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Abstract

Technology development were going faster than before, Gunung
Jati Company is one of the company who need application to help their
business activities. Web-based applications processing report becomes a
choice for Gunung Jati Companies for developing their business activities.
In company business activities, an application that can give simplicity of
the use was urgently needed. This situation motivated programmers in
making web-based applications processing report. Research method that
is used waterfall method which is begun by hardware and software
requirement analysis, system design, database implementation, and
application implementation.The purpose of this research is to produce an
application that capable to process workers information, selling goods
information and sales distribution through GeoCust in every branch of
Gunung Jati Company.
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1. Pendahuluan

Dalam dunia teknologi, perkembangan teknologi dinilai berkembang dengan
pesat. Kebanyakan perusahaan baik swasta maupun  perusahaan  pemerintah  sudah
mulai merubah sistem dalam perusahaan menjadi berbasis komputasi. Banyak
kegiatan di dalam perusahaan sudah mulai dilakukan secara otomatis atau
menggunakan komputer. Berdasarkan  perkembangan tersebut, dunia  bisnis juga
mengikuti  perkembangan yang  terjadi diluar  dunia  bisnis. Akan tetapi,  hingga  kini
perkembangan  tersebut  belum  terealisasi menyeluruh secara nyata. PT. Gunung
Jati sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang penjualan dan distributor
bahan bangunan. Sistem pengolahan report milik PT. Gunung Jati terdahulu yang
bersifat manual dan tidak terstruktur dengan baik, sekarang ini telah mulai merasakan
akan pentingnya peran serta penggunaan teknologi komputasi dalam pengolahan
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report yang dimiliki dalam kelancaran setiap kegiatan proses bisnis. Adanya kendala-
kendala dari sistem pengolahan report yang terdahulu milik PT. Gunung Jati, akhirnya
akan dirancang sebuah aplikasi pengolahan report berbasis web yang memiliki fitur
GeoCust sebagai fitur tambahannya. Aplikasi pengolahan report berbasis web dibuat
dengan tujuan untuk memberikan kemudahan akses dari pada sales marketing
dalam pencarian data-data yang dibutuhkan.

2. Kajian Pustaka

Pada penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa production planning belum
dilakukan secara optimal, oleh karena itu dibuatlah sistem modul terbaru yang akan
digunakan untuk memperbaiki sistem bisnis yang difokuskan pada modul raw
material production system dan finished goods production system [1].  Dengan
pengembangan sistem aplikasi pengolahan report yang ada, masih ada beberapa
kekurangan dalam setiap tahap pengembangannya. Penelitian ini akan merancang
aplikasi pengolahan report berbasis web yang mampu memberikan solusi terbaik
dalam membantu setiap organisasi untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam
sistem reporting. Aplikasi pengolahan report berbasis web dilengkapi dengan Google
Maps API  yang diberi nama GeoCust, dimana GeoCust merupakan sebuah fitur
tambahan yang dapat membantu para sales marketing dalam melihat informasi
persebaran distribusi barang dan informasi dari setiap pegawai.

Geographic Information System (GIS) adalah sistem informasi yang
dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat
geografi atau dengan kata lain SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan
khusus untuk menangani data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan
dengan seperangkat operasi kerja [4]. Definisi lain dari Sistem Informasi Geografi
adalah suatu sistem Informasi yang dapat memadukan antara data grafis (spasial)
dengan data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geografis di bumi
(georeference). Di samping itu, SIG juga dapat menggabungkan data, mengatur
data dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan keluaran yang
dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang
berhubungan dengan geografi. [4] SIG dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem
manual (analog), dan sistem otomatis (yang berbasis digital komputer). Perbedaan
yang paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya. SIG manual
menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transparansi untuk tumpang
susun (overlay), foto udara, laporan statistik dan laporan survey lapangan. Semua
data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan alat tanpa komputer.
Sedangkan SIG otomatis telah menggunakan komputer sebagai sistem pengolah
data melalui proses digitasi. Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau foto
udara digital serta foto udara yang terdigitasi. Data lain dapat berupa peta dasar
terdigitasi.[4]

Google Maps API merupakan salah satu fitur baru keluaran Google yang
diberikan pada setiap penggunannya secara gratis, sehingga setiap orang diberi
kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi tersebut secara

                                                Penerapan Aplikasi Pengolahan (Wardhana, dkk)



Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 9. No.1, Februari 2012 : 1 - 100

