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1. Pendahuluan 

Saat ini, hampir seluruh perusahaan menggunakan sebuah aplikasi untuk 

mengolah data. PT Virtual Consulting sebelumnya menggunakan aplikasi berbasis 

desktop. Dengan menggunakan aplikasi  berbasis desktop tesebut, pegawai kantor 

PT Virtual Consulting hanya dapat melakukan proses pendataan data proyek di 

kantor saja. Dan akan menemukan masalah apabila seorang pegawai tersebut 

sedang berada diluar kantor. Selain itu apabila terjadi permasalahan teknis seperti 

kerusakan pada hardware dari komputer yang disediakan kantor yang dapat 

menyebabkan kehilangan data penting dari proyek akan terhindar dikarenakan 

seluruh pendataan disimpan di dalam server web. Dengan menggunakan aplikasi 

yang berbasis web, maka pegawai tersebut tidak akan mengalami banyak masalah. 

Hanya dengan mengakses aplikasi ini melalui telepon seluler ataupun dengan 

komputer dimanapun dia berada asalkan memiliki koneksi internet, dan keamanan 

data dari permasalahan teknis dapat terhindari.  

Dengan aplikasi yang berbasis web, penyimpanan data terpusat pada server 

sehingga terhindar dari masalah kerusakan hardware yang memungkinkan 

terjadinya kerusakan data bahkan dapat kehilangan data seluruhnya. Aplikasi ini 

hanya ditujukan untuk pengguna didalam PT Virtual Consulting saja. Tetapi tidak 

semua pegawai dapat melakukan seluruh fungsi pengolahan data yang tersedia 

pada aplikasi ini. Setiap pegawai akan diberikan hak akses yang berbeda sesuai 

dengan jabatannya pada perusahaan tersebut. Aplikasi ini ditujukan hanya untuk 

digunakan oleh pegawai kantor tersebut untuk mengurangi resiko manipulasi data 

yang digunakan oleh pihak lain.  

Dalam aplikasi ini, agar mengurangi resiko keamanan data yang ada maka 

aplikasi ini hanya dikhususkan untuk aplikasi internal perusahaan. Yang 

dimaksudkan adalah aplikasi ini hanya dapat diakses oleh pegawai perusahaan 

tersebut dan tidak dapat diakses oleh pengguna bebas. Dengan melakukan proses 

login maka pengguna akan digolongkan menurut jabatannya masing-masing 

didalam perusahaan tersebut. Proyek yang sudah diterima harus dilakukan 

pendataan atas informasi-informasi yang diberikan oleh pelanggan. 

Contoh pendataan tersebut antara lain pendataan informasi proyek yang 

diminta pelanggan. Kemudian seorang pimpinan perusahaan akan mengatur siapa 

yang nantinya akan dijadikan seorang project leader. Setelah itu project leader 

tersebut akan memilih pegawai-pegawai kantor yang nantinya akan disatukan 

dalam sebuah tim kerja atau project team. Sedangkan untuk informasi data 

keuangan dari proyek tersebut hanya dapat dilakukan oleh staff accounting dari 

perusahaan itu sendiri.  

Dalam dunia pemrograman aplikasi yang berbasis web memiliki beberapa 

bahasa pemrograman yang bisa digunakan saat ini, salah satunya yang sangat 

sering digunakan oleh para pembuat aplikasi web adalah PHP. Seiring dengan 

perkembangan kebutuhan akan aplikasi berbasis PHP, maka diperlukan sebuah 

kerangka kerja yang dapat membantu seorang developer dalam membangun 

aplikasinya. Pada umumnya, aplikasi berbasis web saat ini telah berkembang 

dengan pesat sehingga aplikasi tersebut memiliki fungsi dan fitur yang lengkap 

dan kompleks. 
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Seiring dengan berkembangnya aplikasi berbasis OOP (Object Oriented 

Programming), para developer PHP menciptakan sebuah kerangka kerja atau 

framework yang dapat memudahkan developer dalam merancang dan 

mengembangkan aplikasi berbasis web dengan PHP. Pada saat ini, hampir seluruh 

framework telah mendukung beberapa konsep seperti arsitektur Model View 

Controller (MVC) yang memudahkan developer dalam mengerjakan atau 

mengembangkan aplikasi. Pada penelitian ini menggunakan salah satu dari sekian 

banyak kerangka kerja PHP yang telah mendukung arsitektur Model View 

Controller (MVC). 

Pembuatan aplikasi berbasis web ini menggunakan Zend framework, karena 

memiliki beberapa kelebihan antara lain [1] : 1) Everything in the box, yang 

artinya di dalam framework ini sudah terdapat segala yang dibutuhkan untuk 

membangun sebuah aplikasi berbasis web, 2) Desain yang modern, framework 

Zend merupakan object  oriented  PHP 5 menggunakan teknik perancangan yang 

dikenal sebagai design pattern, 3) Mendukung Model View Controller, framework 

Zend menggunakan arsitektur pemrograman Model View Controller yang berguna 

untuk memisahkan bagian-bagian dalam aplikasi sehingga mempermudah untuk 

dipelajari dan  tidak membingungkan bagi pengembang aplikasi tersebut, 4) 

Mudah dipelajari, framework Zend sangat modular dan sangat mudah untuk 

dipelajari, 5) Didukung pustaka yang lengkap, framework Zend merupakan 

framework open source sehingga banyak sekali pustaka yang dapat dipelajari 

untuk mengembangkan sebuah aplikasi, 6) Mudah dikembangkan, framework 

Zend dirancang untuk memudahkan para pengembang baik pemula maupun 

professional dalam mengembangkan suatu web yang dinamis. 

