
 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

4.1  Analisis Sistem Berjalan 

Analisis sistem yang sedang berjalan merupakan langkah utama yang harus 

dilaksanakan sebelum memberikan bentuk sistem usulan kepada stakeholder. Hal 

ini dikarenakan dalam proses pengadaan proyek sistem, diharuskan telah memiliki 

landasan kelayakan pengadaan sistem pada tahap awal. Landasan dapat berupa 

permasalahan yang terjadi dan harus segera (urgent) diselesaikan ataupun dapat 

berupa manfaat yang diinginkan oleh klien terhadap pengadaan sistem tersebut.  

4.1.1 Gambaran Umum Sistem Berjalan 

Proses lelang dimulai dari surat permohonan lelang yang dilakukan oleh 

klien (balai lelang, perorangan, BUMN/D). Barang yang dilelang rutin berupa 

mobil dan sepeda motor, dalam sekali lelang rata-rata berjumlah 80 unit untuk 

mobil dan 265 unit sepeda motor. Setiap barang lelang diberi nomor LOT. Apabila 

surat permohonan pelaksanaan lelang sudah disetujui oleh pejabat lelang kelas II 

selanjutnya dilakukan pengecekan spesifikasi dalam daftar LOT yang biasanya 

dilampirkan beserta surat permohonan lelang oleh pihak pemohon lelang. Setelah 

dilakukan pengecekan daftar LOT barang lelang oleh pihak Kantor Pejabat Lelang 

Kelas II Pekanbaru maka dibuatlah pengumuman kapan dan dimana pelelangan 

dilaksanakan. Pengumuman jadwal lelang biasanya dapat dilihat pada surat kabar, 

lalu lelang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Pemenang lelang 

ditentukan oleh penawaran tertinggi dari apa yang sedang dilelangkan. 

Dokumentasi hasil lelang yang didapat lalu dibuat dalam bentuk risalah lelang 

sebagai laporan ke DJKN.  

Dari proses lelang dimulai permohonan lelang sampai pada pembuatan 

risalah lelang pihak Kantor Pejabat Lelang Kelas II mengalami kesulitan dalam hal 

penyimpanan data (berbentuk pembukuan) yang masih menggunakan lemari berkas 

sebagai media penyimpanan data berdasarkan nomor, tanggal dan keterangan. 

Ditambah pada tahun 2015 pernah terjadi insiden kebakaran karena human error 

pada lantai 2 (dua) Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru yang walaupun tidak 
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sampai menelan korban jiwa dan hanya lantai 2 (dua) saja yang terbakar. Insiden 

tersebut menjadi warning bagi pihak Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru 

untuk lebih memproteksi keamanan data kantor (arsip lelang) jika terjadi 

kecelakaan atau musibah yang sama kedepannya. Selanjutnya penggunaan 

komputer untuk pengelolaan data pelelangan pada kantor masih belum efektif 

karena pemanfaatan teknologi masih berupa Microsoft Office, jadi hasil 

pengolahan data hanya disimpan pada folder-folder di PC yang jika komputer 

terserang virus atau mati dikarenakan hardisk bad-sector tentunya dapat 

mengganggu kinerja Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru. Yang terakhir 

pimpinan terkadang tidak ada di tempat, hal ini jadi kendala jika surat permohonan 

lelang oleh klien harus disetujui pimpinan ataupun hanya sekedar melakukan 

pengecekan dokumen lain yang diperlukan. 

Flowchart sistem yang berjalan saat ini dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

Sistem Berjalan

Pejabat LelangPegawai LelangClient/Peserta

Surat 

Permohonan Lelang Surat diterima

Surat diantar

Membuat Surat 

Balasan

Menerima Surat 

Balasan

Disetujui 

atau ditolak

Lelang Sesuai 

Jadwal Kesepakatan

Membuat Risalah 

Lelang

Risalah 

Lelang dicek

Cek barang lelang Terjual

 

Gambar 4.1 Flowchart Sistem Berjalan 
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4.1.2  Identifikasi Masalah 

Dengan adanya sistem lama terdapat beberapa permasalahan yang timbul, 

antara lain: 

1. Klien tidak mengetahui informasi langkah-langkah mengajukan 

permohonan lelang. 

2. Pengumuman jadwal lelang dilihat pada surat kabar, yang memerlukan 

biaya. 

3. Arsip data laporan masih dalam bentuk buku besar, menggunakan lemari 

sebagai media penyimpanan yang banyak memakan tempat ruangan 

kantor. 

4. Terjadinya kesalahan penulisan, duplikasi data atau kehilangan data yang 

disebabkan oleh human error. 

5. Pengolahan data disimpan dalam Microsoft Office, dimana rentan 

terserang virus atau mati dikarenakan hardisk bad sector. 

6. Pimpinan terkadang tidak berada ditempat, menjadi kendala apabila surat 

permohonan lelang klien harus disetujui. 

4.2 Analisis Sistem Usulan 

Sistem Informasi Pengarsipan Lelang (SIARLE) merupakan sistem 

informasi  yang dapat diakses oleh setiap orang yang ingin melakukan lelang proyek 

atau barang. Sistem ini dapat digunakan pada PC untuk admin dan anggota serta 

membutuhkan jaringan internet. Sistem ini memiliki 3 (tiga) hak akses, yaitu admin, 

anggota (peserta lelang) dan pejabat lelang. Setiap anggota yang ingin melihat 

lelang bisa mendapatkan informasi secara online, kemudian dapat melakukan 

lelang. 

