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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Penerapan Desain Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian di Balai PSDA Seluna adalah metode
kualitatif, yang berfokus pada fenomena pengajuan perizinan yang dilaksanakan
oleh masyarakat. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari
partisipan masyarakat dan pegawai dalam memperoleh hasil penelitian.
4.1.1. Pelaksanaan Penelitian di Lapangan
Dalam pelaksanaan penelitian di Kantor Balai PSDA Seluna dan juga dibeberapa
salah satu lokasi objek sewa, peneliti melaksanakan langkah – langkah yaitu
sebagai berikut:
1. Proses Persiapan
Sebelum proses pelaksanaan penelitian, peneliti mempersiapkan dengan
mengumpulkan beberapa bahan pustaka yang akan dikaji dan fokus pemahaman
masalah.
2. Menentukan Lokasi Penelitian
Peneliti menentukan Kantor Balai PSDA Seluna Jl. Raya Kudus – Jepara km. 4
Kudus dan beberapa tanah yang disewakan sebagai lokasi objek penelitian yang
akan dilakukan oleh peneliti.
3. Memilih Peran Sosial
Peneliti memilih Sujatmoko. A.Md. sebagai peran sosial yang akan membantu
penggalian informasi tentang pelaksanaan perizinan dari sudut pandang pegawai
dan Amalia Bilqis Darojatun yang akan membantu penggalian informasi dari
sudut pandang pemohon.
4. Mengumpulkan Data di Lapangan
Peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai pendukung
dalam mengembangkan aplikasi perizinan dan penulisan laporan tentang proses
pengembangan aplikasi.
5. Menganalisa Data
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Bersama dengan peran sosial peneliti melakukan analisa data yang dikumpulkan
membahas kelebihan dan kekurangan yang harus diperbaiki dengan aplikasi
baru.
6. Memfokuskan Pada Aspek Khusus Sebagai Pokok Permasalahan
Setelah menganalisa data yang dikumpulkan peneliti akan lebih fokus terhadap
pokok permasalahan yang harus diselesaikan
7. Meninggalkan Lokasi Atau Menyelesaikan Analisis
Setelah penemuan masalah dan solusi telah dipecahkan, peneliti meninggalkan
lokasi penelitian dan menyelesaikan laporan berdasarkan solusi yang di
dapatkan.
4.1.2. Hal Yang dilakukan Dalam Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian terdapat beberapa hal yang akan dilakukan oleh
peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian, yaitu diantaranya:
1. Mengamati kejadian sehari-hari yang dilakukan oleh pegawai dan pemohon
dalam proses pelaksanaan perizinan,
2. Peneliti akan melibatkan diri secara langsung terhadap proses pelaksanaan
perizinan di Balai PSDA Seluna,
3. Peneliti akan memperoleh sudut pandang dari kedua belah pihak, yaitu pegawai
dan pemohon,
4. Memperhatikan aspek-aspek kebudayaan atau kebiasaan dari kedua pengguna,
mulai dari kebiasaan yang sering dilakukaan oleh pengguna sampai
memperhatikan kebiasaan yang akan memudahkan proses pelaksanaan
pengguna. Contoh: Kebiasaan Pegawai akan lebih akrab menggunakan
komputer dan Pemohon lebih mudah menggunakan Handphone Android,
5. Mengamati Gejala dalam proses pelaksanaan perizian dalam konteks peran
sosial yang dilakukan oleh pegawai dan pemohon.
4.2. Hasil Pengumpulan Data
Proses pelaksanaan pengumpulan data oleh peneliti di Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Seluna telah menghasilkan beberapa data sekunder. Berikut ini
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akan di paparkan hasil data yang didapat oleh peneliti berdasarkan kelompok dari
proses pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya
4.2.1. Data Observasi
Data yang didapatkan peneliti dari hasil observasi di kantor Balai PSDA Seluna
adalah daftar tanah atau bangunan yang di sewakan beserta spesifikasi dari objek
tersebut, diantara beberapa cuplikan dari daftar tanah tersebut adalah

Gambar 4. 1. Data Hasil Observasi
4.2.2. Data Wawancara
Hasil data wawancara merupakan data yang sifatnya kuantitatif, yang akan
dituangkan dalam bentuk catatan setelah proses wawancara selesai. Dari hasil data
yang diperoleh yaitu, detail alur atau proses pelaksanaan perizinan dan
permasalahan yang dihadapi oleh pegawai dan pemohon sebelumnya. Berikut detail
data yang didapatkan:

No Narasumber

Tabel 4. 1. Data Hasil Wawancara
Komentar Pelaksanaan Perizinan di Balai PSDA

01. Pegawai

“Pelaksanaan perizinan yang telah berjalan kami

(Sujatmoko,

anggap masih perlu pembenahan supaya kinerja

A.Md.)

pegawai lebih maksimal dan efisien.”
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02. Pemohon

“Proses pengajuan saya anggap terlalu ribet, pemohon

(Amalia Bilqis harus bolak balik ke Balai hanya untuk membenarkan
Darojatun)

dokumen yang salah, meskipun kesalahannya sedikit.”

4.2.3. Data Dokumentasi
Hasil pengumpulan data berdasarkan dari hasil pengambilan dokumentasi oleh
peneliti adalah tentang pengumpulan contoh dari berkas yang telah diajukan
pemohon sebelumnya, yaitu meliputi: pakta integritas, surat permohonan, foto ktp
pemohon, foto akte pendirian perusahaan, Gambar atau peta yang dimohonkan,
surat pernyataan kesanggupan, rekomendasi teknis, surat kuasa, surat keputusan
sebelumnya. Berikut bagian berkas yang didapatkan oleh peneliti, untuk lebih
jelasnya terdapat pada halaman lampiran:

