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1. Pendahuluan

Evaluasi penawaran jasa konsultan konstruksi yang dilakukan oleh pihak DPU
Kota Ambon untuk menangani suatu proyek pembangunan bertujuan untuk menilai
kualitas perusahaan maupun konsultan dalam menangani pembangunan baik dari
segi teknis maupun biaya. Sebuah pekerjaan tidak bisa terlaksana dengan baik bila
perencanaannya tidak baik atau hasil pekerjaan tidak akan bermutu bila pengawasan
tidak dilakukan dengan baik[1]. Evaluasi penawaran jasa konsultan konstruksi perlu
dilakukan sehingga dapat menjamin kualitas dari sebuah pembangunan. Saat ini,
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sistem evaluasi untuk penawaran jasa konsultan perencanaan dan pengawasan, pada
DPU Kota Ambon masih dilakukan secara manual. Proses manual inilah yang
menyebabkan proses evaluasi sendiri memakan waktu yang cukup lama dan
terkadang sering terjadi kesalahan dalam proses penilaian. Selain itu, media
penyimpanan data yang masih menggunakan berkas membuat data kadang sulit
dicari bahkan hilang. Untuk menjawab permasalahan diatas, dibutuhkan suatu solusi
berbasiskan teknologi informasi yang dapat membantu proses penilaian pada sistem
evaluasi penawaran jasa konsultan konstruksi yang efisien namun tetap cermat dan
teliti. Pada skripsi ini, dibangun sebuah aplikasi evaluasi jasa konsultan konstruksi
dengan metode Quality Cost Based Selection menggunakan teknologi Object
Relational Mapping yang merupakan teknologi pemetaan basisdata menggunakan
objek, sehingga proses penulisan program yang berhubungan dengan database akan
semakin hemat, dan semakin mudah.

2. Kajian Pustaka

Sistem Evaluasi merupakan sebuah proses penilaian pemilihan konsultan
konstruksi yang dirasa mampu untuk menangani sebuah proyek pembangunan, dengan
tujuan untuk mendapatkan penyedia jasa yang diyakini mampu melaksanakan
pekerjaan dengan baik, dengan harga penawaran yang paling menguntungkan negara.
Terdapat tiga tahap penilaian yang harus evaluasi penawaran jasa konsultan konstruksi
yaitu, prakualifikasi, evaluasi teknis dan biaya, dan penentuan hasil akhir. Konsultan
Konstruksi, jasa konsultan konstruksi merupakan layanan jasa keahlian professional
dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi
dalam rangka mencapai sasaran tertentu [2]. Metode Evaluasi Penilaian Jasa
Konsultan, ada beberapa metode yang dapat dipakai dalam proses evaluasi penilaian
jasa konsultan. Akan tetapi dalam penulisan ini, metode yang dipakai adalah metode
kualitas teknis dan biaya (QCBS) yang merupakan sebuah metode pemilihan
konsultan atas dasar kualitas usulan teknis mereka dan biaya yang ditunjukkan dalam
proposal keuangan mereka[3]. Metode ini sesuai dengan metode penilaian yang
berlaku pada DPU Kota Ambon. Pada tahap prakualifikasi atau seleksi, terdapat
tiga unsur yang dinilai yaitu a.Seleksi administrasi, yaitu proses penilaian berdasarkan
pada syarat-syarat administrasi yang dipakai sebagai persyaratan. Apabila salah
satu persyaratan tidak penuhi maka peserta dinyatakan gugur; b.Kemampuan dasar,
dimana pada tahap ini peserta akan dinilai berdasarkan besarnya anggaran biaya
yang pernah ditangani dalam kurun waktu tertentu. Rumus untuk menghitung
kemampuan dasar seperti pada Persamaan 1.

Kemampuan Dasar (KD), KD = 3 NPt                                (1)

c.Kemampuan personil, dimana tiap peserta dinilai berdasarkan kemampuan masing-
masing personil kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai peserta. Pada tahap
evaluasi teknis dinilai tiga unsur yang didalamnya terdapat  beberapa sub unsur yaitu
Unsur pengalaman perusahaan, dimana pada tahap ini peserta dinilai berdasarkan
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beberapa sub unsur terkait dengan pengalaman peserta. Masing-masing paket dinilai
20. Untuk mendapatkan hasil akhir dari nilai unsur pengalaman perusahaan dihitung
menggunakan Persamaan 2.