Beberapa kelebihan yang dimiliki dalam sistem yang dibangun diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan sistem real time dari mana saja dengan koneksi internet. 

2. Sistem ini tidak hanya untuk melakukan lelang online tetapi juga 

menampilkan informasi lelang. 

3. Akses yang mudah untuk membuat dan melakukan lelang secara cepat 

dengan koneksi internet. 
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4. Menampilkan informasi yang lengkap tentang detail lelang yang sedang 

terpasang. 

5. Memudahkan admin dalam memproses kegiatan lelang proyek atau 

barang. 

6. Membantu admin mengurangi kesalahan dalam pembuatan surat masuk, 

surat keluar, risalah lelang dan pembuatan laporan. 

Flowchart sistem usulan dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

Sistem Usulan

Sistem
Pejabat Lelang/

Pimpinan
AnggotaAdmin

START

LOGIN

Admin Pejabat Lelang Anggota

Database

Menu Utama Menu Utama Menu Utama

Verifikasi Login

Tampilan 

Menu Sesuai 

Hak Akses

Input Data 

Anggota

Admin Mengelola 

data proyek lelang

Admin Mengelola 

lelang anggota

Admin melakukan 

risalah lelang, 

persetujuan 

pejabat lelang, 

penetapan jadwal 

lelang

Admin mengelola 

data pasca lelang

Anggota 

mengajukan 

permohonan 

lelang

Data Permohonan

Data Lelang

LOGOUT

Anggota 

melakukan kelola 

data lelang

Anggota 

melakukan risalah 

lelang

Pimpinan 

mengelola surat 

penetapan jadwal 

lelang, surat 

persetujuan dan 

risalah lelang

Pimpinan memberi 

pengalihan kuasa 

ke Admin

END

Pimpinan 

approve 

data lelang 

masuk

Salinan 

risalah 

lelang dicek 

pimpinan

 

Gambar 4.2 Flowchart Sistem Usulan 
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4.3  Perancangan Sistem Usulan 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka dapat dibuat rancangan 

sistem informasi pengarsipan lelang menggunakan tools UML, berikut merupakan 

tools UML yang digunakan dalam penelitan ini: 

1. Use case diagram 

2. Activity diagram 

3. Sequence diagram 

4. Class diagram 

4.3.1  Use Case Diagram 

Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam 

sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi 

itu. Berikut adalah use case diagram sistem usulan untuk Sistem Informasi 

Pengarsipan Lelang (SIARLE) yang dapat dilihat pada Gambar 4.3, Gambar 4.4 

dan Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.3 Use Case Diagram Admin 

Gambar di atas merupakan use case diagram admin pada Sistem Informasi 

Pengarsipan Lelang (SIARLE). Pada sistem ini, admin diharuskan login terlebih 

dahulu sebelum dapat mengelola data. Pengelolaan data sepenuhnya dapat 

dilakukan oleh admin yang memiliki hak akses. 
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Gambar 4.4 Use Case Diagram Anggota 

 Gambar diatas merupakan use case diagram anggota pada Sistem Informasi 

Pengarsipan Lelang (SIARLE). Pada sistem ini anggota dapat melihat proyek baru 

yang terdiri dari dua sub menu yaitu melihat peserta lelang dan ikut lelang, lalu 

dapat mengirim projek lelang dan melihat proyek anggota lain. 

 

 

 

Gambar 4.5 Use Case Diagram Pejabat Lelang/Pimpinan 

 Gambar di atas merupakan use case diagram pejabat lelang/pimpinan pada 

Sistem Informasi Pengarsipan Lelang (SIARLE). Pada sistem ini pejabat lelang 

dapat melihat data anggota lelang, melihat proyek lelang dan meng-approve data 



40 

 

lelang, lalu dapat melihat data laporan yang terdiri dari laporan pra lelang dan 

laporan pasca lelang.  

Tabel 4.1 Hak Akses dan Syarat Aktor 

No. Aktor Hak akses Persyaratan 

1. 

 

 

 

 

Admin 

 

 

 

 

1. Anggota 

2. Proyek lelang 

3. Lelang 

4. Pra lelang 

5. Pasca lelang 
 

Harus melakukan  

Login 

2. 

 

 

Anggota 

 

 

1. Proyek lelang 

2. Lelang 

3. Pasca lelang 

3. 

 

 

 

Pejabat 

Lelang/Pimpinan 

 

 

1. Proyek lelang 

2. Pra lelang 

3. Pasca lelang 

4. Pengalihan kuasa 

 

a. Definisi Aktor 

Penjelasan aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem yang dibuat dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. Adapun aktor yang terlibat dalam Sistem Informasi 

Pengarsipan Lelang (SIARLE) ini adalah: 

Table 4.2 Daftar Aktor yang Terlibat di Sistem 

No.  Term Synonym Description 

1. Admin Admin Pihak yang berhak melakukan 

konfirmasi lelang, mengolah data 

anggota lelang, pengelolaan data proyek 

lelang, pra lelang dan pasca lelang. 