Selain itu di dalam framework Zend memiliki fitur yang sangat lengkap 

yang disebut library sehingga pengembang web tersebut tidak perlu melakukan 

coding dari setiap fungsi yang nantinya akan digunakan dalam aplikasi yang 

sedang dikembangkan tersbut. Hanya dengan melakukan pemanggilan dari setiap 

fungsi yang telah tersedia di dalam library Zend framework maka fungsi tersebut 

sudah dapat dijalankan. Hal ini sangat meringankan pengembang web dalam 

pembuatan aplikasinya.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian pada jurnal dengan judul Implementasi Konsep Model View 

Controller pada Sistem Infromasi Pengolahan Data Nilai Siswa dengan 

menggunakan Netbeans 6.5 didapatkan bahwa dengan konsep Model View 

Controller pembuatan aplikasi web untuk pengolahan data nilai siswa lebih 

mudah karena aplikasi dibagi ke dalam tiga bagian sehingga lebih terstruktur [2]. 

Melalui penelitan ini, akan diterapkan kerangka kerja Zend yang sudah 

mendukung MVC yang diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi Project 

Management ini. 

Pengertian Framework atau kerangka kerja adalah suatu struktur konseptual 

dasar yang digunakan untuk memecahkan atau menangani suatu masalah 

kompleks . Metode MVC (Model, View, Controller) adalah sebuah metode yang 

digunakan untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data dari basis 

data (Model), tampilan (View), dan bagaimana proses  logikanya (Controller). 
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Konsep MVC ini diperkenalkan dengan tujuan untuk memudahkan para 

pengembang aplikasi yang berbasis web dalam proses pengembangan aplikasi 

yang sedang dibuatnya. Untuk memahami metode pengembangan aplikasi 

berbasis MVC, diperlukan pengetahuan terlebih dahulu tentang pemrograman 

berbasis objek (OOP) [3].  

Seiring dengan perkembangan teknik pemrograman saat ini banyak aplikasi-

aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah developer dalam pembuatan 

sebuah aplikasi yang berbasis web. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh 

aplikasi tersebut, misalnya sudah disediakan berbagai macam library dan plugins 

yang siap pakai sehingga pengembang tidak perlu bersusah payah membangun 

aplikasi web  mulai dari awal lagi. Ketika menggunakan aplikasi yang berbasiskan 

MVC, pengembang aplikasi tersebut harus mengikut aturan-aturan yang sudah 

disediakan di dalamnya[4]. 

Pada penelitian dengan jurnal yang berjudul Penerapan Framework Zend 

dan Arsitektur Model View Controller dalam Pengembangan Aplikasi Manajemen 

Kepegawaian didapatkan bahwa dengan menerapkan framework Zend dan 

arsitektur MVC dapat dilakukan pengembangan aplikasi berbasis web untuk 

manajemen kepegawaian [5]. Fungsi utama dari aplikasi berbasis web dengan 

menggunakan framework Zend ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama 

untuk melakukan pendataan informasi proyek yang diminta oleh client beserta 

harga dan tanggal selesai yang diminta client, dan yang kedua adalah penentuan 

tim yang dilakukan oleh pemimpin proyek atau project leader yang bertanggung 

jawab penuh atas proyek tersebut. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat 

memberikan kemudahan dalam melakukan proses pengolahan data bagi 

perusahaan IT Consultant. 

 
Gambar 1. Model View Controller [4] 

Dari Gambar 1 Model View Controller memberikan gambaran mengenai 

pola MVC pada Zend Framework. MVC memiliki peran sendiri dalam struktur 

pemrograman antara lain [6]: 1) Model, model adalah komponen utama kode-kode 

yang berhubungan langsung dengan logika aplikasi dan basis data aplikasi itu 

sendiri. Model bertanggung jawab atas tindakan dan manipulasi data, validasi 

pengguna, integrasi dari berbagai kelas yang memungkinkan pengolahan 

informasi dari basis data yang berbeda; 2) View, view pada dasarnya berkaitan 

dengan tampilan data. View adalah wadah untuk melakukan pengaturan atas  

informasi yang ingin dilihat oleh pengguna ketika aplikasi itu sedang digunakan. 

Setelah fungsi model dijalankan, data yang dihasilkan akan dikirim menuju view 

dan pada akhirnya ditampilkan ke browser; 3) Controller, controller merupakan 

sebuah wadah dimana didalamnya berisi inti dari logika maupun perhitungan yang 

nantinya akan menjadi fungsi-fungsi yang terdapat di aplikasi tersebut. Controller 
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akan membuat koneksi antara model dengan view. Bergantung pada kebutuhan 

pengguna, controller memanggil berbagai fungsi yang ditetapkan khusus untuk 

bagian dari aplikasi. 

3. Metode Penelitian dan Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan pada penelitian ini untuk pengembangan sistem 

adalah Prototype Model. Prototype Model yang merupakan merupakan metode 

perancangan dengan melakukan pendekatan dari sisi kebutuhan pengguna sistem. 

Dengan menggunakan metode ini, aplikasi yang dihasilkan akan lebih mendekati 

dengan kebutuhan yang di inginkan oleh customer. 

 

 
Gambar 2. Metode Prototype 

Terdapat 3 tahapan dalam Prototyping. Seperti pada Gambar 2, tahap 

pertama yang dilakukan adalah Listen to Customer. Pada tahap ini dilakukan 

analisis kebutuhan oleh pengguna. Dilakukan wawancara dengan salah satu staff 

PT Virtual Consulting, untuk mendapatkan kebutuhan aplikasi yang diperlukan. 

Dari wawancara tersebut didapatkan 5 user, yaitu admin, CEO, project leader, 

project team, dan staff accounting. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahap 

Build/Revise mock-up. Setelah mendefinisikan kebutuhan pengguna dan 

memperoleh informasi yang dibutuhkan maka untuk mulai merancang sistem 

dimulai dengan perancangan Unified Modeling Language (UML) dan merancang 

Model, View, Controller (MVC). Tahap ketiga atau tahapan yang terakhir adalah 

customer test drives mock-up. Pada tahap ini dilakukan analisis pada aplikasi yang 

dibangun untuk mencari kekurangan yang mungkin masih ada. Dilakukan 

evaluasi awal dengan presentasi kepada staff PT Virtual Consulting dan kemudian 

staff PT Virtual Consulting menilai apabila pada aplikasi masih terdapat 

kekurangan akan dilakukan perbaikan. Jika masih ada kekurangan maka kembali 

pada tahap sebelumnya, yaitu build/revise mock-up. Tahap ini akan terus berlanjut 

hingga aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi. 