NA_PP = ∑ nilai sub unsur x 10%                  (2) 

Unsur pendekatan metodologi,dimana pada tahap ini yang memberikan
penilaian adalah panitia pengadaan berdasarkan beberapa sub unsur tertentu. Untuk
mendapatkan nilai akhir unsur pendekatan metodologi dihitung menggunakan
Persamaan 3.

NA_PM = ∑ sub unsur x 20%                    (3) 

Unsur kualifikasi tenaga ahli, dimana pada tiap peserta dinilai berdasarkan
pengalaman masing-masing tenaga ahli yang ditawarkan. Nilai akhir unsur kualifikasi
tenaga ahli dihitung dengan Persamaan 4.

NA_KTA = (Total_KTA / Jumlah TA) x 70%       (4) 

Sementara, pada evaluasi biaya akan dinilai berdasarkan besarnya biaya yang
ditawarkan tiap peserta. Persamaan 5 dipakai untuk menghitung nilai pada evaluasi
biaya.

    Nilai Penawaran Terendah 
Nilai Biaya =                                                   x 100 (5) 

 Nilai Perusahaan Tersebut 

Hasil dari evaluasi teknis dan evaluasi biaya kemudian akan dijumlahkan untuk
mendapatkan hasil akhir. Sedangkan alur proses bisnis yang terjadi di DPU Kota
Ambon, dapat dilihat pada Gambar 1. Object Relational Mapping/ORM adalah
sebuah teknologi yang menjadi satu lapis antara aplikasi dengan database, yang
mana ORM bekerja seperti database, tetapi hanya berbentuk objek. Setiap objek
didalam ORM, umumnya mewakili table dalam database[4]. ORM menciptakan
sebuah objek basisdata yang bersifat virtual yang dapat dikenali dan digunakan
dalam bahasa pemrograman. Metode yang paling umum dari ORM adalah
memetakan tabel kedalam kelas Java atau POJO atau Java Beans. POJO (Plain
Old Java Object) adalah kelas java yang hanya berisi variabel dan setter getter
tanpa ada metode proses lainnya[5]. Sebuah implementasi object relational
mapping akan menghasilkan konversi secara sistematik dan dapat memprediksikan
tabel mana yang akan digunakan dan akan mengenerate SQL yang dibutuhkan.
Pengaruh dari teknologi ini membuat sebuah aplikasi yang dikembangkan dengan
ORM, tidak terikat dengan database manapun. Sedangkan untuk melakukan query
database, dengan ORM digunakan sebuah object relational language, yang mirip
dengan SQL. Keuntungan sesungguhnya dari penggunaan sebuah tool ORM adalah
untuk menghemat waktu, menyederhanakan pengembangan aplikasi, menambah
performa atau skalabilitas,dan meminimalkan tantangan arsitektural yang berhubungan
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dengan ketidakmampuan dari tool ORM itu sendiri maupun tidak adanya pengalaman
dari pengembang aplikasi. Dari perspektif pengembang sendiri, sistem akan terlihat
seperti penyimpanan objek yang persistent. Sesuatu yang dapat membuat objek
dan membuatnya dapat bekerja sebagai suatu kesatuan dan secara otomatis berakhir
dalam sebuah basisdata.
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Gambar 1 Proses Bisnis pada DPU Kota Ambon
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Gambar 2 menggambarkan proses ORM. Hibernate merupakan sebuah tool
pendukung ORM yang dikembangkan oleh Gavin King sejak tahun 2001. Hibernate
adalah sebuah tool yang menjadi solusi untuk mengatasi masalah pengaturan data
persistent dalam Java. Hibernate menjadi pengatur interaksi antara aplikasi dengan
basisdata, sehingga programmer dapat berkonsentrasi mengembangkan logika bisnis
aplikasi.