Gambar 4. 2. Data Hasil Dokumentasi

4.3. Penerapan Metode ke Aplikasi
Dalam menerapkan aplikasi terhadap pelaksanaan perizinan sewa tanah dan
bangunan, peneliti menggunakan waterfall sebagai metode dalam pengembangan
aplikasi, adapun tahapan metode waterfall akan dijelaskan pada poin berikut ini:
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4.3.1. Requirement Analysis (Analisa Kebutuhan)
Tahap penerapan aplikasi perizinan yang pertama adalah menganalisa semua
kebutuhan yang diperlukan, baik kebutuhan dari user atau kebutuhan yang lainnya.
Berikut beberapa poin requirement analysis yang diperlukan dalam penerapan
aplikasi perizinan sewa tanah dan bangunan di BPSDA Seluna:
4.3.1.1. Kebutuhan Fungsional
Berdasarkan peran dari setiap user kebutuhan fungsional akan dibagi menjadi
dua bagian yaitu kebutuhan fungsional dari sudut pandang pegawai dan kebutuhan
fungsional dari sudut pandang pemohon atau masyarakat. Berikut penjelasannya:
1) Kebutuhan Pegawai
Kebutuhan fungsional pegawai merupakan kebutuhan pegawai yang berkaitan
dengan berjalannya pelayanan dalam mengolah pengajuan perizinan. Berikut
kebutuhan yang diperlukan oleh pegawai dalam pelaksanaannya:
a) Dapat mengelola data dengan mudah tanpa harus selalu cetak berkas berkali kali
jika ada suatu kesalahan penulisan berkas.
b) Mampu mengelola berkas inputan secara mudah dan dinamis sehingga dapat
mempercepat proses pelayanan oleh pegawai terhadap masyarakat.
c) Dapat memudahkan pelaksanaan pegawai dalam pengkoreksian berkas ketika
pemohon mulai mengajukan permohonan ke Balai PSDA Seluna.
d) Proses pelaksanaan perizinan sewa tanah dan bangunan di Balai PSDA Seluna
dapat terkomputerisasi dengan teknologi yang mendukung pada saat ini.
e) Persyaratan mampu terpenuhi dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan dan dapat terorganisir dengan baik oleh sistem.
2) Kebutuhan Pemohon/Masyarakat
Masyarakat atau pemohon juga mempunyai kebutuhan secara fungsional
dalam pelaksanaan pengajuan perizinan yang harus terpenuhi untuk lancarnya
proses pelaksanaan perizinan di Balai PSDA Seluna. Berikut beberapa kebutuhan
masyarakat yang harus terpenuhi:
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a) Dapat mengajukan perizinan dengan mudah lewat platform smartphone android
yang kebanyakan masyarakat telah mempunyai jika dibandingkan dengan
menggunakan teknologi komputer.
b) Kebutuhan masyarakat yang menuntut proses pengajuan dengan cepat dan lebih
mudah dilaksanakan oleh masyarakat.
c) Pengembangan dengan teknologi yang mudah dijangkau oleh masyarakat pada
umumnya yaitu menggunakan platform android.
d) Masyarakat dapat menerima notifikasi informasi dari Balai PSDA Seluna secara
realtime dan mudah untuk didapatkan.
e) Pengajuan berkas dan pengisian biodata yang mudah dan dapat diakses dari
mana saja sehingga pemohon tidak diharuskan datang terlalu sering ke kantor
Balai PSDA Seluna.
4.3.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional
Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan teknis, hanya sebagai
pelengkap

berjalannya

kebutuhan

fungsional.

Kebutuhan

non-fungsional

dikategorikan menjadi dua kebutuhan yaitu:
1) Kebutuhan Perangkat Keras
a) Kebutuhan Perangkat Keras Untuk Web App (Pengguna Pegawai)
1) Laptop atau PC (Personal Computer) satu unit
2) Jaringan Internet Minimal 500 Mbps
3) Memori/RAM minimal 2.00 GB
4) Processor minimum Intel(R) Core i3-2348M
b) Kebutuhan Perangkat Keras Android (Pengguna Pemohon/Masyarakat)
1) SmartPhone atau sejenis dengan telpon pintar yang support Android OS,
2) RAM minimal 512 MB
3) Memori Internal Handphone minimal 50Mb
4) Jaringan Internet 3G, 4G atau saluran wifi,
5) Kamera Hanphone (diperlukan untuk mengambil gambar yang diupload),
2) Kebutuhan Perangkat Lunak
a) Kebutuhan Perangkat Lunak Untuk Web App (Pengguna Pegawai)
1) Sistem Operasi Windows 7/8/10 atau Linux OS atau Mac OS,
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2) Web browser Chrome, Mozilla, Chromiun(Linux OS) dan lainnya yang
masih mengikuti sandar browser chrome.
b) Kebutuhan Perangkat Lunak Android (Pengguna Pemohon / Masyarakat)
1) Sistem operasi Android versi 4.0.0 atau Kitkat ke atas,
2) Youtube app (Jika diperlukan untuk memutar video profil Balai PSDA
Seluna),
3) Google Play app (diperlukan saat pertama kali instal)
4.3.1.3. Analisa Kebutuhan Masalah
1) Analisa Sistem Berjalan
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Seluna yang beralamat di Jl. Raya Kudus
– Jepara km. 4 Kabupaten Kudus telah membuka beberapa tanah milik pemerintah
untuk dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin menyewa. Disamping
itu masyarakat harus memenuhi langkah-langkah yang telah ditentukan oleh Balai
PSDA Seluna, diantara langkah tersebut yaitu:
a) Pertama kali masyarakat atau pemohon datang ke balai untuk mengajukan
perizinan sewa tanah atau bangunan yang telah di pilih,
b) Kemudian pegawai memberikan cek list kelengkapan persyaratan yang harus di
penuhi oleh pemohon,
c) Setelah itu pemohon kembali untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan,
d) Pegawai mengoreksi berkas jika ada yang salah atau kurang lengkap pemohon
kembali untuk melengkapi dan membenarkan berkas tersebut dan jika sudah
benar lanjut ketahap selanjutnya.
e) Setelah kelengkapan dan berkas selesai, pegawai kemudian meninjau lokasi
untuk memastikan tanah yang akan disewa,
f) Jika sudah pegawai akan meneruskan berkas tersebut ke PTSP dan akan
menerbitkan harga sewa tanah atau bangunannya.
g) Jika sudah pegawai akan meneruskan SK dari izin tanah kepada pemohon.
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2) Analisa Kelemahan Sistem Berjalan
Berdasarkan proses pelaksanaan pengajuan perizinan secara konvensional di
BPSDA Seluna yang telah diuraikan diatas diketahui memiliki beberapa kelemahan
yaitu diantaranya:
a) Pemohon harus bolak-balik kembali ke balai hanya untuk menyesuaikan
keperluan yang belum selesai,
b) Pemohon sangat kerepotan dalam mencetak berkas berkali-kali hanya karena
kesalahan berkas meskipun kesalahan sedikit,
c) Pegawai akan kesulitan mengelola berkas karena yang didapatkan hanya berkas
hardcopy yang diajukan oleh pemohon,
d) Pemohon diharuskan datang ke Balai untuk mengajukan permohonan perizinan
sewa tanah yang baru,
e) Keterangan lokasi yang akan disewa tidak bisa dengan mudah di dapatkan, dan
harus datang ke balai untuk mendapatkannya.
3) Solusi Pemecahan Masalah
Dengan menerapkan aplikasi terhadap pelaksanaan pengajuan perizinan sewa
tanah dan bangunan, maka permasalahan dan kelemahan yang dihadapi akan
mampu dipecahkan dengan mudah. Peneliti akan menerapkan aplikasi android
berbasis cloud computing terhadap pemohon sehingga pengajuan dapat
dilaksanakan secara online dan real time, selain itu peneliti juga akan menerapkan
aplikasi berbasis web terhadap para pegawai yang akan melayani proses pengajuan
dari pemohon secara online. Dengan demikian diharapkan mampu mempermudah
pelaksanaan kegiatan dari masing-masing user.
4) Analisa Sistem Usulan
Setelah dibangunnya aplikasi perizinan sewa tanah ini akan menguntungkan
kedua belah pihak yaitu pihak pegawai dan pemohon dalam melaksanakan proses
perizinan di Balai, berikut rangkuman sistem yang telah berjalan, usulan dan hasil
yang diharapkan:
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Tabel 4. 2. Analisa Sistem Usulan
No. Pelaksanaan Berjalan Aplikasi Usulan
Hasil diinginkan
1.

