
 

90 

 BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

 

4.1 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan kegiatan yang dilakukan setelah tahapan 

pembangunan aplikasi dilakukan. Tahapan ini dapat diartikan sebagai tahapan di 

mana penulis melakukan penerapan dari aplikasi dashboard untuk visualisasi 

transaksi ekspor pada PT. Kelola Mina Laut yang dibangun. Namun dalam tahapan 

ini juga terdapat beberapa tahapan lain yang dijelaskan pada subbab berikutnya. 

 

4.1.1 Kebutuhan Sistem 

Sebelum menerapkan aplikasi dashboard untuk visualisasi transaksi 

ekspor pada PT. Kelola Mina Laut yang dibangun pada proyek tugas akhir ini maka 

perlu diperhatikan kebutuhan dari aplikasi, baik kebutuhan perangkat keras untuk 

mendukung kinerja dari aplikasi yang dibangun maupun kebutuhan perangkat lunak 

yang dibutuhkan untuk menunjang aplikasi yang dibangun. Tanpa adanya 

perangkat keras yang memadai dan perangkat lunak yang menunjang kebutuhan 

aplikasi maka dikhawatirkan penerapan aplikasi akan mengalami kendala dan yang 

paling berisiko yakni aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi dashboard untuk visualisasi transaksi 

ekspor pada PT. Kelola Mina Laut yang dibangun dijelaskan secara mendalam pada 

subbab berikutnya baik kebutuhan perangkat keras maupun kebutuhan perangkat 

lunak lain yang menunjang keberhasilan dalam implementasi aplikasi secara 

menyeluruh.
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A. Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan perangkat keras dalam proyek tugas akhir ini merupakan segala 

kebutuhan perangkat keras yang menunjang aplikasi sehingga aplikasi dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kebutuhan perangkat keras yang 

digunakan untuk implementasi aplikasi pada proyek tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Komputer Server 

Komputer server digunakan sebagai hosting dari aplikasi dan juga digunakan 

sebagai pusat penyimpanan data (database). Komputer yang digunakan sebagai 

komputer server setidaknya memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

a. Processor 2.0 GHz 32-bit based CPU, 

b. RAM 2 GB, 

c. VGA on board, dan 

d. Ethernet Card (LAN). 

Spesifikasi komputer server di atas dibuat lebih tinggi untuk mengantisipasi 

menurunnya kinerja server yang biasanya disebabkan oleh minimnya 

spesifikasi dari komputer server mengingat tugas dari server itu sendiri adalah 

sebagai pusat pengaksesan data dan aplikasi. 

2. Client 

Perangkat yang digunakan client atau pengguna untuk mengakses aplikasi tidak 

memiliki spesifikasi yang tinggi. Semua perangkat yang didukung dengan 

perambah internet atau browser yang menunjang fungsi XMLHTTPRequest 

Object seperti Mozilla Firefox, Opera, dan Chrome. 
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G. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak dalam hal ini adalah perangkat lunak lain yang 

dibutuhkan oleh aplikasi pada proyek tugas akhir ini sehingga aplikasi tersebut 

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya perangkat lunak 

penunjang tersebut dapat dimungkinkan aplikasi pada proyek tugas akhir ini tidak 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun kebutuhan perangkat lunak dari 

aplikasi pada tugas akhir ini yakni: 

 Server 

a. MySQL Server 5.0.11 

MySQL merupakan sebuah perangkat lunak Relational Database 

Management System (RDBMS) yang digunakan untuk penyimpanan serta 

pengolahan data dalam aplikasi pada tugas akhir ini. 

b. XAMPP Apache Server 5.6.20 

Aplikasi pada proyek tugas akhir ini dibangun berbasis web dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP. Aplikasi web membutuhkan 

sebuah web server untuk dapat dijalankan. XAMPP Apache Server 

merupakan sebuah server emulator yang membuat sebuah komputer biasa 

seolah-olah menjadi sebuah web server yang dapat menjalankan aplikasi 

web dinamis yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP. 

 Client: Browser dan PDF. 

 

4.1.2 Hasil Implementasi 

Pada subbab akan dijelaskan hasil dari implementasi sistem pada proyek 

tugas akhir ini. Hasil implementasi dalam hal ini sama halnya dengan 
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pengoperasian aplikasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa aplikasi 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Lebih jelasnya mengenai hasil 

implementasi aplikasi pada proyek tugas akhir ini dijelaskan pada subbab 

berikutnya. 