Gambar 2 Mekanisme ORM [4]

Hibernate merupakan sebuah perangkat ORM yang terdepan karena
Hibernate memiliki fitur-fitur seperti pemilihan tipe data otomatis, mendukung banyak
basisdata popular, mapping objek Java menjadi struktur tabel basisdata, connection
polling, transaction management dan memudahkan mapping one-to-many dan
many-to-many[6]. Cara kerja Hibernate adalah dengan menyediakan konfigurasi
dan pemetaan antara aplikasi dengan basisdata sehingga aplikasi dapat menyimpan
POJO (Plain Old Java Object) dalam basisdata.

Gambar 3 Letak Hibernate dalam Aplikasi [5]
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Letak Hibernate   dalam aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3. Kelebihan
ORM dengan Hibernate yaitu Hibernate  mengeliminasi banyak pekerjaan yang
tidak penting sehingga menyediakan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan
proses bisnis aplikasi. Selain itu, aplikasi dengan Hibernate akan menghasilkan baris-
baris coding yang lebih sedikit dibandingkan dengan aplikasi yang pemetaannya
secara manual. Dengan coding yang sederhana, pemeliharaan terhadap aplikasi
akan lebih mudah dilakukan.

3. Perancangan Sistem

Dalam pemodelan aplikasi sistem evaluasi penawaran pekerjaan jasa konsultan
konstruksi, penulis menggunakan model prototyping. Model Prototyping
merupakan proses untuk membangun sebuah model dari sebuah sistem berdasarkan
pada kebutuhan user, dengan kondisi user tidak memberikan detail input, proses,
detail output[7]. Pada aplikasi terdapat tiga user yaitu admin, panitia pengadaan
dan staff. Proses perancangan sistem menggunakan UML, yaitu bahasa visual untuk
menjelaskan, memberikan spesifikasi, merancang, membuat model, dan
mendokumentasikan aspek-aspek dari sebuah sistem[8].

QCBS Application
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ADMIN

Staff

Mengelola Menu Evaluasi & Hasil
Mengelola Menu Seleksi

Mengelola Data Master

Mengakses Report

Panitia 
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Mengelola Data Posisi
Mengelola Data Peserta

<<include>>
<<include>>

Seleksi Administrasi

Seleksi Kemampuan Dasar

Seleksi Kemampuan Personil

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Evaluasi Teknis

Evaluasi Biaya

Hasil Akhir

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Gambar 4 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan aplikasi sistem evaluasi yang dibuat memiliki
fungsi seperti yang terlihat pada Gambar 4. Dengan menggunakan aplikasi ini user
(Admin) memiliki hak penuh untuk mengelola aplikasi. Sementara panitia pengadaan
memiliki hak untuk mengelola data master (setup posisi, setup peserta), melakukan
kegiatan seleksi (administrasi, kemampuan dasar, kemampuan personil), melakukan
kegiatan evaluasi (teknis  dan biaya), mengakses nilai akhir, mengakses report.
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Sedangkan Staff DPU Kota Ambon hanya memiliki hak untuk mengakses report
yang disediakan pada aplikasi.

Pada activity diagram, admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola
sistem. Aktivitas admin pada Gambar 5 antara lain manajemen terhadap menu dan
sub menu posisi, data project dan posisi, unit kerja, data operator, data peserta,
seleksi administrasi, seleksi kemampuan dasar, seleksi kemampuan personil, evaluasi
teknis (pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, kualifikasi tenaga ahli),
evaluasi biaya, nilai akhir, laporan. Semua pengaturan yang dilakukan oleh admin
akan memperbaruhi isi data pada database yang dibuat untuk aplikasi sistem
informasi manajemen.

Gambar 5 Activity Diagram untuk Admin

Pada Gambar 6, aktivitas yang dilakukan oleh panitia pengadaan antara lain
melihat mengisi data pembangunan, mengisi data peserta, melakukan kegiatan seleksi
(administrasi, kemampuan dasar, kemampuan personil), melakukan kegiatan evaluasi
(teknis dan biaya), melihat report. Setiap aktivitas lain yang dilakukan, secara otomatis
akan disimpan ke dalam database.
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Start Login Panitia

Mengisi Data  
Peserta

Mengisi Data 
Posisi

Melakukan 
Kegiatan Seleksi

Melakukan Kegiatan 
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Mengakses Report

End

Valid
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Gambar 6 Activity Diagram untuk Panitia Pengadaan

Gambar 7 menunjukkan aktivitas dari Staff  DPU Kota Ambon dalam
mengakses menu report pada aplikasi sistem evaluasi.