Pemohon harus datang Pemohon mengajukan Pemohon tidak perlu
kebalai untuk mengurus, permohonan izin lewat bolak balik datang ke
mengajukan dan tanda aplikasi android secara Balai hanya untuk
tangan berkas

2.

online dan realtime.

mengurusi berkas

Pemohon harus datang Aplikasi akan secara Pemohon

dengan

ke Balai PSDA Seluna otomatis menyediakan mudah mendapatkan
untuk

mendapatkan berita yang di sediakan informasi

informasi

yang oleh pegawai.

tentang

perizinan.

dibutuhakan.
3.

Pegawai harus memberi Pemohon atau pegawai Pegawai tidak perlu
tahu atau menghubungi akan
pemohon

jika

pemberkasan

mendapatkan memberi

tahu

proses notifikasi otomatis jika pemohon jika berkas
telah ada perubahan status sudah diterima.

selesai.

berkas yag diajukan.

4.3.1.4. Analisa Data Penelitian
Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan analisa kebutuhan dan
kekurangan pelaksanaan perizinan berjalan, kemudian peneliti akan menjadikan
fitur sebagai pemenuh kebutuhan atau penutup kekurangan dari pelaksanaan yang
berjalan, diantara fitur tersebut adalah: kirim notifikasi, pengajuan berkas, buat
biodata pemohon, kelola informasi atau berita, kelola objek sewa dan
sebagainya. Data dari hasil proses tersebut disimpan kedalam Database sebagai
arsip atau bukti pengajuan izin sewa tanah ke Balai PSDA Seluna.
4.3.2. System Design (Desain Sistem)
Tahap kedua dalam penerapan aplikasi adalah proses pembuatan prototype
dari beberapa bagian yang dibutuhkan oleh sistem untuk menunjang berjalannya
aplikasi yang sesuai kebutuhan pengguna. Adapun penjelasan detail dari desain
sistem dan poin penunjang lainnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:
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4.3.2.1. Penerapan Desain Alur Aplikasi
A. Diagram Flowchart
Pada tahapan penerapan alur aplikasi ini digambarkan dengan diagram
Flowchart yang akan menjelaskan secara detail setiap tahapan sampai tujuan yang
dimaksudkan oleh pengguna. Berikut diagram flowchart:
1) Diagram Flowchart Ajukan Perizinan
Menjelaskan alur pengajuan yang dilaksanakan oleh pemohon mulai dari
membuka aplikasi sampai pengajuan persyaratan.

Gambar 4. 3. Flow Chart AJUKAN PERMOHONAN
2) Diagram Flowchart Login User
Menjelaskan alur diagram flowchart yang dinulai dengan membuka aplikasi
sampai login user berhasil.
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Gambar 4. 4. Flow Chart Login User
3) Diagram Flowchart Kelol Perizinan
Menjelaskan tentang alur pengelolaan dan proses validasi perizinan yang
dilakukan oleh pegawai.

Gambar 4. 5. Flow Chart KELOLA PERIZINAN
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4) Diagram Flowchart Kelola Berita
Diagram Flowchart kelola berita merupakan alur dari pegawai untuk
mengelola daftar berita yang akan disampaikan kepada pemohon.

Gambar 4. 6. Flow Chart KELOLA PERIZINAN
B. Diagram Use Case
Pada tahap penerapan alur desain diagram usecase yang akan menjelaskan
interaksi antara pegawai dan pemohon dengan beberapa fitur atau case yanga ada
di aplikasi. Berikut beberapa diagram usecase untuk aplikasi perizinan:
1) Aplikasi Android Untuk Pemohon
UseCase menu utama menggambarkan interaksi antara pemohon dengan
beberapa fitur yang bisa diakses yaitu Beranda, Objek Sewa, Pemohon, Halaman
Login dan Halaman Register dan lain-lain.
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Gambar 4. 7. Use Case PEMOHON
Tabel 4. 3. Keterangan Use Case
No Aktor
1. Pemohon

Proses Usecase
Beranda

Keterangan
Pemohon masuk ke halaman Beranda

2.

