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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang 

berkaitan dengan sistem informasi penjadwalan sales dan 

penggelolaan data telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Sistem informasi penjadwalan kunjungan sales dengan 

berbasis website menggunakan SMS gateway pada PT. Marco 

Motor. Sistem ini digunakan oleh admin CRM untuk 

melakukan pendataan jadwal sales. Dengan masalah 

kekeliruan dalam menentukan jadwal kepada semua sales 

akhirnya dibuatkan aplikasi menentukan jadwal kunjungan 

menggunakan SMS gateway. Sistem ini menggunakan metode 

waterfall untuk melakukan proses pembuatan aplikasi sesuai 

dengan persetujuan kuisoner responden [1]. 

Disisi lain, Pembuatan aplikasi website penjadwalan 

sales pada distributor sparepart dengan menggunakan metode 

Sales Force Automation berbasis web dengan PHP. Sistem ini 

dibuat dengan adanya kendala masih menggunakan sistem 

manual. Sistem ini bekerja untuk membantu sales dalam 

menentukan jadwal dan menerima tugas-tugas yang diberikan 

oleh admin. Sistem aplikasi ini menggunakan mobile 

application dengan metode Sales Force Automation [2]. 
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Sementara itu, Perancangan sistem informasi 

penjadwalan kunjungan sales pada Toko Ameera. Sistem ini 

memiliki masalah yang sama dalam melakukan jadwal yang 

pasti dalam melakukan kedatangan sales. Sistem ini dibuat 

dengan tujuan memudahkan pengelolaan data pemesanan dan 

kegiatan sales. Sistem ini bekerja dengan metodologi 

waterfall dan proses bisnis menggunakan Data Flow Diagram 

[3]. 

Dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pengembangan 

aplikasi tersebut dilakukan dengan utama membantu dari sisi 

admin dan sales tidak diberikan akses untuk melakukan input 

jadwal pada aplikasi tersebut, sedangkan pada aplikasi 

pengembangan ini memberikan akses kepada sales untuk 

dapat melakukan input jadwal secara mandiri oleh semua 

sales. Dengan sistem seperti ini memberikan kemudahan pada 

sisi pemilik toko dan sales yang akan berkunjung untuk tidak 

terjadinya tabrakan waktu antar semua sales. Selain itu juga, 

aplikasi ini mampu menyimpan data-data yang perlu disimpan 

serta menyimpan data transaksi pembelian dan penjualan yang 

terjadi per hari. Aplikasi ini akan memberikan pemberitahuan 

yang akan dilakukan oleh admin untuk memberikan informasi 

mengenai waktu kedatangan yang telah ditetapkan sales. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Penjadwalan 

Penjadwalan adalah suatu pedoman dalam melakukan 

pekerjaan yang telah ditentukan untuk melakukan apa saja 

yang harus dikerjakan sesuai dengan jadwal [4]. Penjadwalan 

adalah sebuah aturan yang telah dibuat dan ditentukan oleh 

pengguna sesuai dengan aktifitas dan kegiatan yang akan 

dilakukan [5]. Jadwal yang sesuai dengan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan jadwal yang sudah 

dibuat berdasarkan dengan fakta urutan kerja dan rencana 

kegiatan yang akan dilakukan dengan sangat detail dan tepat 

[5]. 

2.2.2 Sales Force Automation (SFA) 

SFA membantu untuk melakukan kegiatan perusahaan 

mulai dari melakukan pengecekan, akun, dan juga mengawasi 

dalam melakukan penjualan serta mengelola kegiatan 

pelanggan [6]. 

2.2.3 Pengelolaan Data 

Pengelolaan adalah kegiatan yang memanfaatkan dan 

mengendalikan berdasarkan sumber daya yang dibutuhkan 

untuk mencapai dan menyelesaikan masalah dan tujuan 

tertentu [7]. Pengelolaan data adalah suatu kegiatan peristiwa 

yang dalam digambarkan dalam bentuk seperti data yang akan 

diproses dan diolah untuk memiliki kegunaan berupa 

informasi [8]. 
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2.2.4 Metode Software Development Life Cycle (SDLC) 

Waterfall 

Model Waterfall adalah suatu metode dalam 

melakukan pengembangan aplikasi dengan 

menyediakan alur kerja perangkat lunak yang sangat 

terurut yang dimulai dari analisis, desain, pengodean, 

pengujian, dan tahap pendukung [9].  

2.3 Metode Penelitian 

Pengembangan sistem aplikasi ini menggunakan 

metode Software Development Life Cycle (SDLC). Metode 

Software Development Life Cycle adalah suatu sistem 

permodelan yang digunakan dalam mengembangkan software 

supaya memiliki urutan proses yang lebih tertata. Didalam 

Software Development Life Cycle juga bukan sekedar hanya 1 

proses saja, melainkan memiliki 6 proses yang harus dilewati 

dalam membuat sebuah sistem aplikasi, tahapan-tahapannya 

antara lain: rencana (planning), analisis (analysis), desain 

(design), implementasi (implementation), uji coba (testing), 

dan pengelolaan (maintenance) [10].  
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Gambar 2. 1. Metode Software Development Life Cycle 

Metode Software Development Life Cycle juga 

memiliki banyak model yang dapat digunakan dan sistem 

aplikasi ini menggunakan model waterfall. Model waterfall 

ini banyak digunakan untuk membangun aplikasi dikarenakan 

model ini memiliki urutan yang sangat mudah dilakukan. 