Pada saat melakukan perancangan sistem ini telah mengalami perbaikan 

sebanyak dua kali. Awalnya terjadi kesalahan dan kekurangan pada fungsi yang 

dimiliki sistem ini. Oleh karena itu, pada tahap customer test drives mock-up 

harus kembali pada tahap sebelumnya yaitu build/revise mock-up. Setelah selesai 

melakukan perbaikan dari fungsi tersebut dilakukan kembali proses costumer test 
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drives mock-up sampai costumer merasa tidak perlu ada lagi perbaikan dalam 

sistem ini. 

Pada tahap kedua sistem ini dilakukan perancangan sistem terlebih dahulu 

dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML) agar dapat memiliki 

gambaran akan sistem yang nantinya akan dibangun. Dilakukan perancangan alur 

kerja dari sistem tersebut, aktifitas apa yang nantinya dapat dilakukan pengguna 

pada saat menggunakan sistem ini, hingga relasi antar tabel pada database yang 

digunakan untuk menyimpan data atau informasi pada sistem ini. Dalam sistem 

yang dibangun, digunakan beberapa jenis UML antara lain : use case diagram, 

sequence diagram, dan class diagram.  

Kegunaan menggunakan Unified Modeling Language (UML) adalah untuk 

memberikan gambaran visual, rancangan, dan fungsi sistem. Dalam sistem yang 

dibangun ini digunakan use case diagram dan class diagram. Use case adalah 

teknik untuk merekam persyaratan fungsional sebuah sistem. Use case 

mendeskripsikan interaksi tipikal antara para pengguna sistem dengan sistem itu 

sendiri. Use case diagram menggambarkan perilaku yang berhubungan dengan 

sistem serta pengguna atau segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem 

manajemen proyek yang dibangun. 

 

 

Gambar 3. Use Case Diagram 

Gambar 3 merupakan use case diagram yang terdiri atas lima aktor yaitu 

CEO, administrator, project leader, project team, dan staff accounting. Masing-

masing actor memiliki hak akses yang berbeda dalam sistem. CEO bertugas 

memutuskan siapa yang berhak menjadi project leader. Semua data ini 

disesuaikan dengan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan 

pendataan data proyek. Admin bertugas untuk melakukan pengolahan seluruh data 

pada data projects, data tasks, data clients, data finances, data news, data reports, 

dan data users. Project leader memiliki wewenang untuk memilih siapa yang 

menjadi team dalam pengembangan proyek tersebut. Project team adalah pegawai 
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yang diutus oleh seorang project leader untuk mengerjakan proyek. Project team. 

Staff accounting bertugas untuk menyisipkan data mengenai harga yang telah 

disetujui oleh kedua belah pihak atas proyeknya. 

Sequence diagram menjelaskan secara detail urutan proses pengolahan 

data yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case, interaksi 

antar class, operasi apa saja yang terlibat, urutan antar operasi, dan informasi yang 

diperlukan oleh masing-masing operasi. 

 

Gambar 4. Sequence Diagram 

Gambar 4 merupakan sequence diagram dari aplikasi yang dibangun ini. 

Sequence diagram diatas menjelaskan bahwa actor mengakses aplikasi melalui 

boundary atau tampilan. Actor memilih salah satu data untuk diproses. Request 

dikirimkan ke controller yang nantinya controller akan memanggil fungsi yang 

terdapat di dalam model. Fungsi yang ada di model yang akan melakukan aksi 

proses pengelolaan data. Proses data yang ada pada aplikasi ini adalah tambah, 

ubah, dan hapus. Setelah data diproses maka data akan tersimpan di dalam 

database sistem ini. Setelah data diproses, dikirimkan konfirmasi dari controller 

ke boundary bahwa data telah berhasil diproses. 

Class diagram adalah sebuah class yang menggambarkan struktur dan 

penjelasan class, paket, objek serta hubungan satu dengan yang lainnya seperti 

containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Class diagram juga menjelaskan 

hubungan antar class dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana 

caranya agar mereka saling berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan. 
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Gambar 5. Class Diagram 

Gambar 5 merupakan class diagram dari aplikasi ini, terdiri dari 3 bagian 

utama yaitu entity, controller, dan user interface (view). Pada sistem aplikasi ini 

mempunyai 6 (enam) entity, yaitu projects, users, clients, taskpegawai, dan news. 

Controller yang menangani tiap-tiap entitiy memiliki fungsi manipulasi data yang 

diperantarai oleh user interface (view). 

Sistem ini dibangun dengan menggunakan Zend framework. Dengan 

menggunakan Zend framework seorang pengembang web akan lebih mudah 

membangun web dikarenakan sudah terdapat fungsi yang telah disediakan library 

pada setiap framework tanpa harus menggunakannya dari awal. Setiap framework 

memiliki cara yang berbeda untuk melakukan pemanggilan fungsi tersebut. Selain 

itu dengan menggunakan Zend framework, seorang pengembang web akan 

dimudahkan dalam pengembangan dan pada saat melakukan koreksi karena telah 

menggunakan arsitektur pemrograman yaitu model, view, dan controller (MVC). 

Dengan MVC, bagian-bagian dalam pembangunan sistem tersebut telah dipisah-

pisahkan sehingga lebih terstruktur sewaktu mengembangkan web tersebut.  

Tamplian login atau LoginUI adalah halaman di mana seorang user 

melakukan proses login. Kemudian IndexController akan melakukan fungsi di 

dalamnya. IndexController memiliki fungsi untuk melakukan pengecekan atas 

login yang dilakukan oleh user yang disesuaikan dengan hak aksesnya. Apabila 

username dan password sudah valid, maka akan diarahkan menuju halaman index 

sesuai dengan hak akses/role yang dimiliki oleh setiap user. 