Objek Sewa

Ke halaman objek sewa utk menampilkan

Pemohon

daftar objek atau lokasi yang disewakan
3.

4.

Pemohon

Pemohon

Halaman

Akses dan menampilkan halaman dari

Pemohon

biodata pemohon.

Halaman Login

Proses untuk login atau masuk ke sistem
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5.

6.

7.

Pemohon

Pemohon

Pemohon

Halaman

Proses untuk mendaftar sebagai pemohon

Register

baru

Daftar

Berita Pemohon mengakses Daftar Berita dan

dan Info Balai

Info Balai

Langkah

Detil tahapan dari langkah perizinan yang

Perizinan

berjalan
Daftar Objek yang telah diajukan

8.

Pemohon

Daftar Perizinan

9.

Pemohon

Syarat

10. Pemohon

dan Penjelasan dan keterangan yang sebagai

Ketentuan

acuan pengajuan

Ajukan

Proses untuk mengajukan permohonan

Permohonan

baru.

2) Aplikasi Web Untuk Pegawai
Pada aplikasi perizinan berbasis web, user yang berperan sebagai pegawai
dapat berinteraksi dengan beberapa fitur yaitu Login sistem, Dashboard, Kelola
Info, Kelola Objek, Kelola Data Pemohon, Kelola Pengajuan Perizinan dan lainlain. Gambaran usecase untuk aplikasi berbasis web (Pegawai) yaitu sebagai
berikut.
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Gambar 4. 8. Use Case PEGAWAI
Tabel 4. 4. Keterangan UseCase Pegawai
No Aktor
1. Pegawai

Proses Usecase
Dashboard

Keterangan
Proses menampilkan statistik data yang
diperlukan oleh pegawai

2.

Pegawai

Kelola
atau Info

3.

Pegawai

Kelola
Sewa

4.

5.

6.

Pegawai

Pegawai

Pegawai

Berita Proses Edit, Tambah, Hapus Berita atau
info yang ada diaplikasi android pemohon
Objek Menambah, Menghapus, Meng Edit objek
sewa yang dapat di sewa oleh pemohon

Kelola User atau Kelola User dari Pegawai atau Pemohon
Pemohon

dan edit, atau hapus biodata pemohon

Kelola

Memproses permohonan surat izin dari

Pengajuan

pemohon dan perubahan status perizinan

Login

Proses login sebelum mengoperasikan
sistem untuk pegawai.
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C. Diagram Activity
Pada tahap perancangan dengan menggunakan activity diagram peneliti akan
menggambarakan proses detil dari alur interaksi pengguna dengan aplikasi. Berikut
ini beberapa alur penggunaan aplikasi yang digambarkan menggunakan activity
diagram:
1) Activity Diagram Login Pegawai
Alur dari aktifitas diagram user login, menjelaskan akifitas pengguna dengan
aplikasi yang dimulai dari pengguna memasukkan data akun login kemudian sistem
meneruskan dan cek validasi data dengan database jika valid maka pengguna
diperbolehkan akses fitur lain dan jika tidak pengguna kembali input data login.

Gambar 4. 9. Activity Login Pegawai
2) Activity Diagram Ajukan Permohonan
Activity

Diagaram

Ajukan

Permohonan.

Pada

diagram

dibawah

menggambarkan proses pengajuan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat
menggunakan aplikasi android. Proses pengajuan dimulai dari membuka menu
“AJUKAN PERIZINAN” sampai pengiriman berkas dan ceklist persyaratan selesai
terpenuhi oleh pemohon.
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Gambar 4. 10. Activity Ajukan Permohonan

3) Activity Diagram Info dan Berita PSDA
Diagram aktifitas pada penampilan Info dan Berita PSDA menggambarkan
aktifitas pemohon dalam menampilkan berita atau informasi dari Balai PSDA
Seluna.

Gambar 4. 11. Activity Info dan Berita
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4) Activity Diagram Kelola Pengajuan
Activity Diagram Kelola Pengajuan yang dilakuan oleh user pegawai
merupakan proses koreksi dan validasi berkas atau perizinan sewa tanah yang
diajukan oleh pemohon.

Gambar 4. 12. Activity Kelola Pengajuan

4.3.2.2.Penerapan Desain Basis Data
Dalam perancangan database peneliti menggunakan class diagram sebagai
pengambaran relasi setiap tabel dan akan dijelaskan pada kamus data yaitu sebagai
berikut:
1) Desain Basisdata
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Gambar 4. 13. Desain Basisdata
2) Kamus DataBase
Berikut ini detail dari setiap tabel beserta penjelsan kegunaan dan keterangan
dari setiap field:
a) Tabel Pengajuan
Tabel Pengajuan berguna sebagai menampung data jika ada pemohon yang
mengajuakan permohonan ke Balai. Penamaan tabel pengajuan dinamai
tbl_pengajuan sebagai nama tabel yang digunakan:
Tabel 4. 5. Tabel Pengajuan
#
1

Nama Field
id

Type
int(11)

Index
Keterangan
PRIMARY Unik id dari setiap data yang
masuk.

Berisifat

otomatis

terisi dan nilainya berurutan
mulai dari angka 1.
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2

tgl_mulai_tujuan

date

Tanggal ketika berkas mulai
dikirim ke Balai PSDA.

3

tgl_akhir_pengajuan date

Tanggal untuk berakhinya
dari persewaan tanah atau
bangunan.

4

id_profil

int(11)

INDEX

Referensi ke tabel profil.
Sesuai dengan data profil
pemohon yang mengajukan.