 

A. Halaman Log In 

Halaman log in merupakan halaman utama yang ditampilkan kepada 

pengguna pada saat mengakses alamat aplikasi dashboard. Halaman ini digunakan 

sebagai keamanan aplikasi dan digunakan sebagai penentu hak akses pengguna. 

Pengguna dalam aplikasi ini adalah divisi pemasaran dan direksi. Untuk lebih 

jelasnya halaman log in dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

 
 

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Log In 

 

 

Pada gambar 4.1 terdapat dua field yang harus di isikan oleh pengguna 

yaitu username dan password. Username digunakan untuk memasukkan nama atau 

id pengguna sedangkan password digunakan untuk memasukkan kata sandi 

pengguna. Button LOGIN digunakan untuk melakukan submit yang digunakan 

untuk memulai melakukan log in. 
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B. Halaman Utama Dashboard 

Halaman utama aplikasi dashboard ditampilkan apabila user atau 

pengguna berhasil melakukan log in. Halaman ini digunakan untuk menampilkan 

informasi-informasi transaksi ekspor PT. Kelola Mina Laut yang berupa grafik.  

 

 
 

Gambar 4.2 Halaman Dashboard Home 
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Informasi-informasi yang tampilkan pada halaman utama dashboard 

antara lain adalah: grafik transaksi ekspor per tahun pada periode yang dipilih, 

grafik target transaksi ekspor per tahun, persentase transaksi ekspor per negara, 

persentase transaksi ekspor per kategori produk, grafik transaksi ekspor per 

pelanggan pada periode yang dipilih dan grafik transaksi ekspor per pelanggan pada 

periode sebelumnya. Penjelasan dari setiap informasi yang ditampilkan pada 

gambar 4.2. dijelaskan pada subbab berikutnya. 

 

B.1 Grafik Transaksi Ekspor per Tahun 

Grafik transaksi ekspor per tahun merupakan informasi yang menunjukkan 

nilai transaksi ekspor per tahun dalam bentuk diagram batang berwarna hijau 

disertai dengan nilai target transaksi ekspor dalam bentuk diagram line berwarna 

biru. Informasi ini dapat dilihat jelas pada gambar 4.3. Button dengan nilai angka 

tahun merupakan button yang digunakan untuk memilih periode untuk 

menampilkan grafik transaksi ekspor. 

 

 
 

Gambar 4.3 Grafik Transaksi Ekspor per Tahun 
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Button periode tersebut menampilkan lima periode terakhir dari tahun saat 

ini. Button print berwarna biru yang berada di sebelah button periode merupakan 

button yang berfungsi untuk menampilkan dan atau mencetak laporan transaksi 

ekspor per tahun. Laporan transaksi ekspor per tahun dapat dilihat pada gambar 4.6. 

Button alert berwarna merah di gunakan untuk menampilkan nilai target transaksi 

ekspor yang tidak terpenuhi dapat dilihat pada gambar 4.7. 

Pengguna yang ingin mengetahui nilai transaksi ekspor per tahun pada 

periode yang dipilih maka pengguna cukup mengarahkan kursor pada diagram 

batang yang berwarna hijau. Gambar 4.4 menampilkan arah kursor pada diagram 

batang transaksi ekspor per tahun per bulan yang warna hijau pada bulan Agustus 

sebesar $ 8.74 Million. 

 

 
 

Gambar 4.4 Informasi Nilai Transaksi Ekspor per Tahun 

 

 

Pengguna yang ingin mengetahui nilai target transaksi ekspor per tahun 

pada periode yang dipilih maka pengguna cukup mengarahkan kursor pada diagram 

line  yang berwarna biru. Gambar 4.5 menampilkan arah kursor pada diagram line 
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target transaksi ekspor per bulan yang warna biru pada bulan Februari sebesar $ 4 

Million. 

 

 
 

Gambar 4.5 Informasi Nilai Target Transaksi Ekspor per Tahun 

 

 

Pengguna dapat membandingkan nilai transaksi ekspor dari periode yang 

diinginkan dengan cara melakukan klik pada salah satu diagram batang berwarna 

hijau pada gambar 4.5 sehingga muncul form yang terlihat pada gambar 4.6. Dalam 

hal ini dimisalkan form choose data diisi tahun 2011 tanpa bulan, form ini 

digunakan untuk menentukan data mana yang akan dibandingkan. Selanjutnya form 

compare data with digunakan untuk mengisikan data pembanding diisikan tahun 

2012, 2013, 2014 dan 2015. Untuk mengetahui informasi perbandingan transaksi 

ekspor tersebut maka pengguna perlu memilih button submit. Informasi transaksi 

ekspor tersebut berupa diagram batang pada gambar 4.7 dan tabel pada gambar 4.8. 