CEOController memiliki fungsi untuk menambahkan seorang project leader 

yang nantinya akan menangani proyek yang diberikan pelanggan, dan melakukan 

manipulasi data seperti update untuk melakuan perubahan informasi atau 

melakukan penggantian project leader. Selain itu dari CEOController juga dapat 

melihat data projects, news, dan melakukan penambahan, perubahan, 
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penghapusan task yang diberikan project leader kepada project team, dan 

melakukan perubahan password user. 

AdminController berfungsi untuk melakukan pengolahan data projects, 

clients, news, dan users. ProjectleaderController memiliki fungsi untuk memilih 

user yang akan dijadikan sebagai project leader, memberikan task yang ditujukan 

kepada pagawai sehingga seorang pegawai dapat melihat proyek apa saja yang 

sedang ditangani, dan melakukan pergantian password. ProjectteamController 

hanya berfungsi untuk melihat data projects, news, tasks, dan penggantian 

password. Dalam ProjectteamController tidak dapat melakukan pengolahan data 

seperti hak akses lainnya. 

StaffaccountingController berfungsi untuk melakukan proses pengolahan 

data finances. Data finances yang dapat dimasukkan hanyalah biaya proyek saja 

dan juga dapat melakukan perubahan biaya tersebut. Selain melakukan fungsi 

pengolahan data tersebut, StaffaccountingController juga dapat melakukan 

perubahan biaya proyek dan melihat data proyek dan pergantian password. 

Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan konsep Model View Controller. 

Perancangan Model View Controller pada aplikasi ini dapat dilihat pada Tabel 1, 

Tabel 2, dan Tabel 3. 

Tabel 1 Perancangan Model 

Model Keterangan 

Projects.php Berisi query tambah data project, ubah data project, hapus data project, 

dan detail data project, tambah project leader ke project, tambah client ke 

project, dan detail data project. 

Clients.php Berisi query tambah data client, ubah data client, hapus data client, dan 

detail data client,  

Users.php Berisi query tambah data user, ubah data user, hapus data user, mengganti 

password user, mengganti password, dan detail data user. 

News.php Berisi query tambah data news, ubah data news, hapus data news, dan 

detail data news. 

Projectteam.php Berisi query untuk menampilkan daftar pegawai yang menjadi project 

team. 

Staffaccounting.php Berisi query untuk menampilkan daftar project yang telah diterima dan 

menambahkan budget dari project tersebut. 

Tabel 2 Perancangan View 

Package View Keterangan 

Admin index.phtml Menampilkan halaman utama ketika login 

sebagai admin. 

 listproject.phtml Menampilkan seluruh data project. 

 listclient.phtml Menampilkan seluruh data client. 

 listuser.phtml Menampilkan seluruh data user. 

 listnews.phtml Menampilkan seluruh data news. 

 tambahproject.phtml Menampilkan form untuk menambah 

project baru. 

 detailproject.phtml Menampilkan tabel data project dan untuk 

menghapus project. 

 tambahclient.phtml Menampilkan form untuk menambah 

client baru. 

 detailclient.phtml Menampilkan tabel data client dan untuk 

menghapus client. 

 listuser.phtml Menampilkan tabel data user dan untuk 
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menghapus user dan mengubah role user. 

 ubahroleuser.phtml Menampilkan form untuk mengubah role 

user. 

 tambahnews.phml Menampilkan form untuk menambah 

news baru. 

 detailnews.phtml Menampilkan tabel data news dan untuk 

menghapus repnewsort. 

 tambahclientkeproject.phml Menampilkan form untuk menambah 

client ke dalam data project. 

CEO index.phtml Menampilkan halaman utama ketika login 

sebagai CEO. 

 listproject.phtml Menampilkan seluruh data project. 

 listclient.phtml Menampilkan seluruh data client. 

 listpegawai.phtml Menampilkan seluruh data user yang 

termasuk sebagai pegawai. 

 listnews.phtml Menampilkan seluruh data news. 

 tambahpl.phml Menampilkan form untuk menambah 

project leader ke dalam data project. 

 detailproject.phtml Menampilkan tabel data project dan untuk 

menghapus project. 

 gantipassword.phtml Menampilkan form untuk mengganti 

password. 

ProjectLeader index.phtml Menampilkan halaman utama ketika login 

sebagai project leader. 

 listproject.phtml Menampilkan seluruh data project. 

 listclient.phtml Menampilkan seluruh data client. 

 listpegawai.phtml Menampilkan seluruh data user yang 

termasuk sebagai pegawai. 

 listnews.phtml Menampilkan seluruh data news. 

 detailproject.phtml Menampilkan tabel data project. 

 tambahpt.phtml Menampilkan form untuk menambah 

project team ke dalam data projectteam 

sesuai dengan user atau pegawai. 

 gantipassword.phtml Menampilkan form untuk mengganti 

password. 

ProjectTeam index.phtml Menampilkan halaman utama ketika login 

sebagai admin. 

 listproject.phtml Menampilkan seluruh data project. 

 listnews.phtml Menampilkan seluruh data news. 

 detailproject.phtml Menampilkan tabel data project dan untuk 

menghapus project. 

 gantipassword.phtml Menampilkan form untuk mengganti 

password. 

StaffAccounting index.phtml Menampilkan halaman utama ketika login 

sebagai admin. 

 listproject.phtml Menampilkan seluruh data project. 

 listclient.phtml Menampilkan seluruh data client. 

 listnews.phtml Menampilkan seluruh data news. 

 tambahbudget.phtml Menampilkan form untuk menambah 

budget ke dalam data project. 

 gantipassword.phtml Menampilkan form untuk mengganti 

password. 
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Tabel 3 Perancangan Controller 

Controller Keterangan 

Index.php Berisi fungsi untuk melakukan pengecekan terhadap username dan 

password, dan untuk medaftarkan user baru. 

Admin.php Berisi fungsi untuk melihat, tambah, ubah, hapus, project, client, user, 

finance, report, news, dan melihat detail untuk data project. 

CEO.php Berisi fungsi untuk menambah project leader ke dalam data project, 

melihat data user untuk memilih project team, dan melihat detail data 

project secara lengkap. 