Start

End

Login

Mengakses 
report

Tidak Valid

Valid

Gambar 7 Activity Diagram untuk Staff DPU Kota Ambon

Proses Perancangan ORM adalah dengan merancang terlebih dahulu sebuah
database yang akan dipakai dengan nama dbpu. Selanjutnya dirancang kelas-kelas
DAO yang digunakan untuk mengakses field-field yang ada pada Tabel. Pada kelas
DAO terdapat fungsi-fungsi SQL yang digunakan untuk mengakses data yang ada
pada objek. Kelas-kelas DAO yag akan dipakai pada proses pengembangan aplikasi
yaitu DtProsesKemampuanPersonilDAO,Evaluasi Biaya DAO,Evaluasi Teknis
DAO,Hasil Akhir DAO,Operator DAO,Pendekatan Metodologi DAO, Pengalaman
Perusahaan DAO,PesertaDAO,Posisi DAO,Project DAO,Proses Administrasi
DAO, Proses Kemampuan Dasar DAO, Proses Kemampuan Personil DAO,Tenaga
Ahli DAO,Unit Kerja DAO.

Setelah merancang kelas-kelas DAO, maka selanjutnya dirancang kelas-kelas
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POJO yang berisi setter getter, tanpa ada fungsi lainnya. Dari kelas-kelas inilah
Tabel pada database dipetakan dengan menggunakan hibernate. Kelas-kelas POJO
yang akan dipakai, dirancang sesuai dengan tabel-tabel yang telah dirancang dan
akan digunakan pada database, yaitu Entity DtPendekatanMetodologi, Entity
DtPengalamanPerusahaan, Entity DtProsesKemampuanPersonil, Entity Evaluasi
Biaya, Entity Evaluasi Teknis, Entity Hasil Akhir, Entity Kualifikasi Tenaga Ahli,
Entity Operator, Entity PendekatanMetodologi, Entity Pengalaman Perusahaan,
Entity Peserta, Entity Posisi, Entity Proyek, Entity Proses Administrasi, Entity
Proses Kemampuan Dasar, Entity ProsesKemampuanPersonil, Entity Tenaga Ahli,
Entity UnitKerja.

4. Implementasi Sistem

Teknologi ORM merupakan teknologi pemetaan database menggunakan
objek dan sebaliknya. Proses pengimplementasian ORM pada aplikasi ini, diawali
dengan pembuatan sebuah database pada MySQL Server. Proses create database
dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8  Create Database

Pada Gambar 8, database dibuat dengan nama dbpu. Database inilah yang
akan dipakai untuk proses pemetaan oleh ORM. Setelah dibuat sebuah database,
maka proses selanjutnya yaitu membuat hibernate configuration  yang berisi koneksi
ke database dengan file-file yang akan dipetakan ke database, seperti pada Gambar
9.

Gambar 9 Create Hibernate Configuration

Setelah dilakukan proses create seperti pada Gambar 9, maka akan muncul
tampilan seperti pada Gambar 10.
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Gambar 10 Tampilan Koneksi pada Hibernate Cfg

Gambar 10 merupakan tampilan untuk mengisi data yang nantinya akan dipakai
untuk proses koneksi dan pemetaan.Pengisian data disesuaikan dengan jenis
database,host, port,nama database,username dan password yang dimiliki oleh
database.Setelah mengisi data yang diperlukan,maka netbeans akan membuat file
hibernate.cfg menggunakan bahasa XML seperti pada Kode Program 1.