2. Anggota Peserta Lelang 

/ Klien 

Pihak yang berhak menggunakan sistem 

untuk melakukan lelang online, melihat 

proyek lelang, melihat proyek anggota 

lain dan pasca lelang. 
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Table 4.2 Daftar Aktor yang Terlibat di Sistem (Lanjutan) 

No.  Term Synonym Description 

3. Pejabat 

Lelang 

Pimpinan Pihak yang berhak menggunakan sistem 

melihat proyek lelang, pra lelang, pasca 

lelang dan pengalihan kuasa. 

Tabel di atas adalah tabel daftar aktor-aktor yang terlibat dalam Sistem 

Informasi Pengarsipan Lelang (SIARLE). 

 b.  Deskripsi Use Case 

Berikut adalah tabel deskripsi use case admin yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 

  Tabel 4.3 Deskripsi Use Case Admin 

No. Use Case Deskripsi 

1. Login Use case menggambarkan admin melakukan login. 

2. 

 

Anggota 

 

Use case menggambarkan admin mengelola data 

anggota lelang. 

3. 

 

Proyek Lelang 

 

Use case menggambarkan admin mengelola data 

proyek lelang. 

4. 

 

Lelang 

 

Use case menggambarkan admin mengelola data 

lelang dari permohonan yang masuk. 

5. 

 

 

Pra Lelang 

 

 

Use case menggambarkan admin mengelola surat 

penetapan jadwal lelang, surat persetujuan pejabat 

lelang dan risalah lelang. 

6. 

 

Pasca Lelang 

 

Use case menggambarkan admin mengelola 

salinan dari risalah lelang. 

Berikut adalah tabel deskripsi use case anggota yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. 

  Tabel 4.4 Deskripsi Use Case Anggota 

No. Use Case Deskripsi 

1. Login 
Use case menggambarkan anggota melakukan 

login. 
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 Tabel 4.4 Deskripsi Use Case Anggota (Lanjutan) 

No. Use Case Deskripsi 

2. Proyek Lelang 
Use case menggambarkan setiap anggota dapat 

mengajukan permohonan lelang. 

3. Lelang 
Use case menggambarkan setiap anggota dapat 

mengikuti lelang. 

4. Pasca Lelang 
Use case menggambarkan setiap anggota dapat 

melihat data lelang setelah dilaksanakan. 

Berikut adalah tabel deskripsi use case pimpinan yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.5. 

 Tabel 4.5 Deskripsi Use Case Pimpinan 

No. Use Case Deskripsi 

1. Login 
Use case menggambarkan pimpinan melakukan 

login. 

2. 

 

 

Proyek Lelang 

 

 

Use case menggambarkan pimpinan dapat melihat 

proyek lelang dan meng-approve data lelang yang 

masuk. 

3. 

 

 

Pra Lelang 

 

 

Use case menggambarkan pimpinan mengelola 

surat penetapan jadwal lelang, surat persetujuan 

pejabat lelang dan risalah lelang. 

4. 

 

Pasca Lelang 

 

Use case menggambarkan pimpinan mengelola 

salinan dari risalah lelang. 

5. 

 

Pengalihan Kuasa 

 

Use case menggambarkan pimpinan mengalihkan 

kuasa ke admin untuk meng-approve permohonan. 

c.  Skenario Use Case 

 Skenario use case akan menggambarkan alur atau proses yang terjadi di 

dalam sistem yang akan dibuat. Adapun skenario use case pada sistem 

sebagai berikut. 
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1. Skenario Use Case Login 

 Berikut ini merupakan skenario use case login admin yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Skenario Use Case Login 

Use case : Login 

Deskripsi : Use case ini menggambarkan setiap pengguna wajib 

melakukan login untuk mengakses sistem. 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama sistem. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Admin menjalankan sistem.  

 2. Sistem menampilkan form login. 

3. Admin mengisi form login atau 

memasukkan username dan 

password. 

 

 4. Sistem melakukan verifikasi login. 

 5. Sistem menampilkan halaman utama. 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Admin menjalankan system  

 2. Sistem menampilkan halaman atau 

form login. 

3. Admin mengisi form login atau 

memasukkan username dan 

password. 

 

 4. Sistem melakukan verifikasi login. 

 5. Sistem menampilkan pesan login 
gagal dan username atau password 

salah. 

2. Skenario Use Case Anggota 

 Berikut ini merupakan skenario use case anggota oleh admin yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Skenario Use Case Anggota 

Use case : Anggota 

Deskripsi : Use case ini menggambarkan admin melakukan kelola 

data anggota lelang 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman anggota.  

Kondisi Akhir : Data anggota yang telah dikelola disimpan ke database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

anggota. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

anggota lelang. 

3. Admin melakukan input, edit dan 

delete data anggota lelang. 

 

 4. Data anggota lelang yang telah di-input 

atau dikelola disimpan ke dalam 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

anggota lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

anggota lelang. 

3. Admin melakukan input, edit dan 

delete data anggota lelang . 

 

 4. Menampilkan pesan form belum terisi 

dengan benar. 

 5. Data tidak tersimpan ke database. 

3. Skenario Use Case Proyek Lelang 

 Berikut ini merupakan skenario use case proyek lelang oleh admin yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Skenario Use Case Proyek Lelang 

Use case : Proyek Lelang 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan admin melakukan kelola 

data proyek lelang. 
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Tabel 4.8 Skenario Use Case Proyek Lelang (Lanjutan) 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman proyek lelang.  