5

id_lokasi_pengajuan int(11)

INDEX

Referensi ke tabel lokasi atau
objek sewa yang di ajukan.

b) Tabel Lokasi Pengajuan
Tabel Lokasi Pengajuan digunakan sebagai menampung data Objek yang akan
disewakan oleh Balai PSDA. Tabel Lokasi Pengajuan di kasih nama
tbl_lokasi_pengajuan. Berikut detil field yang ada:

#

Nama Field

Tabel 4. 6. Tabel Lokasi Pengajuan
Type
Index
Keterangan

1

id

int(11)

PRIMARY Unik id dari setiap data yang
masuk. Berisifat otomatis terisi
dan nilainya berurutan mulai
dari angka 1.

2

nama_lokasi

varchar(225)

Nama objek lokasi yang akan
disewakan.

3

alamat_lokasi varchar(225)

Tempat atau lokasi yang akan
disewaan.

4

status

int(11)

Status objek jika 0 berarti objek
belum disewa, jika 1 objek
sudah disewa.

5

image_name

varchar(225)

Nama photo dari objek yang
akan disewakan.
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c) Tabel Berkas Pengajuan
Tabel Berkas Pengajuan digunakan sebagai data referensi berkas yang
diunggah ke server selain itu berfungsi sebagai penanda status berkas yang
diunggah sudah valid atau perlu dikoreksi. Berikut detil rbl_berkas_pengajuan:
Tabel 4. 7. Tabel Berkas Pengajuan
#
1

Nama Field
id

Type
int(11)

Index
Keterangan
PRIMARY Unik id dari setiap data yang
masuk. Berisifat otomatis terisi
dan nilainya berurutan mulai
dari angka 1.

2

nama_berkas

varchar(225)

Nama dari jenis berkas yang
dikumpulkan pemohon.

3

status_berkas varchar(50)

Status masih bisa di edit atau
tidak bisa diedit oleh pemohon.

4

nama_file

varchar(255)

Nama file atau berkas yang
telah dikirimkan pemohon.

5

tgl

date

Tanggal pemenuhan cek list
berkas.

6

id_pengajuan int(11)

INDEX

Refernsi berkas kepada objek
atau lokasi pengajuan yang
diajukan.

d) Tabel Berita
Tabel Berita berisi dengan konten berita yang akan ditampilkan kepada
pemohon. Nama Tabel Berita dalam database yaitu tbl_berita. Berikut detil Tabel
Berita:
Tabel 4. 8. Tabel Berita
#
1

Nama Field
id

Type
int(11)

Index
Keterangan
PRIMARY Unik id dari setiap data yang
masuk. Berisifat otomatis terisi
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dan nilainya berurutan mulai
dari angka 1.
2

judul

varchar(225)

Judul dari informasi atau berita
yang

disampaikan

PSDA

Seluna.
3

content

text

Konten berisi dengan informasi
yang akan disampaikan.

4

tgl_publish

date

Tanggal publish default nilai
berdasarkan

dengan

waktu

insert pertama kali.
5

image_name Varchar(255)

Berupa string dari nama file dan
harus terisi.

e) Tabel Profil
Tabel Profil berguna sebagai penapung biodata pemohon yang akan berguna
sebagai data pemohon yang akan terisi didalam berkas yang diajukan. Berikut detil
Tabel Profil yang diberi nama dengan tbl_profil :
Tabel 4. 9. Tabel Profil
#
1

Nama Field
id

Type
int(11)

Index
Keterangan
PRIMARY Unik id dari setiap data yang
masuk. Berisifat otomatis
terisi dan nilainya berurutan
mulai dari angka 1.

2

nama_lengkap

varchar(225)

Nama

harus

defaultnya

terisi
NULL

dan
jika

terpaksa tidak terisi.
3

alamat_lengkap

text

Harus terisi dan panjang dari
alamat tidak ditentukan.
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4

tgl_lahir

date

Tgl_lahir

harus

terisi

defaultnya 1994-03-03 denga
type tahun bulan dan tanggal.
5

golongan_darah varchar(225)

Harus terisi dan defaultnya
NULL.

6

pekerjaan

varchar(225)

Pekerjaan harus terisi dan
defaulnya NULL jika tidak
terisi.

7

no_hp

varchar(25)

No Handphone sifatnya harus
terisi dengan default NULL

8

id_user

int(11)

INDEX

Referensi kepada setiap akun
yang

di

aplikasi

loginkan

pada

android

oleh

pemohon.

f) Tabel User
Tabel User sebagai data login akun pengguna yang berisi keamanan data login
user ke aplikasi. Pemberian nama tabel tersebut adalah tbl_user. Berikut detil dari
tabel user:
Tabel 4. 10. Tabel User
#
1

Nama Field
id

Type
int(11)

Index
Keterangan
PRIMARY Unik id dari setiap data yang
masuk.

Berisifat

otomatis

terisi dan nilainya berurutan
mulai dari angka 1.
2

username

varchar(225)

Username harus terisi dan
defaultnya harus NONE.

3

password_hash varchar(255)

Harus terisi, default None dan
data ter enkripsi oleh hash.

4

email

varchar(255)

Harus terisi dan default None.
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5

role

smallint(6)

Boleh Null dan default 10.

6

status

smallint(6)

Status aktif user default 10
berarti aktif.

7

token_fcm

text

Terisi jika pemohon login,
boleh kosong denga deault
Null.