20

bebas, juga memberikan pula fasilitas-fasilitas ke dunia  dalam memanfaatkan Google
Maps. Fasilitas-fasilitas tersebut diistilahkan dengan nama Google Maps Api.
Beberapa daftar API yang tersedia yaitu, Maps JavaScript API-Memasang Gmaps
melalui Javascript, Maps API for Flash-Memasang Gmaps melalui Flash, Google
Earth API-Memasang Google Earth kedalam webpage, Static Maps API- Memasang
Gmaps ke webpage atau mobile device, Webservices-Request informasi geografis
via http dengan return format json/xml, Maps Data API-Update informasi geografis
melalui Google data API. Google Maps API merupakan sebuah library JavaScript,
dengan mempelajari HTML dan Javascript, serta koneksi internet. Google Maps
API dapat dibangun dan dirancang aplikasi peta digital yang handal dan powerful.
Sampai saat ini Google Maps API sudah sampai versi 3.0, dengan perkembangan
tiap versinya diharapkan selalu memiliki kinerja yang semakin meningkat dibandingkan
dengan versi-versi terdahulunya.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu model waterfall. Secara lengkap,
alur model waterfall digambarkan seperti pada Gambar 1. [5]

Gambar 1 Waterfall Model

Keuntungan dari model waterfall, yaitu setiap tahapan akan dievaluasi secara teliti
untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut penjelasan tahapan metode
waterfall :
1. Analisis kebutuhan dilakukan dengan melakukan penelitian di PT. Gunung Jati

pada bagian kepegawaian. Dalam tahap ini dilakukan analisa terhadap kebutuhan
pengguna sistem berdasarkan proses bisnis yang ada. Kebutuhan pengguna
tersebut antara lain, dapat melihat segala informasi penjualan yang dibutuhkan
oleh para pegawai; dapat melihat performa penjualan dari setiap cabang; dapat
melihat progres pegawai dari setiap cabang; dapat melihat distribusi barang yang
diwakili oleh Impact Program dari setiap kelompok produk; dapat mencetak
hasil report pada performa dan progres tiap pegawai dalam bentuk excel; dapat
melihat semua informasi penjualan; dapat melihat persebaran pegawai di setiap
cabang dengan menggunakan teknologi GIS.



21

2. Setelah melakukan analisa kebutuhan pengguna sistem, tahap kedua adalah
melakukan perancangan sistem yang akan dibangun. Perancangan sistem dibuat
dengan menggunakan diagram DFD.

3. Hasil yang diperoleh akan dievaluasi kembali, jika masih belum sempurna, maka
dikembalikan ke tahap sebelumnya yaitu tahap perancangan.

4. Integrasi dan pengujian sistem adalah menyatukan program dan melakukan
pengujian sistem, apakah benar-benar memberikan manfaat dalam segi efisiensi
dan efektifitas serta memudahkan pengguna dalam pemakaian sehingga bisa
menciptakan sebuah sistem yang terkomputerisasi dengan baik. Pada tahapan
ini sistem akan dievaluasi.

5. Sistem yang telah dibangun harus dijaga dan dirawat serta harus dilakukan evaluasi
untuk mencari kelemahan-kelemahan yang ada. Jika di kemudian hari sistem
tersebut masih perlu penyempurnaan, maka hasil evaluasi terakhir akan menjadi
analisa data dan kebutuhan yang baru untuk pengembangan ke depannya.

Perancangan DFD sangat berguna dalam perancangan sistem Aplikasi
pengolahan report, dengan menggunakan DFD dapat diketahui bagaimana alur data
pada sistem itu berjalan dan berfungsi pada sistem Aplikasi pengolahan report yang
akan dirancang.

Gambar 2 Context Diagram Level Nol Sistem Aplikasi Pengolahan Report

Gambar 2 merupakan DFD Level Nol Sistem Aplikasi pengolahan report
yang menunjukan bagaimana sistematika alur data pada sistem ditahap awal mengalir.
Alur data pada sistem dijelaskan sebagai berikut:
1. User melakukan login pada sistem, setelah sistem menerima permintaan, maka
    sistem akan memberikan konfirmasi login balik pada user.
2. User meminta data pada sistem, setelah sistem menerima permintaan, maka sistem
    akan menyediakan data pada user.
3. Owner meminta report pada sistem, setelah sistem menerima permintaan, maka
    sistem akan menyediakan report pada owner.

Gambar 3 merupakan DFD Level satu Sistem Aplikasi pengolahan report
yang menunjukan bagaimana sistematika alur data pada sistem ditahap level satu
mengalir. Adapun alur data pada sistem dijelaskan sebagai berikut:
1. Pada alur login, user dapat melakukan login dan user memasukan ID password

mereka. ID password user akan diperiksa kebenaranya pada basis data. Apabila
ID password yang dimasukan benar, maka user dapat masuk ke dalam sistem
aplikasi pengolahan report.

2. Pada alur cari data, user dapat mencari data yang user inginkan melalui sistem.
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Data yang dicari akan dicek keberadaannya pada basis data, apabila data yang
dicari sudah ditemukan maka sistem akan memberikan data yang diminta kepada
user.