Projectleader.php Berisi fungsi untuk menambah project team ke dalam data projectteam, 

melihat detail untuk data project, dan melihat data user untuk memilih 

project team. 

Projectteam.php Berisi fungsi untuk melihat detail untuk data project. 

Staffaccounting.php Berisi fungsi untuk menambahkan budget ke dalam data project, 

mencetak report. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Aplikasi pengolahan data berbasis web ini dibuat menggunakan Zend 

Framework. Dengan memanfaatkan fitur yang dimiliki oleh Zend framework atau 

yang disebut dengan library maka pengkodean (coding) yang dilakukan akan jauh 

lebih mudah dan singkat. Dari banyak library yang disediakan Zend framework, 

aplikasi ini menggunakan beberapa fitur antara lain Auth, Paginator, Session, dan 

layout. Library tersebut memiliki fungsi-fungsi yang telah disiapkan oleh Zend 

framework sehingga hanya dengan melakukan pemanggilan dan deklarasi dari 

setiap library yang digunakan maka fungsi tersebut langsung dapat digunakan 

tanpa melakukan proses pengkodean (coding) dari awal. 

Library Auth digunakan untuk melakukan pengecekan atau validasi hasil 

dari proses login yang sudah dilakukan. Apabila username dan password sudah 

sesuai dengan yang ada pada database, maka aplikasi ini dapat digunakan untuk 

menjalankan fungsi lainnya. Library Paginator digunakan untuk menampilkan 

hasil dari data yang ingin ditampilkan yang akan dipisahkan menjadi beberapa 

halaman tertentu. Library Session digunakan untuk membuat sesi baru dari setiap 

proses login yang telah dilakukan. Library layout digunakan untuk membuat 

halaman yang dijadikan template atau halaman yang tidak berubah pada halaman 

lainnya sehingga tidak perlu membuat halaman baru beserta fungsi-fungsi di 

dalamnya. 

Tahap pertama dilakukan proses pengkodean (coding) untuk pembuatan 

sistem ini, kemudian dilanjutkan dengan pengujian sistem. Proses pengkodean 

sistem ini dengan menggunakan model, view, dan controller. Sedangkan 

pengujian sistem ini menggunakan pengujian black box. 

Halaman pertama dari web ini ditunjukkan pada Gambar 6. Halaman ini 

memuat sebuah form untuk melakukan proses login agar dapat mengakses sistem 

ini. Apabila pengguna telah berhasil login, maka akan diteruskan menuju halaman 

utama sesuai dengan hak akses yang telah dipilih. Namun apabila terjadi 

kesalahan pada saat melakukan input data username atau password, maka akan 

muxncul peringatan bahwa terjadi kegagalan proses login, dan pengguna akan 

tetap berada pada halaman login ini. Setiap pengguna memiliki perbedaan hak 
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akses. Oleh karena itu, setiap pengguna akan memiliki tampilan dan fungsi yang 

berbeda-beda.  

 

 
Gambar 6. Halaman Login 

Kode Program 1 Pengecekan Proses Login 

 
Kode Program 1 merupakan perintah untuk melakukan proses login. 

Pertama akan dikirimkan request dari data username, password, dan role yang 

telah diisi oleh user. Data username, password, dan role akan disesuaikan dengan 

data yang ada di dalam database. Jika username, password, dan role yang 

diisikan sesuai dengan database maka proses login berhasil, jika tidak muncul 

1. if ($this->getRequest()->isPost()) { 

2. $request = $this->getRequest(); 

3. $nama = $request->getParam('nama');  

4. $username = $request->getParam('username');  

5. $password = $request->getParam('password');  

6. $role = $request->getParam('role'); 

7. . 

8. if (($value['role'] == "admin") || ($role == "admin")) { 

9.         $data = $authAdapter->getResultRowObject(null, 'password'); 

10.         $auth->getStorage()->write($data); 
11.         $data2 = $authAdapter2->getResultRowObject(null, 'username'); 
12.         $auth2->getStorage()->write($data2); 
13.         $this->_redirect('./admin/index'); 
14. } else if (($value['role'] == "ceo") || ($role == "ceo")) { 
15.         $data = $authAdapter->getResultRowObject(null, 'password'); 
16.         $auth->getStorage()->write($data); 
17.         $data2 = $authAdapter2->getResultRowObject(null, 'username'); 
18.         $auth2->getStorage()->write($data2); 
19.         $this->_redirect('./ceo/index'); 
20. }  
21. . 
22. . 
23. } else { 
24.         $this->view->sendMessage = "Username and Password Doesn't Match 

With The Role"; 

25.         return; 
26.         $this->_redirect('/index/index'); 
27. } 
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peringatan bahwa username, password, dan role yang dimasukkan tidak sesuai 

dengan yang ada pada database.  

Halaman daftar project ditunjukkan pada Gambar 7 berisi satu tabel untuk 

menampilkan daftar project. Didalam halaman daftar kegiatan ini terdapat fungsi 

hapus project. Hapus merupakan fungsi untuk menghapus data project 

berdasarkan ID yang dipilih. Semua pengguna dapat melihat informasi project 

seperti yang ada pada Gambar 7. Fungsi delete seperti yang ada pada Gambar 6 

ini hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki hak akses sebagai admin. 

Bila hak aksesnya sebagai CEO, maka fungsi yang terdapat pada daftar 

project tersebut adalah untuk melakukan pemilihan pegawai yang nantinya akan 

dijadikan project leader. Apabila hak aksesnya sebagai project leader fungsi 

untuk melihat daftar project secara keseluruhan ini. 

Untuk hak akses sebagai project leader, daftar project ini memiliki fungsi 

untuk memilih pegawai yang akan dijadikan sebagai rekan satu tim atau project 

team dalam pengerjaan project tersebut. Kemudian hak akses yang terakhir adalah 

sebagai staff accounting. Daftar project yang ditampilkan pada halaman khusus 

staff accounting memiliki fungsi untuk menyisipkan harga dari project tersebut 

yang telah disetujui. Kemudian, seorang staff accounting dapat mengganti status 

pembayaran dari project tersebut. Apabila project tersebut telah dibayar, maka 

status pembayarannya menjadi paid. Sedangkan bila project tersebut belum 

dibayar, maka status pembayarannya menjadi unpaid. 