4.3.2.3. Penerapan Desain Komponen Aplikasi
1. Desain Komponen Apliksi Android untuk Pemohon
a) Rancangan Tampilan Beranda Pemohon

Gambar 4. 14. Perancangan Beranda Pemohon
b) Rancangan Tampilan Objek Sewa
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Gambar 4. 15. Perancangan Objek Sewa
c) Rancangan Tampilan Biodata Pemohon

Gambar 4. 16. Perancangan Biodata Pemohon
d) Rancangan Tampilan Login Pemohon
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Gambar 4. 17. Perancangan Login Sistem
2. Desain Komponen Aplikasi Web untuk Pegawai
a) Rancangan Halaman Dashboard Pegawai

Gambar 4. 18. Perncangan Dashbord Pegawai
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b) Rancangan Halaman Kelola Objek

Gambar 4. 19. Kelola Objek
c) Rancangan Halaman Kelola Informasi atau Berita

Gambar 4. 20. Informasi atau Berita
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d) Rancangan Halaman Kelola Pengajuan

Gambar 4. 21. Kelola Pengajuan
4.3.3. Implementation and Coding (Implementasi dan Penulisan Kode)
4.3.3.1. Implementasi Sistem
Proses implementasi dari hasil perancangan desain terhadap aplikasi akan
terbagi menjadi dua bagian yaitu aplikasi android sebagai pemohon dan aplikasi
berbasis web sebagai pegawai. Proses implementasi meliputi hasil ScreenShoot dari
tampilan aplikasi yang akan disampaikan kepada pengguna. Berikut tampilan dari
hasil implementasi sistem:
1. Implementasi Aplikasi Android Untuk Pemohon
a) Tampilan Beranda
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Gambar 4. 22. Tampilan Beranda

b) Tampilan Objek Sewa

Gambar 4. 23. Tampilan Objek Sewa

c) Tampilan Biodata Pemohon
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Gambar 4. 24. Tampilan Biodata Pemohon
d) Tampilan Login

Gambar 4. 25. Tampilan Login
e) Tampilan Registrasi dan Pengisian Biodata Pemohon
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Gambar 4. 26. Ubah Biodata Pemohon
f) Tampilan Pencarian

Gambar 4. 27. Pencarian Objek dan Berita
g) Tampilan Notifikasi
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Gambar 4. 28. Notifikasi
h) Tampilan Daftar Lokasi atau Bangunan yang Telah diajukan

Gambar 4. 29. Daftar Objek Yang Disewa
i) Tampilan Pengajuan Lokasi atau Bangunan Baru

66

Gambar 4. 30. Pengajuan Baru
j) Tampilan Info Kontak Balai PSDA Seluna

Gambar 4. 31. Info Kontak Balai
k) Tampilan Cek List Persyaratan
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Gambar 4. 32. Cek List Persyaratan
l) Tentang Pengembang Aplikasi

Gambar 4. 33. Tentang Pengembang Aplikasi
m) Langkah Pengajuan atau Alur Pengajuan
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Gambar 4. 34. Alur Pengajuan
2. Implementasi Aplikasi Berbasis Web Untuk Pegawai
a) Halaman Dashboard

Gambar 4. 35. Tampilan Halaman Dashboard
b) Halaman Kelola Objek Sewa
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Gambar 4. 36. Tampilan Halaman Kelola Objek
c) Halaman Login Pegawai

Gambar 4. 37. Halaman Login Pegawai
d) Halaman Daftar Pemohon
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Gambar 4. 38. Halaman Daftar Pemohon
e) Halaman Kelola Banner Pemohon

Gambar 4. 39. Halaman Banner Pemohon
f) Halaman Kelola Informasi atau Berita
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Gambar 4. 40. Tampilan Kelola Berita
g) Halaman Kelola Pengajuan

Gambar 4. 41. Tampilan Kelola Pengajuan
4.3.3.2. Coding Sistem
Tahap penulisan kode untuk membangun aplikasi yang telah dirancang
sebelumnya. Penjelasan penulisan kode akan dijelaskan fungsi dan alur jalannya
beserta beberapa baris kode yang diimplementasikan.
1. Proses Pengajuan Berkas
Berikut penulisan potongan kode dari proses pengajuan berkas dilakukan oleh
sistem server.

72

$model = new BerkasModel();
$model->status = 1;
$model->name_berkas = $post[‘nameberkas’];
$model->save();

2. Proses Posting Berita atau Info
Potongan kode dari proses posting berita atau info yang dijalankan oleh
pegawai untuk menyimpan data.
$model = new Berita();
$model->title= $post[‘title’];
$model->content = $post[‘konten’];
$model->image = $post[‘image’];
$model->tgl_publish = date(“Y-m-d”);
$model->save();

3. Proses Cek List Persyaratan
Potongan kode untuk menampilkan cek list persyaratan yang ada pada aplikasi
android untuk pemohon:
private var mAdapter: DessertAdapter? = null
val DessertList: ArrayList<Dessert> = ArrayList()
var dessert = Dessert("A",
sharedPreferences!!.getString("nama_berkas", "---"),
"berkas:")
DessertList.add(dessert)
mAdapter?.notifyDataSetChanged)

4. Proses Registrasi Boidata Pemohon
Potongan kode untuk proses registrasi biodata pemohon ke server Balai PSDA
Seluna.
btnDaftar!!.setOnClickListener(View.OnClickListener {
if (validateField()){
loading = ProgressDialog.show(mContext, null, "Proses
Registrasi...", true, false)
fcm_id = FirebaseInstanceId.getInstance().getToken();
requestDaftar()
}
})
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4.3.4. Testing (Pengujian Sistem)
Tahapan uji coba sistem berdasarkan metode pengujian Software Black Box
Testing. Tahap ini dilakukan ketika proses development telah selesai dan dilakukan
sebelum proses Delivery kepada pengguna. Proses pengujian Black Box hanya
berdasarkan inputan kepada software kemudian menampilkan outputan yang
diinginkan. Berikut daftar pengujian yang dilakukan peneliti:
Tabel 4. 11. Testing
Prasyarat (Input)
Hasil

No Modul
Pengujian
1

yang Hasil

diinginkan (Output)