3. Pada alur laporan, owner dapat meminta laporan pada sistem aplikasi pengolahan
report. Data laporan yang diminta oleh user akan diperiksa keberadaannya
dalam basis data, apabila data laporan yang diminta oleh user sudah ditemukan,
maka sistem akan memberikan laporan yang diminta oleh owner.

Gambar 3 DFD Level Satu Sistem Aplikasi Pengolahan Report

Gambar 4 merupakan gambar DFD level dua dari Aplikasi pengolahan report
berbasis web yang menjelaskan bagaimana alur proses LogIn user terhadap sistem.

Gambar 4 DFD Level Dua Sistem LogIn

Gambar 5 menjelaskan bahwa pada alur data, user meminta data pada sistem
data, kemudian data yang diminta oleh user akan diperiksa keberadaannya pada
basis data. Data yang diminta oleh user dan sudah diperiksa akan dikirimkan pada
user.
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Gambar 5 DFD Level Tiga Sistem Pencarian Data

Gambar 6 DFD Level 2.3 Sistem laporan

Gambar 6 menjelaskan bahwa bagian owner dapat meminta report pada
sistem aplikasi pengolahan report. Data report yang diminta oleh owner akan
diperiksa keberadaannya pada basis data kemudian akan diperiksa dan dikirimkan
pada owner. Pada sistem Aplikasi SAP, pembuatan tabel-tabel pada basis data
dibuat dengan menggunakan MySQL Enterprise sebagai perangkat lunak untuk
mengimplementasikan basis data pada sistem Aplikasi SAP. Nama basis data yang
dibuat untuk keperluan sistem Aplikasi pengolahan report berbasis web adalah
gjwebdb dengan total tabel yang ada adalah 32 tabel yang dapat dilihat dalam
Gambar 7.
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Gambar 7 Basis Data gjwebdb

4. Implementasi dan Hasil Analisis

Dalam melakukan akses aplikasi ini wajib melakukan perintah login terlebih
dahulu. Untuk melakukan login diperlukan username, password. Proses login
dilakukan pada halaman utama seperti terlihat pada Gambar 8. Jika login valid,
maka aplikasi akan mengirim user ke halaman awal dari aplikasi, yaitu halaman
home yang sekaligus sebagai halaman dashboard.

Gambar 8 Halaman Login

Kode Program 1 merupakan bagian kode yang digunakan untuk memanggil
fungsi login pada halaman login dari basis data pada sistem. Gambar 9 merupakan
halaman yang menjadi halaman home sekaligus sebagai halaman Dashboard dari
setiap user. Dalam halaman home atau dashboard, user dapat melihat report hasil
kerja para pegawai selama tiga bulan terakhir. Pada halaman dashboard user dapat
melihat grafik dan report dari detail target, aging piutang, stok barang, dan product.
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Kode Program 1 Kode Program

Gambar 9 Halaman Dashboard
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Kode Program 2 Kode Program Grafik Detail Target

Kode Program 2 digunakan untuk memanggil fungsi grafik dari basis data
pada grafik detail target dalam dashboard.

Kode Program 3 Kode Program Grafik Aging Piutang

Kode Program 3 digunakan untuk memanggil fungsi grafik dari dalam basis
data pada grafik aging piutang pada bagian dashboard.

Kode Program 4 Kode Program Tabel Stock

Kode Program 4 merupakan bagian dari kode yang digunakan untuk
menampilkan tabel stock pada halaman dashboard. Pada kode ini dijelaskan
bagaimana fungsi dari basis data dipanggil untuk ditampilkan pada halaman
dashboard.

Kode Program 5 Kode Program Detail Target

Kode Program 5 adalah bagian dari kode yang digunakan untuk menampilkan
tabel detail target pada halaman dashboard. Pada kode ini dijelaskan bagaimana
fungsi dari basis datadipanggil untuk ditampilkan pada halaman dashboard.
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Kode Program 6 Kode Program Aging Piutang

Kode Program 6 merupakan bagian dari kode yang digunakan untuk
menampikan tabel aging piutang pada halaman dashboard. Pada kode ini dijelaskan
bagaimana fungsi dari basis data dipanggil untuk ditampilkan pada halaman
dashboard.

Kode Program 7 Kode Program Product

Kode Program 7 merupakan kode yang digunakan untuk menampilkan tabel
product pada halaman dashboard. Pada kode ini dijelaskan bagaimana fungsi dari
basis data dipanggil untuk ditampilkan pada halaman dashboard.