 

 
Gambar 7. Daftar Projects 

 

 

 



13 
 

Kode Program 2 Menampilkan Daftar Project 

 
Kode Program 2 merupakan perintah untuk menampilkan halaman daftar 

kegiatan. Controller memanggil fungsi yang ada pada model kegiatan, yaitu 

tampilkan. Di dalam fungsi tampilkan sudah diberikan query limit, sehingga daftar 

project yang ditampilkan sebanyak 10 pada setiap halaman. Apabila data yang 

dimiliki lebih dari 10, maka akan diteruskan ke halaman berikutnya dan dimulai 

dari project nomor 11.  

Form add project ditunjukkan pada Gambar 8 hanya dapat diakses oleh 

pengguna yang memiliki hak akses sebagai admin. Hal ini dikarenakan hanya 

admin yang dapat menambahkan sebuah proyek atau lebih. Pada halaman ini 

terdapat text field yang berguna untuk memasukkan nama dari project yang ingin 

ditambahkan, dan text field untuk memasukkan tanggal diterima project dan 

tanggal project tersebut harus diselesaikan. Jika data sudah diisi semua maka akan 

muncul informasi bahwa data kegiatan telah disimpan. 

 Kemudian bila data proyek telah berhasil disimpan, data proyek ini yang 

nantinya akan digunakan oleh pengguna dengan hak akses sebagai CEO untuk 

memilih proyek yang telah diterima oleh pelanggan dan selanjutnya akan 

melakukan pemilihan project leader. 

 
Gambar 8. Halaman Add Project 

 

 

 

1. $limit = $this->_getParam("lp"); 
2. $projects = new Application_Model_DbTable_Projects(); 
3. $this->view->assign('jumlah', $projects->jumlahnya()); 
4. $this->view->assign('projects', $projects->tampilkan()); 
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Kode Program 3 Add Project 

 
Kode Program 3 merupakan perintah untuk melakukan proses add project. 

Pertama akan dikirimkan request dari setiap data yang telah diisikan. Kemudian 

dilakukan pengecekan nama project, jika ada nama project yang sama di dalam 

database maka muncul pemberitahuan bahwa data sudah ada. Jika tidak maka 

dipanggil fungsi yang ada pada model kegiatan, yaitu tambahProjects untuk 

menyimpan data dan muncul pemberitahuan bahwa data telah disimpan.  

Form add client ditunjukkan pada Gambar 9 berisi text field untuk 

menambahkan data client. Data client yang ditambah terdiri dari nama client, 

email, address, dan phone. Jika data sudah diisi maka akan muncul informasi 

bahwa data berhasil ditambahkan. Fungsi add client ini hanya dapat dilakukan 

oleh admin. Dan data client ini juga hanya dapat dilihat oleh admin dan CEO saja 

dikarenakan data client pada umumnya akan dirahasiakan. 

Gambar 9. Add Client  

 

 

 

1. $request = $this->getRequest(); 

2. . 

3. . 

4. if ($namanya == $project_name) { 

5. $this->view->sendMessage = "PROJECT '$project_name' ALREADY EXIST"; 

6. return; 

7. } else { 

8. $this->view->projects = $projects->tambahProjects($id, $project_name, 

$budget, $start_date, $end_date, $status); 

9. $this->view->sendMessage = "PROJECT '$project_name' SUCCESSFULLY ADDED"; 

10. return; 
11. $this->_redirect('./admin/listproject'); 
12. } 
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Kode Program 4 Add Client 

 
Kode Program 4 merupakan perintah untuk menambahkan data client. 

Pertama akan dikirimkan request dari setiap data yang akan ditambahkan. 

Kemudian dipanggil fungsi yang ada pada model clients, yaitu addClients untuk 

menambahkan data client dan akan muncul pemberitahuan bahwa data telah 

berhasil ditambahkan.  
 

Kode Program 5 Delete Client 

 
Kode Program 5 merupakan perintah untuk menghapus data client 

berdasarkan ID yang telah dipilih. Controller memanggil fungsi yang ada pada 

model kegiatan, yaitu deleteclients. Fungsi yang ada pada deleteclients mencari 

data sesuai dengan id yang dipilih. Dengan id yang dipilih akan dihapus dari 

database.  

Halaman list user ditunjukkan pada Gambar 10 berisi satu tabel untuk 

menampilkan data dari tabel users pada database. Tabel users ini diisi berdasarkan 

pegawai yang ada pada PT Virtual Consulting dan berdasarkan jabatannya atau 

posisinya di PT Virtual Consulting. Halaman list user hanya dapat dilihat oleh 

admin dikarenakan dalam tabel tersebut terdapat fungsi delete change role. 

Apabila ada pegawai yang keluar dari PT Virtual Consulting maka admin akan 

melakukan penghapusan user melalui halaman list user ini. 

1. ublic function deleteclientAction() { 

2. $request = $this->getRequest(); 

3. $id = $request->getParam('id'); 

4. $storage = new Zend_Auth_Storage_Session(); 

5. $data = $storage->read(); if ($namanya == $client_name) { 

6. if (!$data) { 

7. $this->_redirect('/'); 

8. } else { 

9. $clients = new Application_Model_DbTable_Clients(); 

10. $clients->deleteclients($id); 
11. $this->_redirect("/admin/listclient/"); 
12. } 
13.  } 
 

1. if ($this->getRequest()->isPost()) { 

2. $nama = $request->getParam('nama'); 

3. . 

4. . 