Registrasi

Menginputkan

Pemohon

biodata

dan

Berhasil

masuk

data halaman

yang

akun login pemohon

memerlukan

Pengujian
Valid

akun

pengguna
2

Ajukan

dan Memenuhi

semua Munculnya

daftar

Daftar

cek list persyaratan pengadaan yang telah

Permohonan

yang

tertera

Valid

di diajukan pemohon

aplikasi
3

Menampilkan Pemohon
Info
PSDA

dari pada
beranda

berada Menampilkan

Valid

halaman halaman berita sesuai
kemudian dengan konten yang

pilih salah satu berita dipilih
yang diinginkan

4.3.5. Deployment and Maintenance (Penerapan dan Pemeliharaan)
4.3.5.1. Deployment Sistem
Fase Deployment merupakan fase dimana pengembang atau Developer
melakukan proses delivery dan penyebaran sistem kapada pengguna. Dalam
pengembangan aplikasi Perizinan Balai PSDA Seluna, pengembang menggunakan
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dua jenis proses deployment yang berbeda, karena disesuaikan basis platform yang
berbeda, Berikut penjelasannya:
1) Proses Deployment Aplikasi Perizinan PSDA Untuk Pemohon
Aplikasi Perizinan Balai PSDA Seluna menggunakan basis Platform Android
sehingga proses deploy atau delivery aplikasi tersebut kepada pengguna
menggunaka Play Store yang telah disediakan Google sebagai memudahkan
pengguna dalam proses instal dan penggunaan. Berikut tautan yang telah disediakan
peneliti sebagai tempat dalam proses memulai instal aplikasi untuk masyarakat
umum.
2) Proses Deployment Aplikasi Perizinan Balai PSDA Untuk Pegawai
Sedangkan proses Deployment untuk aplikasi Perizinan Balai PSDA Seluna
yang digunakan oleh Pegawai akan ditempatkan disalah satu service dari layanan
Amazone Web Service (AWS) yaitu menggunakan service Cloud9. Berikut tautan
yang telah disediakan peneliti untuk Pegawai sebagai akses sistemnya.

Gambar 4. 42. Proses Deployment Amazone Service
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Gambar 4. 43. Proses Deployment Web App di Amazone
4.3.5.2. Maintenance
Maintenace merupakan pengubahan atau pengembangan sistem dimana proses
tersebut dilakukan setelah proses Delivery sistem dengan dilakukan secara berulang
– ulang untuk memastikan sistem selalu berjalan sesuai dengan kondisi awal.
Beberapa alasan peneliti dalam melakukan proses maintenance sistem pengajuan
perizinan sewa tanah dan bangunan di Balai PSDA Seluna:
1) Berdasarkan Aspek Kualitas Penggunaan User
Parameter pertama peneliti akan melakukan proses mantenance adalah jika
dianggap ada suatu permasalahan dalam penggunaan sistem yang dirasakan oleh
pegawai dan pemohon yang berperan sebagai pengguna sistem.
2) Berdasarkan Aspek Kinerja Sistem
Alasan kedua dilihat dari kinerja sistem, jika ada beberapa permasalahan teknis
yang tidak sesuai dengan alur pelaksanaan perizinan sewa tanah dan bangunan di
Balai PSDA Seluna.
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4.4. Pengujian Metode Penelitian
Pengujian metode yang diterapakan untuk menguji dalam penerapan metode Desain
Penelitian terhadap aplikasi
4.5. Evaluasi dan Hasil Validasi
4.5.1. Evaluasi
Proses evaluasi dilakukan peneliti berdasarkan beberapa poin berikut,
berfungsi sebagai objek yang akan di evaluasi yaitu :
1. Evaluasi Efek Interface Bagi User
Penerapan user interface untuk pemohon dengan warna dasar putih atau Light
Theme ini disesuaikan dengan kondisi pemohon karena lebih sering menggunakan
diruang terbuka atau di lapangan sehingga kecerahan interface sangat di perlukan
untuk kejelasan konten. Berbeda dengan warna dasar untuk user interface pegawai
yang pada dasarnya dilakukan di dalam ruang dengan tingkat cahaya sedikit, maka
menggunakan dasar warna gelap atau Dark Theme untuk menghindari
pencahayaan layar yang berlebihan. Jadi penerapan efek interface telah sesuai
dengan kondisi penggunanya.
2. Evaluasi Seberapa Jauh Sistem Berfungsi
Tingkat seberapa jauh fungsi bagi pemohon dan pegawai. Karena ada fitur
notifikasi secara realtime, sehingga tingkat fungsi sistem ini dianggap sudah cukup
jika disesuaikan dengan kebutuhan pengguna aplikasi.
3. Evaluasi Problem Khusus yang Terjadi Pada Sistem
Setelah dibuat aplikasi, tingkat penyelesaian masalah yang terjadi sebelumnya
cukup bagus dan sesuai harapan dikarenakan penerapan teknologi yang mendukung
yang dapat memenuhi kekurangan pelaksanaan secara konvensional sebelumnya.
4.5.2. Validasi
Tahap Validasi yang dilakukan peneliti mengambil tiga jenis sampel validasi
yaitu dari ahli materi, ahli media dan responden masyarakat umum. Berikut hasil
validasi yang didapat peneliti:
1) Ahli Materi
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Hasil validasi oleh Ahli Materi yang dilakukan oleh seorang yang paham
tentang aturan dan alur dari prosedur perizinan. Yaitu dilaksanakan oleh
Sujatmoko, A.Md. Berikut parameter validasi yang ditanyakan:

Tabel 4. 12. Hasil Penilaian Dari Ahli Materi
No. Indikasi Penilaian
Nilai Didapatkan
01.

Kesesuaian materi yang disampaikan

3

02.

Kemudahan pemahaman konten

3

03.

Kejelasan isi konten

2

04.

Penyampaian bahasa sesuai dengan pengguna

3

Total Nilai :

11

Berikut ini tabel kriteria penilaian berdasarkan nilai yang didapatkan berdasarkan
angka
No.

Tabel 4. 13. Kriteria Penilaian Ahli Materi
Presentase
Kriteria

01.

75% - 100%

Sangat Layak

02.

50% - 75%

Layak

03.

25% - 50%

Cukup Layak

04.