Kode Program 1 File Hibernate Configuration

hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MySQLDialect
hibernate.connection.driver_class = com.mysql.jdbc.Driver
hibernate.connection.url = jdbc:mysql://localhost:3306/
dbpu
hibernate.connection.username = root
hibernate.connection.password = 1234
<property name=”hibernate.show_sql”>true</property>
<propertyname=”hibernate.use_sql_comments”>true

Kode Program 1, digunakan juga untuk mendukung aplikasi fitur multi-user.
Fitur ini dapat berlaku apabila terdapat satu komputer sebagai server dan komputer
lain sebagai client.Jika IP pada server ingin digant i,maka bagian
hibernate.connection.url disesuaikan dengan IP server yang ada.Begitu pula bila
ada perubahan username dan password,bagian yang disesuaikan adalah pada bagian
hibernate.connection.username dan hibernate.connection.password.Setelah melakuan
pengaturan tersebut,maka aplikasi dapat dijalankan secara multi-user dengan satu
komputer dengan IP address yang tertera pada file konfigurasi tersebut sebagai
server dari aplikasi.Setelah file hibernate configuration dibuat, selanjutnya dibuat
kelas-kelas DAO seperti yang sudah dirancang.Kelas-kelas DAO yang dibuat dapat
dilihat pada Gambar 11.
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Gambar 11 Kelas-kelas DAO

Kode Program 2 Find List Operator

public List<Operator> findList(int Type) throws
Exception{try{returnthis.session.createQuery(“SELECT o
FROM Operator o “ + “WHERE o.Type = :Type ORDER BY o.id
DESC”).setParameter(“Type”, Type).list(); } catch
(Exception ex) { throw ex; } }

Kode Program 2 menjelaskan mengenai data dari objek operator yang akan
ditampilkan pada aplikasi tetapi disesuaikan dengan tipe (admin, panitia pengadaan,
staff) yang diminta. Pada aplikasi juga dibuat fungsi CRUD yang didalamnya terdapat
fungsi save(), update(), delete(), refresh() yang merupakan fungsi yang telah
disediakan oleh hibernate. Kode Program pada implementasi fungsi create dapat
dilihat pada Kode Program 3.

Kode Program 3 Public Void Create

public void create(Object object) throws Exception {
        try {
            HibernateUtil.beginTransaction();
            Session session = HibernateUtil.getSession();
            session.save(object);
            HibernateUtil.commitTransaction();
        } catch (Exception e) { e.printStackTrace();
HibernateUtil.rollbackTransaction();throw e;}}

Pada pembahasan ini, ditampilkan kode program salah satu fungsi CRUD
yaitu create, dimana fungsi ini yang akan dipakai apabila user melakukan proses
insert dan save data. Setelah dibuat kelas-kelas DAO, maka tahap selanjutnya
dibuat kelas-kelas POJO sesuai dengan kelas-kelas yang sudah dirancang pada
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Bab 3. Kelas-kelas inilah yang akan dipetakan menjadi tabel pada database dbpu.
Kelas-kelas POJO yang dibuat dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12 Kelas-kelas POJO

Setelah dibuat kelas-kelas POJO seperti pada Gambar 12 kemudian diisi
dengan nama dan tipe data yang akan digunakan pada kelas tersebut. Kode Program
4 merupakan contoh kode program yang terdapat pada kelas POJO Operator.

Kode Program 4 Kode Program Kelas POJO Operator

@Table(name = “operator”)
public class Operator implements Serializable { private
static final long serialVersionUID = 1L; @Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)private
Long id; @Column(name = “KodeOperator”, length = 25,
insertable = true, updatable = true, unique = true,
nullable = false) private String KodeOperator;
@Column(name = “NamaOperator”, length = 75, insertable =
true, updatable = true) private String NamaOperator;
@Column(name = “Password”, length = 75, insertable = true,
updatable = true)   private String Password;  @Column(name
= “Alamat”, length = 100, insertable = true, updatable =
true) private String Alamat;
private Date TglBuat; private String JamBuat;

Berdasarkan nama dan jenis data yang dimasukkan kemudian hibernate akan
langsung menciptakan fungsi setter getter dari tiap data dengan mengklik kanan
pada source code dan pilih insert code kemudian silahkan memilih fungsi setter
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getter, maka secara otomatis fungsi tersebut dibuat. Pada Kode Program 5, dapat
dilihat fungsi setter getter dari Kolom Kode Operator pada kelas POJO Operator.