5. if ($namanya == $client_name) { 

6. $this->view->sendMessage = "Client '$client_name' Sudah Ada"; 

7. return; 

8. } else { 

9. $this->view->clients = $clients->addclients($id, $client_name, $email, 

$address, $phone); 

10. $this->view->sendMessage = "Client '$client_name' Sudah Disimpan"; 
11. return; 
12. $this->_redirect('./admin/listclient'); 
13. } 
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Gambar 10. Halaman List Users 

Kode Program 6 List Users 

 
Kode Program 6 merupakan perintah untuk menampilkan data Users 

secara keseluruhan dengan dibatasi oleh fungsi limit. Limit yang telah ditentukan 

yaitu 10 ID. Sehingga setiap ditampilkan 10 data, maka data berikutnya akan 

ditampilkan pada halaman berikutnya.  

Kode Program 7 Delete Users 

 
Kode Program 7 merupakan perintah untuk menghapus data User. Pada 

saat melakukan aksi menghapus data User, maka data yang terhapus adalah 

seluruh data yang memiliki ID sesuai yang dipilih pada saat memilih opsi delete. 

Halaman gantiroleuser ditunjukkan pada Gambar 11 berisi satu form untuk 

melakukan perubahan hak akses atau role. Fungsi ini hanya dapat dilakukan oleh 

admin saja. Seluruh fungsi perubahan yang berhubungan langsung dengan data 

pegawai atau user hanya dapat dilakukan oleh admin untuk menghindari 

perubahan data yang diluar kendali. Dengan melakukan pemilihan pada halaman 

list user, kemudian akan dilanjutkan menuju halaman ganti role user ini. Setelah 

memilih role yang ingin diganti sistem akan melakukan proses pengolahan data 

untuk mengubah hak akses dari user yang telah dipilih. 

1. } else { 

2. $projects = new Application_Model_DbTable_Projects(); 

3. $projects->deleteusers($id); 

4. $this->_redirect("/admin/listproject/"); 

5. } 

 

1. $limit = $this->_getParam("c"); 

2. $projects = new Application_Model_DbTable_Projects(); 

3. $this->view->assign('jumlah', $projects->jumlahnya()); 

4. $this->view->assign('projects', $projects->tampilkan($limit)); 
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Gambar 11. Halaman ganti role user 

Kode Program 8 Gantiroleuser 

 
Kode Program 8 merupakan perintah untuk mengganti role atau hak akses 

dari seorang user. Role akan berpengaruh atas peran user dalam menggunakan 

sistem. Role yang diganti berdasarkan role yang sudah ada pada tabel database 

yang bernama role. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. if ($this->getRequest()->isPost()) { 

2. $request = $this->getRequest(); 

3. $role = $request->getParam('role'); 

4. $users = new Application_Model_DbTable_Users(); 

5. $this->view->users = $users->gantiroleUsers($id, $role); 

6. $this->_redirect('./admin/listuser'); 

7. } else { 

8. $role = new Application_Model_DbTable_Role(); 

9. $this->view->assign("role",$role->tampilkan()); 

10. } 
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Halaman tambahnews ditunjukkan pada Gambar 12. Pada halaman ini 

terdapat satu form untuk melakukan penambahan news atau membuat news yang 

baru. 

 
Gambar 12. Halaman Add News 

Kode Program 9 Fungsi Add News 

 
Kode Program 9 merupakan perintah menambahkan news. Pertama 

controller akan memanggil fungsi dari model news, yaitu addNews. Fungsi 

tersebut digunakan untuk menambahkan data news kedalam tabel news pada 

database.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. if ($namanya == $judul) { 

2. $this->view->sendMessage = "NEWS '$judul' ALREADY EXIST"; 

3. return; 

4. } else { 

5. $this->view->news = $news->addNews($id, $judul, $isi); 

6. $this->view->sendMessage = "NEWS '$judul' SUCCESSFULLY ADDED"; 

7. return; 

8. $this->_redirect('./admin/listnews'); 

9. } 
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Halaman index untuk user ditunjukkan pada Gambar 13. Halaman ini 

dapat diakses bagi yang memiliki hak akses sebagai project leader. Pada halaman 

ini juga dapat terlihat project apa saja yang harus diselesaikan atau yang sedang 

ditanganinya sebagai project leader. 

 

 
Gambar 13. Halaman index untuk project leader 

Halaman add budget and change status ditunjukkan pada Gambar 14. 

Halaman ini dapat diakses bagi yang memiliki hak akses sebagai staff accounting. 

Sebelum menuju halaman ini, seorang staff accounting memilih project mana 

pada halaman list project. Kemudian setelah memilih project tesebut, staff 

accounting menyimpan budget dan status dari pembayaran project tersebut seperti 

yang telah diisi pada form.  
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Gambar 14. Halaman add budget untuk staff accounting 

Kode Program 10 Fungsi Add Budget 

 
Kode Program 10 merupakan susunan kode untuk melakukan penambahan 

budget dan status. Pertama controller akan memanggil fungsi dari model projects, 

yaitu addbudegetProjects. Fungsi tersebut digunakan untuk menambahkan budget 

yang akan disatukan didalam tabel projects pada database.  

 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi aplikasi hasil 

implementasi dengan menggunakan metode black box. Hasil pengujian dengan 

metode black box dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Hasil Pengujian Black Box 

Pengujian Hasil Yang Diharapkan Hasil Pengujian Valid 

Mengosongkan role, username 

dan password. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa data harus di isi semua. 

Sesuai √ 

Mengosongkan role dan 

memasukkan username dan 

password dengan benar. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa data harus di isi semua. 

Sesuai √ 

1. if ($this->getRequest()->isPost()) { 

2. $budget = $request->getParam('budget'); 

3. $status = $request->getParam('status'); 

4. $projects = new Application_Model_DbTable_Projects(); 

5. $projects->addbudgetProjects($id, $budget, $status); 

6. $this->_redirect('./staffaccounting/listproject'); 

7. } else { 

8. $projects = new Application_Model_DbTable_Projects(); 

9. $this->view->assign("projects", $projects->getProjects($id)); 

10. }$this->view->sendMessage = "NEWS '$judul' ALREADY EXIST"; 
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Memilih role dan memasukkan 

username dan password yang 

salah. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa username dan password 

yang dimasukkan tidak sesuai 

dengan role yang dipilih. 