Kondisi Akhir : Data proyek yang telah dikelola disimpan ke database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

proyek lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

proyek lelang. 

3. Admin melakukan input, edit dan 

delete data proyek lelang.  

 

 4. Data proyek lelang yang telah di input 

atau dikelola disimpan ke dalam 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

melakukan login dan masuk ke 

menu proyek lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

proyek lelang. 

3. Admin melakukan input, edit dan 

delete data proyek lelang.  

 

 4. Menampilkan pesan form belum terisi 

dengan benar. 

 5. Data tidak tersimpan ke database. 

4. Skenario Use Case Lelang 

 Berikut ini merupakan skenario use case lelang oleh admin yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Skenario Use Case Lelang 

Use case : Lelang 

Deskripsi : Use case ini menggambarkan admin melakukan kelola 

lelang anggota. 
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Tabel 4.9 Skenario Use Case Lelang (Lanjutan) 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman menu lelang.  

Kondisi Akhir : Data lelang anggota yang telah dikelola disimpan ke 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman lelang 

3. Admin melihat data lelang anggota.  

 4. Data lelang berhasil ditampilkan. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

lelang. 

3. Admin melihat data lelang.  

 4. Menampilkan pesan form data lelang 

tidak ada. 

 5. Data tidak tersimpan ke database. 

5. Skenario Use Case Pra Lelang 

 Berikut ini merupakan skenario use case pra lelang oleh admin.  

Tabel 4.10 Skenario Use Case Pra Lelang 

Use case : Pra Lelang 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan admin melakukan risalah 

lelang, persetujuan pejabat lelang, penetapan jadwal 

lelang. 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman pra lelang. 

Kondisi Akhir : Data lelang yang dikelola disimpan ke database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 
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Tabel 4.10 Skenario Use Case Pra Lelang (Lanjutan) 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

pra lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

pra lelang. 

3. Admin melakukan input, edit dan 

delete data risalah lelang. 

 

 4. Data yang telah di-input disimpan ke 

dalam database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

pra lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

pra lelang. 

3. Admin melakukan input, edit dan 

delete data risalah lelang. 

 

 4. Menampilkan pesan form belum terisi 

dengan benar. 

 5. Data tidak tersimpan ke database. 

6. Skenario Use Case Pasca Lelang 

 Berikut ini merupakan skenario use case pasca lelang oleh admin. 

Tabel 4.11 Skenario Use Case Pasca Lelang 

Use case : Pasca Lelang 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan admin melakukan kelola 

data pasca lelang. 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman pasca lelang. 

Kondisi Akhir : Data risalah lelang yang telah dikelola disimpan ke 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

pasca lelang. 
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Tabel 4.11 Skenario Use Case Pasca Lelang (Lanjutan) 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

pasca lelang. 

3. Admin melakukan input, edit dan 

delete data risalah lelang. 

 

 4. Data risalah lelang yang telah di-input 

atau dikelola disimpan ke dalam 

database. 

7. Skenario Use Case Proyek Lelang Anggota 

 Berikut ini merupakan skenario use case proyek lelang oleh anggota yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Skenario Use Case Proyek Lelang Anggota 

Use case : Proyek Lelang 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan anggota mengajukan 

permohonan lelang dan melihat jadwal lelang. 

Aktor : Anggota 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman proyek lelang. 

Kondisi Akhir : Data surat permohonan lelang yang telah di-input 

disimpan ke database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika anggota 

melakukan login dan masuk ke menu 

proyek lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

proyek lelang. 

3. Anggota melakukan input, edit dan 

delete data permohonan lelang. 

 

 4. Data permohonan lelang yang telah di-

input atau dikelola disimpan ke dalam 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika anggota 

melakukan login dan masuk ke menu 

proyek lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

proyek lelang. 
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Tabel 4.12 Skenario Use Case Proyek Lelang Anggota (Lanjutan) 

3. Anggota melakukan input, edit dan 

delete data permohonan lelang. 

 

 4. Menampilkan pesan form belum terisi 

dengan benar. 

 5. Data tidak tersimpan ke database. 

8. Skenario Use Case Lelang Anggota 

 Berikut ini merupakan skenario use case lelang oleh anggota yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Skenario Use Case Lelang Anggota 

Use case : Lelang 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan anggota melakukan kelola 

data lelang. 

Aktor : Anggota 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman menu lelang 

Kondisi Akhir : Data lelang anggota yang telah dikelola disimpan ke 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Anggota 

melakukan login dan masuk ke menu 

lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

lelang. 

3. Anggota melakukan lelang.  

 4. Sistem menampilkan data lelang. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika anggota 

melakukan login dan masuk ke menu 

lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

lelang. 

3. Anggota melakukan lelang.  

 4. Menampilkan pesan form tidak bisa 

ikut lelang. 
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9. Skenario Use Case Pasca Lelang Anggota 

 Berikut ini merupakan skenario use case pasca lelang oleh anggota yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Skenario Use Case Pasca Lelang  Anggota 

Use case : Pasca Lelang 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan anggota melakukan risalah 

lelang. 

Aktor : Anggota 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman pasca lelang. 

Kondisi Akhir : Data risalah lelang yang telah dikelola disimpan ke 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika anggota 

melakukan login dan masuk ke menu 

pasca lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman menu 

pasca lelang. 