Gambar 10 Halaman  menu Daily Report

Gambar 10 merupakan halaman menu daily report. Pada halaman ini user
dapat melihat informasi ranking, point, performa cabang, best sales cabang, worst
sales cabang, progress sales, monitoring targets vs real, impact program dan
help.
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Gambar 11 menjelaskan halaman ranking sales, dimana user dapat melihat
informasi mengenai ranking penjualan tiap sales selama tiga bulan terakhir
berdasarkan kelompok produk yang ditentukan oleh user.

Gambar 11 Halaman Raking Sales

Gambar 12 merupakan halaman performa sales. Pada halaman ini user dapat
melihat informasi mengenai performa penjualan tiap-tiap sales. User dapat mencetak
hasil report performa sales dalam bentuk Excel.

Gambar 12 Halaman Performa Sales

Kode Program 8 Kode Halaman Performa Sales

Kode Program 8 digunakan untuk menampilkan report performa sales yang
menjelaskan fungsi dari basis data dapat dipanggil untuk ditampilkan pada halaman
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performa sales. Gambar 13 merupakan bentuk hasil report cetak dalam bentuk
Excel.

Gambar 13 Halaman Excel Performa Sales

Gambar 14 merupakan halaman impact program, dimana user dapat melihat
grafik penjualan barang per kelompok produk dari setiap cabang.

Gambar 14 Halaman Impact Program

Gambar 15 Halaman menu Marketing Report

Gambar 15 merupakan halaman marketing report, dimana user dapat melihat
semua informasi marketing yang dibutuhkan oleh setiap user. Halaman ini meliputi
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kunjungan sales, target vs realisasi, NOO (New Open Outlet), rekap aging piutang,
rekap piutang BG, piutang jatuh tempo, customer plafond, status SO, profil,
pembelian perkelompok produk, harga jual, kunjungan, stok dan harga jual, slow
moving, dan distribusi customers.

Gambar 16 menampilkan halaman kunjungan sales. User dapat melihat
informasi mengenai beberapa outlet yang telah dikunjungi oleh tiap sales dalam
kurun waktu tiga bulan terakhir.

Gambar 16 Halaman Kunjungan Sales

Gambar 17 merupakan halaman GeoCust, dimana user diberikan kemudahan
untuk melihat semua informasi penjualan dan persebaran dari tiap sales disuatu
wilayah. Dengan menentukan tingkat cakupan data dan letak cabang yang sudah
ditentukan, user dapat memilih report yang diinginkan untuk ditampilkan dalam
bentuk mapping.

Gambar 17 Halaman GeoCust

5. Simpulan

Penggunaan aplikasi pengolahan report dalam kegiatan berbisnis PT. Gunung
Jati didapatkan hasil yang sangat memuaskan, yaitu dengan mengaplikasikan sistem
yang dibuat, banyak hal positif yang diperoleh oleh pihak perusahaan tentang
pengolahan data-data/informasi pegawai, penjualan, barang, dan customers secara
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terperinci dengan sangat baik, sehingga pada pencarian data dan pengembangan
target penjualan dapat dilihat secara detail disetiap cabang perusahaan. Aplikasi
pengolahan report berbasis web ini didukung dengan penggunaan Google Maps
didalamnya, sehingga dalam pencarian persebaran penjualan tiap-tiap pegawai dapat
dilihat dan dikontrol secara maksimal. Data para pegawai, penjualan, dan customers
dapat dilihat dengan penerapan informasi pada Google Maping disetiap wilayah
yang sudah ditentukan oleh user.

6. Daftar Pustaka

[1] Prasojo, Bagus. 2008. Analisis Implementasi ERP (Enterprise Resources
Planning) pada Perusahaan Tekstil dengan Metode Business Process Re-
Engineering. http://etd.eprints.ums.ac.id/2655/1/D600030156.pdf. Diakses
tanggal 6 Mei 2010.

[2] Tarigan. 2004. Analisa Pengukuran Kinerja Laporan Perusahaan Perkayuan
dengan Menggunakan ERP SAP R/3. Surabaya: Universitas Kristen Petra.

[3] Fithrimarwati. 2008. System Application and Product in data processing at
PT. Frisian Flag Indonesia. http://fithrimarwati.wordpress.com/. Diakses
tanggal 12 Maret 2010.

[4] Icha. 2009. Sistem Informasi Geografi (SIG)/Geographic Information System
( G I S ) , h t t p : / / e l a n k 11 . m u l t i p l y. c o m/ jo u r n a l / i t e m / 1 8 /
Sistem_Informasi_Geografi_SIGGeographic_Information_System_GIS.
Diakses tanggal 15 Mei 2010.

[5] Pressman, R.S. 2001. Software Engineering : A Practitioner’s Approach.
Amerika Serikat : R.S. Pressman and Associates.

                                                Penerapan Aplikasi Pengolahan (Wardhana, dkk)