Sesuai √ 

Memilih role dan memasukkan 

username dan password yang 

benar. 

Sistem mengalihkan ke halaman 

menu utama yang berbeda dari 

setiap role yang dipilih. 

Sesuai √ 

Memasukkan nama project yang 

sudah ada di dalam database. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa projects dengan nama yang 

dimasukkan sudah ada. 

Sesuai √ 

Memasukkan nama project yang 

tidak ada di dalam database. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa project dengan nama yang 

dimasukkan telah berhasil 

disimpan. 

Sesuai √ 

Mengganti data project yang 

lama dengan data project yang 

baru. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa data project sudah diubah. 

Sesuai √ 

Memasukkan nama client yang 

sudah ada di dalam database. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa client dengan nama yang 

dimasukkan sudah ada. 

Sesuai √ 

Memasukkan nama client yang 

tidak ada di dalam database. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa client dengan nama yang 

dimasukkan telah berhasil 

disimpan. 

Sesuai √ 

Mengganti data client yang lama 

dengan data client yang baru. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa data client sudah diubah. 

Sesuai √ 

Memasukkan nama news yang 

sudah ada di dalam database. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa news dengan nama yang 

dimasukkan sudah ada. 

Sesuai √ 

Memasukkan nama news yang 

tidak ada di dalam database. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa news dengan nama yang 

dimasukkan telah berhasil 

disimpan. 

Sesuai √ 

Mengganti data news yang lama 

dengan data news yang baru. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa data news sudah diubah. 

Sesuai √ 

Berdasarkan hasil pengujian black box dapat disimpulkan bahwa semua 

fungsi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.  
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Pengujian aplikasi ini juga dilakukan kepada pengguna secara langsung 

yaitu pegawai dari PT Virtual Consulting sesuai dengan jabatannya. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada empat admin, dua CEO, empat 

project leader, sepuluh project team, dan tiga staff accounting. Pilihan jawaban 

pada kuesioner yang diberikan terdiri atas lima pilhan jawaban, antara lain : 

sangat setuju dengan point 5, setuju dengan point 4, normal dengan poin 3, tidak 

setuju dengan point 2, dan sangat tidak setuju dengan point 1. Rating scale 

didapatkan dengan cara mengalikan point dari pilihan jawaban dengan jmlah 

pertanyaan dan responden seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5. 
Tabel 5 Rating Scale 

Pilihan Jawaban Rating Scale 

Sangat Setuju 81-100 

Setuju 61-80 

Normal 41-60 

Tidak Setuju 21-40 

Sangat Tidak Setuju 1-20 

Untuk mendapatkan nilai masing-masing pilihan jawaban dihitung dengan 

mengalikan point dari pilihan jawaban dengan jumlah pertanyaan dan responden 

kemudian dibagi dengan jumlah soal untuk memperoleh nilai rata-rata dari hasil 

pengujiannya. Hasil perhitungan dan hasil kuesioner ditunjukkan pada Tabel 6 

dan Tabel 7. 

Tabel 6 Hasil Pengisian Kuesioner 

No Pernyataan SS S N TS STS Total 

1 Semua data ditampilkan sesuai 

dengan format kebutuhan masing-

masing hak akses. 

6 12 2   20 

2 Aplikasi menyediakan form input 

data sesuai dengan kebutuhan. 

 10 7 3  20 

3 Data-data yang berkaitan 

ditampilkan secara detail. 

2 8 10   20 

4 Output yang disajikan ditampilkan 

dalam format yang dibutuhkan. 

1 10 6 3  20 

5 Aplikasi yang dibuat sesuai dengan 

kebutuhan. 

 14 6   20 
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Tabel 7 Hasil Perhitungan Kuesioner 

No Pernyataan SS S N TS STS Total 

1 Semua data ditampilkan sesuai 

dengan format kebutuhan masing-

masing hak akses. 

30 48 6   84 

2 Aplikasi menyediakan form input 

data sesuai dengan kebutuhan. 

 40 21 6  67 

3 Data-data yang berkaitan 

ditampilkan secara detail. 

10 32 30   72 

4 Output yang disajikan ditampilkan 

dalam format yang dibutuhkan. 

5 40 18 6  69 

5 Aplikasi yang dibuat sesuai dengan 

kebutuhan. 

 56 18   74 

 Total      366 

 Rata-rata (366:5) 73.2 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner didapat nilai 366. Dengan 

mengetahui nilai rata-rata sebesar 73.2. Hasil 73.2 tersebut didapat dari nilai total 

penghitungan hasil kuesioner yaitu 366 dibagi dengan jumlah soal yang diberikan 

yaitu 5 soal. Kemudian ditemukan hasil 73.2 yang berarti sangat setuju 

dikarenakan aplikasi ini sudah memenuhi kebutuhan PT Virtual Consulting untuk 

melakukan pengelolaan data proyek. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa untuk sistem ini 

dapat membantu pengolahan data proyek pada sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang IT Consultant. Selain fungsi tambah, ubah, dan hapus dalam 

manipulasi data, aplikasi ini juga dapat memberikan informasi tentang keuangan 

perusahaan yang berasal dari proyek yang diterimanya. Aplikasi ini dapat 

memberikan laporan keuangan dengan melampirkan seluruh data proyek yang 

diterima beserta dengan harga proyek dan status pembayaran, sehingga 

memudahkan pengguna untuk mengetahui status pembayaran proyek. 

Framework Zend memang terhitung lebih berat dibandingkan dengan 

framework lainnya. Hal ini dikarenakan library yang disediakan oleh framework 

Zend sangat banyak. Dengan menggunakan framework Zend, pengembang web 

akan lebih mudah dalam melakukan proses pengkodean (coding) dikarenakan 

pada Zend framework telah disediakan library yang lengkap. Dengan melakukan 

pemanggilan dan deklarasi dari setiap fungsi yang ingin digunakan maka 

pengembang web tidak perlu lagi melakukan pengkodean (coding) yang panjang. 
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