3. Anggota melihat risalah lelang.  

 4. Data risalah lelang berhasil 

ditampilkan. 

10. Skenario Use Case Proyek Lelang Pimpinan 

 Berikut ini merupakan skenario use case proyek lelang oleh pimpinan yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Skenario Use Case Proyek Lelang Pimpinan 

Use case : Proyek Lelang 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan pimpinan melakukan 

approve data lelang yang masuk . 

Aktor : Pimpinan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman proyek lelang. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan form proyek lelang yang sudah di-

approve. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika pimpinan 

masuk ke halaman proyek lelang. 
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Tabel 4.15 Skenario Use Case Proyek Lelang Pimpinan (Lanjutan) 

 2. Sistem menampilkan halaman proyek 

lelang. 

3. Pimpinan melakukan approve data 

lelang. 

 

 4. Data tersimpan ke database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika anggota 

masuk ke halaman proyek lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman proyek 

lelang. 

3. Pimpinan melakukan approve data 

lelang. 

 

 4. Menampilkan pesan form belum di-

approve. 

 5. Data tidak tersimpan ke database. 

11. Skenario Use Case Pra Lelang Pimpinan 

Berikut ini merupakan skenario use case pra lelang oleh pimpinan yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Skenario Use Case Pra Lelang Pimpinan 

Use case : Pra Lelang 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan pimpinan mengelola surat 

penetapan jadwal lelang, surat persetujuan pejabat lelang 

dan risalah lelang. 

Aktor : Pimpinan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman pra lelang . 

Kondisi Akhir : Data berhasil tersimpan ke database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

masuk ke halaman pra lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman pra 

lelang. 

3. Pimpinan mengelola data jadwal 

lelang. 

 

 4. Data berhasil tersimpan ke database. 
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12. Skenario Use Case Pasca Lelang Pimpinan 

 Berikut ini merupakan skenario use case pasca lelang oleh pimpinan yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Skenario Use Case Pasca Lelang Pimpinan 

Use case : Pasca Lelang 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan pimpinan mengelola 

Salinan dari risalah lelang. 

Aktor : Pimpinan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman pasca lelang. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan risalah lelang. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

masuk ke halaman pasca lelang. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman pasca 

lelang. 

3. Pimpinan melihat risalah lelang.  

 4. Data tersimpan ke database. 

13. Skenario Use Case Pengalihan Kuasa 

 Berikut ini merupakan skenario use case pengalihan kuasa oleh pimpinan 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Skenario Use Case Pengalihan Kuasa 

Use case : Pengalihan Kuasa 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan pimpinan melakukan 

pengalihan kuasa lelang ke admin. 

Aktor : Pimpinan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman pengalihan kuasa. 

Kondisi Akhir : Data lelang dialihkan ke admin. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

masuk ke halaman pengalihan kuasa. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

pengalihan kuasa. 
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Tabel 4.18 Skenario Use Case Pengalihan Kuasa (Lanjutan) 

3. Pimpinan mengalihkan kuasa lelang 

ke admin. 

 

 4. Data tersimpan ke database. 

                                                                                   

4.3.2    Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah 

sistem atau proses bisnis. Berikut adalah activity diagram dari sistem yang akan 

dibuat yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

1. Activity Diagram Login 

Berikut adalah activity diagram login oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.6. 

Gambar 4.6 Activity Diagram Login 

Pada Gambar 4.6 di atas merupakan activity diagram login pada sistem 

admin. Admin meng-input-kan data dimenu login untuk dapat masuk ke 

halaman utama sistem. 

2. Activity Diagram Anggota  

Berikut adalah activity diagram anggota oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.7 di bawah ini. 
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Gambar 4.7 Activity Diagram Anggota 

Pada Gambar 4.7 di atas merupakan activity diagram anggota pada sistem 

admin. Admin dapat menambah, meng-edit dan menghapus data dimenu 

kelola anggota lelang. 

3. Activity Diagram Proyek Lelang 

Berikut adalah activity diagram proyek lelang oleh admin yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.8 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Activity Diagram Proyek Lelang 



55 

 

Pada Gambar 4.8 di atas merupakan activity diagram proyek lelang pada 

sistem admin. Admin dapat menambah, meng-edit dan menghapus data 

dimenu kelola proyek lelang. 

4.  Activity Diagram Lelang 

Berikut adalah activity diagram lelang oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Lelang 

Pada Gambar 4.9 di atas merupakan activity diagram lelang pada sistem 

admin. Admin dapat menambah, meng-edit dan menghapus data lelang 

anggota. 

5.  Activity Diagram Pra Lelang 

Berikut adalah activity diagram pra lelang oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Activity Diagram Pra Lelang 
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Pada Gambar 4.10 di atas merupakan activity diagram pra lelang pada 

sistem admin. Admin dapat menambah, meng-edit dan menghapus data 

dimenu data jadwal lelang. 

6.  Activity Diagram Pasca Lelang  

Berikut adalah activity diagram pasca lelang oleh admin yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.11. 

Gambar 4.11 Activity Diagram Pasca Lelang 

Pada Gambar 4.11 di atas merupakan activity diagram pasca lelang pada 

sistem admin. Admin dapat melihat risalah lelang. 

7.  Activity Diagram Proyek Lelang Anggota 

Berikut adalah activity diagram proyek lelang oleh anggota yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.12. 

