek yang diawasi 

lebih dari satu sehingga tidak bisa setiap hari memberikan laporan ke 

kantor PSPM. 

Berdasarkan latar belakang diatas, pada tugas akhir ini penulis 

akan membuat “DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

INFORMASI MONITORING PROYEK (SIMP) CLIENT SERVER 

PADA MOBILE TEKNOLOGI DAN WEB” yang dapat nantinya 

diharapkan mempunyai sistem yang dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam mengendalikan dan 

melakukan pengawasan terhadap proyek yang ada pada PSPM. Di 

samping itu juga dengan adanya aplikasi mobile teknologi maka pihak 

konsultan dapat memasukan data langsung di lapangan melalui 

smartphone dan pihak PSPM dapat langsung memonitor perkembangan 

proyek tersebut. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana 

membangun aplikasi sistem informasi monitoring proyek (simp) client 

server pada mobile teknologi yang nantinya dapat digunakan untuk 

pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan. 
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1.3. Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah merancang dan 

membangun aplikasi sistem informasi monitoring proyek (simp) client 

server pada mobile teknologi yang nantinya digunakan untuk pengawasan 

terhadap proyek yang sedang dikerjakan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi pembatasan masalah adalah sebagai berikut : 

a) Implementasi hanya dapat digunakan pada aplikasi berbasis web 

dan berjalan pada smartphone android (OS android versi 2.0 

keatas). 

b) Database yang digunakan adalah dbms mysql. 

c) Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman 

php, jquery mobile, html5, css3. 

d) Update laporan ke server hanya jika ada koneksi data. Jika tidak 

ada, laporan di buffer di perangkat mobile 

 

1.5. Metodologi 

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Mengumpulkan semua referensi tentang bahasa pemrograman php, 

jquery mobile, hrml5, css3, database mysql dan data – data dari 

perusahaan PSPM sebagai penunjang yang digunakan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

2. Analisa Sistem 

Berisi tentang analisa sistem informasi monitoring proyek (simp) 

client server pada mobile teknologi dan web. Bagaimana proses – 

proses  dalam pembuatan aplikasi ini serta kebutuhan fungsional 

dan non fungsional. 

3. Desain Sistem 
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Berisi tentang desain sistem informasi monitoring proyek (simp) 

client server pada mobile teknologi dan web menggunakan Unified 

Modeling Language (UML) antara lain Usecase Diagram, 

Sequence Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram. 

4. Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan sistem informasi 

monitoring proyek  (simp) client server pada mobile teknologi dan 

web menggunakan bahasa pemrograman php, jquery mobile, html5, 

css3. Dimulai dari pembuatan kode (program) pembuatan sistem 

informasi monitoring proyek (simp) client server pada mobile 

teknologi dan web. Setelah pembuatan kode (program) tersebut 

sudah dibuat dan dijalankan, selanjutnya adalah pembuatan 

interface dan penambahan fitur-fitur aplikasi. Dan terakhir adalah 

melakukan pengujian dari pembuatan sistem informasi monitoring 

proyek (simp) client server pada mobile teknologi dan web.  

5. Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian dari sistem informasi 

monitoring proyek  (simp) client server pada mobile teknologi dan 

web diantaranya pengujian fungsional dan pengujian lapangan. 

Pengujian fungsional dimulai dari kode (program) pembuatan 

sistem informasi monitoring proyek (simp) client server pada 

mobile teknologi dan web. Setelah pembuatan kode (program) 

tersebut sudah dibuat dan dijalankan, selanjutnya menguji tombol – 

tombol yang telah dibuat pada sistem. Sedangkan pengujian 

lapangan mengambil data manual yang diperlukan dari perusahaan 

lalu dilakukan perhitungan data secara manual dan komputerasi 

untuk membandingkan bagaimana kinerja sistem yang akan 

dibangun apakah sudah memenuhi kebutuhan atau belum. 

6. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap 

sebelumnya sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan 
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seluruh hasil analisis dan pengujian serta penyimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah dilaksanakan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa 

bab, diantaranya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari sistem 

informasi monitoring proyek (simp) client server pada mobile teknologi 

dan web, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada 

pembuatan aplikasi ini, serta metodologi dan sistematika penulisan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang akan diuji, yaitu dengan membaca dan 

membahas buku pemrograman php, html5, css3, jquery mobile. Selain itu 

juga membahas referensi yang berhubungan dengan sistem informasi 

monitoring proyek (simp) client server pada mobile teknologi dan web. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. 

Analisa perancangan sistem meliputi deskripsi sistem informasi 

monitoring proyek (simp) client server pada mobile teknologi dan web. 

Sedangkan perancangan sistem meliputi pembuatan diagram UML 

(Unified Modelling Language) yang terdiri atas use case diagram, activity 

diagram, sequence diagram, class diagram, dan perancangan desain antar 

muka. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Berisi tentang implementasi dan pengujian sistem informasi 

monitoring proyek (simp) client server pada mobile teknologi dan web, 

lalu penjelasan – penjelasan dari hasil implementasi dan pengujian yang 

dilakukan berdasarkan parameter – parameter pengujian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan serta 

analisa dari Berisi tentang analisa sistem informasi monitoring proyek 

(simp) client server pada mobile teknologi dan web, juga berisi tentang 

saran dari pembuat aplikasi, dimana nantinya bisa menjadi acuan untuk 

pengembangan. 

 

 