Model ini juga dapat diterapkan dalam membangun aplikasi 

skala kecil maupun aplikasi dengan skala yang cukup besar. 

Dalam model waterfall ini sebelum tahap yang dilalui selesai, 

sistem tidak bisa dilanjutkan menuju proses selanjutnya 

dikarenakan dalam model ini setiap proses harus di selesaikan 

sebelum menuju ke proses selanjutnya supaya dapat berjalan 

lebih urut dan tertata [10].  
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2.3.1 Rencana (planning) 

Tahap yang paling awal dalam model waterfall 

yaitu rencana. Dalam tahap ini pengembang melakukan 

perencanaan terhadap aplikasi yang akan dibuat. 

Pengembang melakukan beberapa wawancara, 

kuesioner, atau bisa secara langsung dari user yang 

bersangkutan. Dengan tahap awal ini pengembang bisa 

mengetahui apa yang akan direncanakan oleh user 

terkait dengan aplikasi yang dibutuhkan. Semua yang 

dibutuhkan user akan dicatat oleh pengembang sebagai 

acuan untuk memulai pembuatan sebauh sistem aplikasi 

[11]. 

2.3.2 Analisis Kebutuhan (analysis) 

Tahapan yang penting juga terutama dalam 

menyiapkan semua kebutuhan dari user untuk mulai 

membangun sistem aplikasi. Mulai dari alasan user 

membangun aplikasi ini pasti memiliki latar belakang 

kenapa aplikasi ini dibuat. Selain itu juga kebutuhan 

aplikasi seperti jenis aplikasi yang digunakan, user yang 

akan bisa menggunakan aplikasi, dll. Semua kebutuhan 

itu harus juga di bahas atau diusulkan kembali dengan 

user yang bersangkutan. Dengan tujuan supaya 

pengembang tidak bekerja dua kali terutama juga untuk 

kenyamanan dari sisi user. Hasil yang dibutuhkan 

semua dari user akan mulai dikerjakan sesuai dengan 
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kebutuhan kinerja aplikasi yang diharapkan dapat 

membantu user dalam meringankan pekerjaannya [11]. 

2.3.3 Desain (design) 

Tahapan selanjutnya yang tidak bisa dilewatkan 

yaitu tahap desain. Desain juga sangat berperan penting 

dalam kenyamanan user dalam menggunakan aplikasi. 

Terutama bagaimana user bisa dengan mudah 

menggunakan aplikasi. Pengembang setelah menerima 

semua data yang dibutuhkan user akan mulai dibuat 

dalam bentuk blueprint. Blueprint itu seperti gambaran 

umum atau diagram kerja yang digunakan pengembang 

untuk memulai coding. Jika dengan adanya kekurangan 

yang dibutuhkan user maka blueprint dapat diganti 

sesuai keinginan user. Sehingga setelah desain 

dinyatakan sesuai dengan user maka pengembang bisa 

melanjutkan ke tahap selanjutnya [11]. 

2.3.4 Implementasi (implementation) 

Untuk dapat digunakan user dalam bentuk 

aplikasi, maka desain dalam bentuk blueprint mulai 

diterapkan ke bentuk aplikasi. Media yang digunakan 

adalah komputer, untuk dapat di terapkan aplikasi maka 

pengembang mulai melakukan coding sesuai dengan 

desain yang disepakati. Implementasi semuanya akan 

dikerjakan oleh pengembang atau programmer yang 

memiliki kemampuan dibidang pemrograman [11]. 
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Didalam tahap ini proses awal dari desain 

sampai menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan. 

Dari fungsi yang dibutuhkan user maupun pengaturan 

dari user benar-benar bisa dijalankan dan tampilan yang 

sudah benar-benar sesuai [11].  

2.3.5 Uji Coba (testing) 

Semua aplikasi akan melewati tahap uji coba 

dengan tujuan untuk mengetahui sampai dimana 

aplikasi dapat digunakan. Selain itu juga pengembang 

juga dapat mengetahui apakah adanya error pada 

aplikasi tersebut. Jika adanya error juga akan masuk ke 

dalam proses selanjutnya. Selain dari sisi user juga 

aplikasi dapat di ji coba kepada semua pengguna yang 

akan menggunakan aplikasi ini supaya aplikasi ini 

benar-benar dari masalah dalam kinerja sistem [11]. 

2.3.6 Pengelolaan (maintenance) 

Setelah melewati semua tahap. Pada tahap ini 

aplikasi akan di evaluasi apakah masih adanya 

kesalahan pada tahap uji coba, ketika pada tahap uji coba 

terdapat error maka pengembang akan melakukan 

perubahan pada aplikasi. Untuk aplikasi juga belum 

tentu selama digunakan akan sebatas seperti itu pasti 

memiliki upgrade ke versi yang lebih baik mungkin 

dengan penambahan fitur lain. Jika sudah tidak adanya 
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masalah maka dalam proses tahap pengembangan pada 

aplikasi ini bisa dinyatakan berhasil [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