Gambar 4.12 Activity Diagram Proyek Lelang Anggota 

Pada Gambar 4.12 di atas anggota dapat menambah, meng-edit dan 

menghapus data lelang. 
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8. Activity Diagram Lelang Anggota 

Berikut adalah activity diagram lelang oleh anggota yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Activity Diagram Lelang Anggota 

Pada Gambar 4.13 di atas merupakan activity diagram lelang pada sistem 

anggota. Anggota dapat melihat lelang yang sedang berlangsung. 

9. Activity Diagram Pasca Lelang Anggota 

Berikut adalah activity diagram pasca lelang oleh anggota yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.14. 

Gambar 4.14 Activity Diagram Pasca Lelang Anggota 

Pada Gambar 4.14 di atas merupakan activity diagram pasca lelang anggota. 

Anggota dapat melihat data risalah lelang. 
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10. Activity Diagram Proyek Lelang Pimpinan 

Berikut adalah activity diagram proyek lelang oleh pimpinan yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.15. 

Gambar 4.15 Activity Diagram Proyek Lelang Pimpinan 

Pada Gambar 4.15 di atas merupakan activity diagram proyek lelang 

pimpinan pada sistem pimpinan. Pimpinan dapat melihat update proyek atau 

barang yang akan dilelang. 

11. Activity Diagram Pra Lelang Pimpinan 

Berikut adalah activity diagram pra lelang oleh pimpinan pada sistem 

pimpinan yang bisa dilihat pada Gambar 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Activity Diagram Pra Lelang Pimpinan 
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Pada Gambar 4.16 di atas merupakan activity diagram pra lelang pimpinan. 

Pada sistem ini pimpinan dapat menambah, meng-edit dan hapus data 

lelang. 

12. Activity Diagram Pasca Lelang Pimpinan 

Berikut adalah activity diagram pasca lelang oleh pimpinan pada sistem 

pimpinan yang bisa dilihat pada Gambar 4.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Activity Diagram Pasca Lelang Pimpinan 

Pada Gambar 4.17 di atas pimpinan dapat melihat risalah lelang anggota. 

13. Activity Diagram Pengalihan Kuasa 

Berikut adalah activity diagram pengalihan kuasa pada sistem pejabat 

lelang/pimpinan yang bisa dilihat pada Gambar 4.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Activity Diagram Pengalihan Kuasa 
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Pada Gambar 4.18 di atas merupakan activity diagram pengalihan kuasa 

pada sistem pimpinan. Pada sistem ini pimpinan mengalihkan kuasa lelang 

kepada admin.  

4.3.3    Sequence Diagram  

Sequence diagram merupakan salah satu diagram interaction yang 

menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan message (pesan) apa yang 

dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Obyek-

obyek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke 

kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. 

Berikut adalah sequence diagram dari sistem yang akan dibuat yang dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

1. Sequence Diagram Login 

Berikut adalah sequence diagram login oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.19. 

Gambar 4.19 Sequence Diagram Login 

Gambar 4.19 adalah gambar sequence diagram login, aktor yang berhak 

melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali 

untuk login adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman login. Kemudian aktor meng-input-kan username 

dan password, kemudian sistem memverifikasi data. Jika username dan 

password benar maka sistem akan memuat halaman utama atau beranda. 
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2. Sequence Diagram Anggota 

Berikut adalah sequence diagram anggota oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.20. 

 

 

 

Gambar 4.20 Sequence Diagram Anggota 

Gambar 4.20 adalah gambar sequence diagram anggota, aktor yang berhak 

melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali 

adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu 

anggota lelang, lalu mengelola data anggota lelang, sistem memverifikasi 

data. Setelah selesai maka data akan tersimpan. 
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3. Sequence Diagram Proyek Lelang 

Berikut adalah sequence diagram proyek lelang oleh admin yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.21. 

Gambar 4.21 Sequence Diagram Proyek Lelang 

Gambar 4.21 adalah gambar sequence diagram proyek lelang, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama 

kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu 

proyek lelang, lalu mengelola data proyek lelang, sistem memverifikasi 

data. Setelah selesai maka data akan tersimpan. 

4. Sequence Diagram Lelang 

Berikut adalah Sequence diagram lelang oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.22. 

Gambar 4.22 Sequence Diagram Lelang 
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Gambar 4.22 adalah gambar sequence diagram lelang, aktor yang berhak 

melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali 

adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu lelang, 

lalu mengelola data lelang anggota setelah selesai maka data akan 

tersimpan. 

5. Sequence Diagram Pra Lelang 

Berikut adalah sequence diagram pra lelang oleh admin yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.23. 

Gambar 4.23 Sequence Diagram Pra Lelang 

Gambar 4.23 adalah gambar sequence diagram pra lelang, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama 

kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu pra 

lelang, mengelola data lelang, sistem memverifikasi data. Setelah selesai 

maka data akan tersimpan. 
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6. Sequence Diagram Pasca Lelang 

Berikut adalah sequence diagram pasca lelang oleh admin yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.24. 

Gambar 4.24 Sequence Diagram Pasca Lelang 

Gambar 4.24 adalah gambar sequence diagram pasca lelang, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama 

kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu pasca 

lelang, lalu mengelola data risalah lelang, sistem memverifikasi data. 

Setelah selesai maka data akan tersimpan. 