1% - 25%

Kurang Layak

Berikut ini perhitungan skala likert dari hasil validasi yang didapatkan dari ahli
materi yaitu dari Sujatmoko, A.Md :
1. Rumus perhitungan yang telah dijelaskan pada bab III:
𝒑=

𝑭
× 𝟏𝟎𝟎%
𝒏

𝒑=

𝟏𝟏
× 𝟏𝟎𝟎%
𝟏𝟐

𝒑 = 𝟗𝟏. 𝟔%
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2.

Hasil Validasi Ahli Materi
Skor Total didapatkan

: 11

Skor Ideal

: 12

Presentase

: 91.6%

Kriteria

: Sangat Layak

Keterangan ahli materi

: Sistem ini sangat bagus jika diterapkan
dalam pelaksanaan perizinan di balai
psda. tetapi konten untuk kedepannya
supaya lebih di perhatikan lagi.

2) Ahli Media
Sedangkan Validasi dari Ahli media yang akan di nilai oleh seorang yang
berpengalaman dalam bidang teknologi dan informasi, yaitu dilakukan oleh Hendra
Purnomo Hadi, S. Kom. Berikut beberapa pertanyaan yang akan di ajukan:
Tabel 4. 14. Indikasi Penilaian Ahli Media
No. Indikasi Penilaian
Nilai Didapatkan
01.

Tingkat kemudahan pengoperasian aplikasi

3

02.

Tingkat efektivitas penggunaan tombol

2

03.

Tingkat konsistensi alur aplikasi

3

04.

Tata letak elemen dan display aplikasi

2

05.

Tingkat availability atau ketersediaan aplikasi

3

06.

Tingkat Accurate atau ke-akuratan data apliakasi

3

07.

Tingkat Security atau keamanan data pengguna

3

08.

Kompatibilitas aplikasi dengan media berbeda

3

09.

Reliable atau kehandalan kinerja sistem

2

Total Nilai :

No.

Tabel 4. 15. Kriteria Penilaian Ahli Media
Presentase
Kriteria

01.

75% - 100%

Sangat Layak

24
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02.

50% - 75%

Layak

03.

25% - 50%

Cukup Layak

04.

1% - 25%

Kurang Layak

Berikut ini perhitungan skala likert dari hasil validasi yang didapatkan dari ahli
media yaitu dari Hendra Purnomo Hadi, S. Kom

1. Rumus perhitungan yang telah dijelaskan pada bab III:
𝒑=

𝑭
× 𝟏𝟎𝟎%
𝒏

𝒑=

𝟐𝟒
× 𝟏𝟎𝟎%
𝟐𝟕

𝒑 = 𝟖𝟖. 𝟖%

2.

Hasil Validasi Ahli Materi
Skor Total didapatkan

: 24

Skor Ideal

: 27

Presentase

: 88.8%

Kriteria

: Sangat Layak

Keterangan ahli materi

: Sistem efektifitas penggunaan tombol
pada halaman ajukan objek sewa bisa
diterapkan

dengan

baik,

agar

penyesuaian tombol dengan konten
sesuai.

3) Angket Responden
Sedangakan untuk penilaian angket responden yang dilakukan oleh masyaakat
umum dan juga pegawai Balai PSDA Seluna untuk meberikan nilai dari adanya
aplikasi tersebut:
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No.

Tabel 4. 16. Hasil Penilaian Responden
Pertanyaan

01.

Aplikasi perizinan dapat mempermudah dalam proses pengajuan

Nilai

35

perizinan sewa tanah
02.

Aplikasi perizinan dapat menyampaikan konten informasi secara
35

cepat.
03.

Aplikasi perizinan memudahkan pemohon dalam memenuhi cek
35

list persyaratan.
04.

Kemudahan peng-operasian aplikasi android untuk pengajuan
permohonan

05.

35

Konten dan tata letak dari tampilan aplikasi yang mudah dipahami
37

oleh pengguna
06.

Pelayanan aplikasi android untuk pemohon yang lebih baik dan
32

akurat
07.

Kesesuiaan kebutuhan pengguna yang ada dalam fitur aplikasi
36

pemohon dan pegawai
08.

Bermanfaat dalam pelaksanaan pengajuan perizinan oleh pemohon
37

dan pelayanan perizinan oleh pegawai
09.

Kemudahan mendapatkan kontak dan informasi tentang Balai
35

PSDA Seluna
10.

Efisien dalam pemenuhan kebutuhan pengajuan perizinan sewa
37

ranah dan bangunan
Skor Total :

No

Tabel 4. 17. Kriteria Hasil Penilaian Responden
Presentase
Kriteria

01.

75% - 100%

Sangat Layak

02.

50% - 75%

Layak

03.

25% - 50%

Cukup Layak

04.

1% - 25%

Kurang Layak

354
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Berikut ini merupakan penghitungan skala likert dari hasil angket responden yang
didapatkan dari masyarakat dan pegawai Balai PSDA Seluna:
1. Rumus perhitungan yang telah dijelaskan pada bab III:
𝒑=

𝑭
× 𝟏𝟎𝟎%
𝒏

𝒑=

𝟑𝟓𝟒
× 𝟏𝟎𝟎%
𝟒𝟎𝟎

𝒑 = 𝟖𝟐. 𝟗%

2.

Hasil Validasi Ahli Materi
Skor Ideal

: 400

Skor Total didapatkan

: 354

Presentase

: 88.5%

Kriteria

: Sangat Layak

Keterangan Responden

: Aplikasi perizinan sangat bagus dan
sangat

membantu

dalam

proses

pengajuan perizinan khususnya untuk
pemohon yang lokasi rumahnya jauh
dari kantor Balai PSDA Seluna.

4.6. Kajian Hasil Akhir
Kajian dari hasil akhir pembahasan bab 4 adalah terciptanya aplikasi perizinan
sewa tanah dan bangunan di Balai PSDA Seluna yaitu aplikasi Android untuk para
pemohon dan aplikasi berbasis web untuk para pegawai. Kedua aplikasi tersebut
saling berkaitan dan terpusat pada satu database yaitu menggunakan MYSQL
sebagai engine nya. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu
berjalannya proses pengajuan perizinan yang ada di Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Serang Lusi Juana.