Kode Program 5 Setter Getter Kode Operator

public String getKodeOperator() { return KodeOperator; }
 public void setKodeOperator(String KodeOperator) {
this.KodeOperator = KodeOperator;    }

Setelah dibuat kelas POJO, maka kelas-kelas yang telah dibuat ditambah
pada file hibernate cfg dengan langsung di-add seperti pada Gambar 13 atau
ditambahkan secara manual seperti yang ditampilkan pada Kode Program 6.

Kode Program 6 Mapping Manual  Kelas POJO

<mapping class=”pu.fti.entity.DtPendekatanMetodologi”/>
<mapping class=”pu.fti.entity.DtPengalamanPerusahaan”/>
<mapping lass=”pu.fti.entity.DtProsesKemampuanPersonil”/>
<mapping class=”pu.fti.entity.EvaluasiBiaya”/>
<mapping class=”pu.fti.entity.EvaluasiTeknis”/>
<mapping class=”pu.fti.entity.HasilAkhir”/>
<mapping class=”pu.fti.entity.KualifikasiTenagaAhli”/>
<mapping class=”pu.fti.entity.Operator”/>
<mapping class=”pu.fti.entity.PendekatanMetodologi”/>
<mapping class=”pu.fti.entity.PengalamanPerusahaan”/>
<mapping class=”pu.fti.entity.PengalamanTA”/>
<mapping class=”pu.fti.entity.UnitKerja”/

>

Gambar 13 Mapping Kelas POJO

Agar kelas-kelas POJO yang telah dibuat dapat dipetakan ke database,
maka diperlukan sebuah kelas HibernateUtil, kelas yang disediakan oleh hibernate
untuk membantu koneksi dan pemetaan ke database sehingga tabel dapat dipetakan.
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HibernateUtil diisi dengan kode program seperti pada Kode Program 7.Setelah
dibuat hibernateUtil, maka aplikasi dapat dijalankan untuk dilakukan pemetaan
dengan hasil pemetaan tabel pada database dapat dilihat pada Gambar 14.

Kode Program 7 Kode HibernateUtil

AnnotationConfiguration annotation = new
AnnotationConfiguration();
annotation.configure(“hibernate.cfg.xml”).setProperty(“hibernate.connection.url”,
ReadProperties.getDatabaseURL());
sessionFactory = annotation.buildSessionFactory();
System.out.println(“SessionFactory Has Created);

Gambar 14 Tabel-tabel Pada Database dbpu

Pada Gambar 14, dapat dilihat kelas-kelas POJO yang telah dipetakan
menjadi tabel-tabel pada database dbpu. Contoh Tabel Operator untuk
membandingkan kolom yang dibuat pada database dan yang dibuat pada Kelas
POJO Operator dapat dilihat pada Gambar 15. Pada Gambar 15, dapat dilihat
bahwa kolom yang ada pada Tabel Operator database dbpu memiliki kesamaan
pada Entity Operator di aplikasi.

                                                    Implementasi Teknologi (Sulistyo Wiwin,dkk)



Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 7. No.2, Agustus 2010 : 101 - 200

164

Gambar 15 Tabel Operator

5. Simpulan

Melalui Aplikasi Sistem Evaluasi Jasa, proses evaluasi pada DPU Kota Ambon
menjadi lebih cepat, akurat serta pemanfaatan waktu menjadi lebih efisisen. Aplikasi
yang dikembangankan telah mendukung multiuser sehingga dapat diterapkan dalam
jaringan. Selain itu, penggunaan ORM dengan hibernate sebagai tool dinilai sangat
membantu dalam proses pemodelan dan pengembangan aplikasi karena hibernate
mengeliminasi banyak pekerjaan yang tidak penting sehingga menyediakan waktu
yang lebih banyak untuk mengerjakan proses bisnis aplikasi. Aplikasi dengan
Hibernate juga akan menghasilkan baris-baris coding yang lebih sedikit
dibandingkan dengan aplikasi yang pemetaannya secara manual. Dengan coding
yang sederhana, pemeliharaan terhadap aplikasi akan lebih mudah dilakukan.
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