 

 

 



65 

 

7. Sequence Diagram Proyek Lelang Anggota 

Berikut adalah sequence diagram proyek lelang oleh anggota yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.25. 

Gambar 4.25 Sequence Diagram Proyek Lelang Anggota 

Gambar 4.25 adalah gambar sequence diagram proyek lelang, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah anggota. Hal yang dilakukan pertama 

kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu 

proyek lelang, lalu mengelola data lelang, sistem memverifikasi data. 

Setelah selesai maka data akan tersimpan. 

8. Sequence Diagram Lelang Anggota 

Berikut adalah sequence diagram lelang oleh anggota yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Sequence Diagram Lelang Anggota 

Gambar 4.26 adalah gambar sequence diagram lelang, aktor yang berhak 

melakukan kegiatan ini adalah anggota. Hal yang dilakukan pertama kali 

adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

Anggota 
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menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu lelang, 

lalu mengelola data lelang. 

9. Sequence Diagram Pasca Lelang Anggota 

Berikut adalah sequence diagram pasca lelang yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.27. 

Gambar 4.27 Sequence Diagram Pasca Lelang Anggota 

Gambar 4.27 adalah gambar sequence diagram pasca lelang, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah anggota. Hal yang dilakukan pertama 

kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu pasca 

lelang, dimana anggota dapat melihat data lelang yang telah dilaksanakan. 

10. Sequence Diagram Proyek Lelang Pimpinan 

Berikut adalah sequence diagram proyek lelang oleh pimpinan yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Sequence Diagram Proyek Lelang Pimpinan 
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Gambar 4.28 adalah gambar sequence diagram proyek lelang pimpinan, 

aktor yang berhak melakukan kegiatan ini adalah pimpinan. Hal yang di 

lakukan pertama kali adalah dengan menjalankan sistem lalu aktor memilih 

menu proyek lelang dan mengelola data lelang. 

11. Sequence Diagram Pra Lelang Pimpinan 

Berikut adalah sequence diagram pra lelang oleh pimpinan yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Sequence Diagram Pra Lelang Pimpinan 

Gambar 4.29 adalah gambar sequence diagram pra lelang pimpinan, aktor 

yang berhak melakukan kegiatan ini adalah pimpinan. Hal yang dilakukan 

pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu pra 

lelang risalah lelang, lalu mengelola data pra lelang salinan risalah lelang, 

sistem memverifikasi data. Setelah selesai maka data akan tersimpan. 

 

 

 

 

pimpinan 
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12. Sequence Diagram Pasca Lelang Pimpinan 

Berikut adalah sequence diagram pasca lelang pimpinan yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.30. 

Gambar 4.30 Sequence Diagram Pasca Lelang Pimpinan 

Gambar 4.30 adalah gambar sequence diagram pasca lelang, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah pimpinan. Hal yang dilakukan 

pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu pasca 

lelang, melihat data lelang yang telah berlangsung, sistem memverifikasi 

data. Setelah selesai maka data akan tersimpan. 

 

 

 

pimpinan Risalah Lelang 
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13. Sequence Diagram Pengalihan Kuasa 

Berikut adalah sequence diagram pengalihan kuasa oleh pimpinan yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.31. 

Gambar 4.31 Sequence Diagram Pengalihan Kuasa 

Gambar 4.31 adalah gambar sequence diagram pengalihan kuasa, aktor 

yang berhak melakukan kegiatan ini adalah pimpinan. Hal yang dilakukan 

pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih salah satu 

menu yaitu pengalihan kuasa, lalu memilih data lelang yang akan di-

approve untuk dialihkan kepada admin. 

4.3.4   Class Diagram 

 Class Diagram adalah diagram yang menunjukan kelas-kelas yang ada di 

sistem informasi pelayanan pelanggan dan hubungannya secara logika. Class 

diagram ini menggambarkan struktur statis dari sistem. Class diagram yang dibuat 

pada tahap desain merupakan deskripsi lengkap dari kelas-kelas yang ditangani 

oleh sistem, dimana masing-masing kelas telah dilengkapi dengan atribut dan 

operasi yang diperlukan. Class diagram Sistem Informasi Pengarsipan Lelang 

(SIARLE) akan dijelaskan pada Gambar 4.32. 
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Gambar 4.32 Class Diagram Sistem Usulan 

 Berikut keterangan dari Gambar 4.30 class diagram sistem usulan yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Keterangan Class Diagram Sistem Usulan 

No Informasi Keterangan 

1 Nama Database Siarle 

2 Nama Tabel Balailelang 

daftarlot 

kuasa 

otoritas 

penawaran 

permohonan 

perorangan 

persetujuan 
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4.3.5   Perancangan Database 

 Perancangan basis data yaitu perancangan yang terdiri atas pembuatan tabel 

yang didalamnya terdiri dari field data dan field kunci berdasarkan permasalahan 

awal. Perancangan database sistem usulan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

1. Nama Database : siarle 

  Nama Tabel : balailelang 

  Field Kunci  : id_permohonan 

Tabel 4.20 balai lelang 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id_permohonan Int 10 not null kode (primary key) 

id_lot Varchar 10 not null  

namabarang Varchar 120 not null  

jenisbarang Varchar 50 not null  

photo Text - not null  

hargaawal Int 11 not null  

batasharga Int 11 not null  

detail Text - not null  

 

