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PT Alam Jaya Berdikari (AJB) merupakan perusahaan swasta berskala 

nasional yang memiliki sejarah dan pengalaman panjang di bidang jasa 

konstruksi. Perusahaan yang aktif dalam melaksanakan proyek sering kali 

menghadapi berbagai masalah dalam mengelola proyek-proyeknya. Masalah yang 

sering dialami pertama yaitu lokasi proyek yang relatif jauh sehingga mengalami 

keterlambatan informasi. Masalah yang kedua manajer proyek harus turun ke 

lapangan untuk mengetahui informasi yang disampaikan pelaksana apakah benar 

terkadang pelaksana menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sampai 

pada tahap progress yang diharapkan ternayata belum akan tetapi manajer proyek 

sering tidak sempat untuk turun langsung melihat kondisi lapangan karna 

banyaknya kegiatan yang harus diurus sehingga sulit dalam pengambilan 

keputusan. Permasalahan berikutnya kegiatan pendokumentasian yang dilakukan 

oleh pelaksana kegiatan sering terjadi penumpukan gambar karena proyek yang 

sangat banyak terkadang pimpinan sering keliru proyek mana saja yang telah 

dikerjakan karna laporan yang dikirim diterima melalui media whatsapp terlebih 

lagi tidak sembarangan orang yang bisa mengirimkan foto proyek ke pimpinan 

karna urusan keamanan. Dari permasalahan berikut mengakibatkan penyelesaian 

proyek menjadi lambat (tidak sesuai antara waktu rencana kerja dengan waktu 

pelaksanaan pengerjaan proyek). 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirancang sebuah sistem untuk 

melaporkan perkembangan proyek yang sedang dikerjakan atau secara kontiyu 

dapat dilihat perkembangannya dalam format bentuk tabel, grafik, dan format foto 

dokumentasi proyek yang tersistem. Sistem Informasi Pengawasan Proyek di PT 

Alam Jaya Berdikari ini dibangun dengan menggunakan aplikasi Adobe 

Dreamweaver CS5, database SQL, metode pengembangan sistem menggunakan 

Metode Waterfall, desain sistem menggunakan Unified Modeling Language 

(UML) dan bahasa pemrograman menggunakan PHP serta Pengujian sistem 

menggunakan blackbox testing dan penilaian website menggunakan webqual. 
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