2. Nama Database : siarle 

 Nama Tabel : daftarlot 

 Field Kunci  : id_lot 

Tabel 4.21 daftarlot 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id_lot Int 10 not null kode (primary key) 

id_permohonan Int 10 not null  

namabarang Varchar 120 not null  

jenisbarang Varchar 50 not null  

photo Text - not null  

hargaawal Int 11 not null  

batasharga varchar 11 not null  

detail Text - not null  
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3. Nama Database : siarle 

  Nama Tabel : kuasa 

  Field Kunci  : id_user 

Tabel 4.22 kuasa 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id_user Int 10 not null kode (primary key) 

statuskuasa varchar 3 not null  

 

4. Nama Database : siarle 

 Nama Tabel : otoritas 

  Field Kunci  : id_user 

Tabel 4.23 otoritas 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id_user Int 10 not null kode (primary key) 

username varchar 50 not null  

password varchar 10 not null  

otoritas varchar 8 not null  

 

5. Nama Database : siarle 

  Nama Tabel : penawaran 

  Field Kunci  : id_penawaran 

Tabel 4.24 penawaran 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id_penawaran int 10 not null kode (primary key) 

id_user int 10 not null  

id_permohonan int 10 not null  

id_lot int 10 not null  

jumlah_penawaran int 11 not null  

status_penawaran varchar 9 not null  
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6. Nama Database : siarle 

 Nama Tabel : permohonan 

 Field Kunci : id_permohonan 

Tabel 4.25 permohonan 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id_permohonan int 10 not null kode (primary key) 

id_user int 10 not null  

nomor_surat varchar 50 not null  

judul_surat varchar 50 not null  

tanggal_surat date - not null  

tgl_permohonan date - not null  

dari time - not null  

sampai time - not null  

kegiatan varchar 150 not null  

tebusan varchar 50 not null  

keterangan text - not null  

 

7. Nama Database : siarle 

 Nama Tabel : perorangan (anggota) 

 Field Kunci : id_user 

Tabel 4.26 perorangan (anggota) 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id_user int 10 not null kode (primary key) 

no_ktp int 16 not null  

Nama varchar 50 null  

no_hp varchar 12 null  

jenis kelamin varchar 10  null  

tempatlahir text - not null  
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Tabel 4.26 perorangan (anggota) (Lanjutan) 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

tanggallahir date -  null  

alamat text - not null  

email varchar 100 not null  

agama varchar 25 null  

Photo text - not null  

 

8. Nama Database : siarle 

 Nama Tabel : persetujuan 

 Field Kunci : id_persetujuan 

Tabel 4.27 persetujuan 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id_persetujuan int 10 not null kode (primary key) 

id_permohonan int 10 not null  

nomorsurat varchar 50 null  

tanggalsurat date - null  

tanggalpersetujuan date -  null  

dari time - not null  

sampai time -  null  

tebusan varchar 50 not null  

keterangan text - not null  

statusapprove varchar 3 null  

approveby text - not null  

statusconfirm varchar 3 not null  

confirmby text - not null  

 

4.3.6 Struktur Menu 

Berikut adalah struktur menu dari sistem usulan Sistem Informasi 

Pengarsipan Lelang (SIARLE). 
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4.3.7    Perancangan Interface Sistem 

Berikut adalah perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Lelang 

(SIARLE). 

1. Halaman Utama 

Berikut tampilan dari halaman utama pada sistem yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.34. 

 

Gambar 4.34 Halaman Utama 

2. Halaman Login 

 Berikut tampilan dari halaman login pada sistem yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.35. 

Gambar 4.35 Halaman Login 
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3. Halaman Anggota 

 Berikut tampilan dari halaman anggota oleh admin pada sistem yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.36. 

Gambar 4.36 Halaman Anggota 

4. Halaman Proyek Lelang Admin 

 Berikut tampilan dari halaman proyek lelang oleh admin pada sistem yang 

bisa dilihat pada Gambar 4.37. 

Gambar 4.37 Halaman Proyek Lelang Admin 
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5. Halaman Lelang 

 Berikut tampilan dari halaman lelang oleh admin pada sistem yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.38. 

Gambar 4.38 Halaman Lelang 

6. Halaman Pra Lelang 

 Berikut tampilan dari halaman pra lelang oleh admin pada sistem yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.39. 

Gambar 4.39 Halaman Pra Lelang 
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7. Halaman Proyek Lelang Anggota 

 Berikut tampilan dari halaman proyek lelang oleh anggota pada sistem yang 

bisa dilihat pada Gambar 4.40. 

Gambar 4.40 Halaman Proyek Lelang Anggota 

8. Halaman Lelang Anggota 

 Berikut tampilan dari halaman lelang oleh anggota pada sistem yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.41. 

Gambar 4.41 Halaman Lelang 
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9. Halaman Proyek Lelang Pimpinan 

 Berikut tampilan dari halaman proyek lelang oleh pimpinan pada sistem 

yang bisa dilihat pada Gambar 4.42. 

Gambar 4.42 Halaman Proyek Lelang Pimpinan 

10. Halaman Pengalihan Kuasa 

 Berikut tampilan dari halaman pengalihan kuasa oleh pimpinan pada sistem 

yang bisa dilihat pada Gambar 4.43. 

Gambar 4.43 Halaman Pengalihan Kuasa 

 