Diagram batang pada gambar 4.7 menunjukkan nilai transaksi ekspor per 

tahun pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Gambar 4.7 terlihat diagram 

batang yang paling tinggi adalah 2011. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi 
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ekspor pada tahun 2014 memiliki nilai transaksi ekspor tertinggi diantara nilai 

transaksi ekspor pada tahun yang lainnya.  

 

 
 

Gambar 4.6 Formulir Perbandingan Transaksi Ekspor per Tahun 

 

 

 
 

Gambar 4.7 Grafik Transaksi Ekspor Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Tahun 



99 

  

 
 

Gambar 4.8 Informasi Nilai Perbandingan Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Tahun 

 

 

Gambar 4.8 merupakan informasi perbandingan nilai transaksi ekspor 

yang telah dipilih pada gambar 4.6 dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Nilai transaksi ekspor pada tahun 2011 sebesar $ 116.818.159 dan nilai 

transaksi ekspor pada tahun 2012 sebesar $ 116.151.146 sehingga diperoleh 

nilai selisih sebesar $ 667.373. 

2. Nilai transaksi ekspor pada tahun 2011 sebesar $ 116.818.159 dan nilai 

transaksi ekspor pada tahun 2013 sebesar $ 110.429.042 sehingga diperoleh 

nilai selisih sebesar $ 6.389.477. 

3. Nilai transaksi ekspor pada tahun 2011 sebesar $ 116.818.159 dan nilai 

transaksi ekspor pada tahun 2014 sebesar $ 107.182.121 sehingga diperoleh 

nilai selisih sebesar $ 9.636.398. 

4. Nilai transaksi ekspor pada tahun 2011 sebesar $ 116.818.159 dan nilai 

transaksi ekspor pada tahun 2015 sebesar $ 108.908.058 sehingga diperoleh 

nilai selisih sebesar $ 7.910.461. 

Gambar 4.9, 4.10, 4.11 merupakan tampilan drilldown jika pengguna 

melakukan klik diagram batang compare transaksi ekspor per tahun 2011, berikut 

ini penjelasan dari drilldown yang dimaksud: 
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1. Diagram batang pada gambar 4.9 menunjukkan nilai transaksi ekspor per 

pelanggan pada tahun 2012, pada gambar tersebut terlihat diagram batang yang 

paling rendah adalah MERY. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan MERY 

memiliki nilai transaksi ekspor terendah di tahun 2012. 

 

 
 

Gambar 4.9 Grafik per Pelanggan Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Tahun 

 

 

 
 

Gambar 4.10 Grafik per Negara Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Tahun 
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2. Diagram pie pada gambar 4.10 menunjukkan persentase transaksi ekspor per 

negara di tahun 2012, pada gambar tersebut terlihat potongan diagram pie 

terbesar berwarna kuning dengan tulisan Japan 32.42%, hal ini berarti nilai 

transaksi ekspor tertinggi pada tahun 2012 adalah negara Japan. 

3. Diagram pie pada gambar 4.11 menunjukkan persentase transaksi ekspor per 

produk di tahun 2012, pada gambar tersebut terlihat potongan diagram pie 

terbesar berwarna orange dengan tulisan FISH 24.54%, hal ini berarti nilai 

transaksi tertinggi pada tahun 2012 adalah produk FISH. 

 

 
 

Gambar 4.11 Grafik per Produk Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Tahun 

 

 

Gambar 4.12. dimisalkan form choose data yang diisi dengan tahun 2012 

pada bulan Januari, form ini digunakan untuk menentukan data mana yang akan 

dibandingkan. Selanjutnya form compare data with digunakan untuk mengisikan 

data pembanding diisikan tahun 2013 bulan Januari, 2014 bulan Januari dan 2015 

bulan Januari. Untuk mengetahui informasi perbandingan transaksi ekspor tersebut 

maka pengguna perlu memilih button submit. Informasi transaksi ekspor tersebut 

berupa diagram batang pada gambar 4.13 dan tabel pada gambar 4.14. 
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Gambar 4.12 Formulir Perbandingan Transaksi Ekspor per Tahun Bulan 

 

 

 
 

Gambar 4.13 Grafik Transaksi Ekspor Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Tahun Bulan 

 

 

Diagram batang pada gambar 4.13 menunjukkan nilai transaksi ekspor 

pada bulan Januari di tahun 2012, bulan Januari di tahun 2013, bulan Januari di 

tahun 2014 dan bulan Januari di tahun 2015. Gambar 4.13 terlihat diagram batang 

yang paling tinggi adalah 2015 1. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi ekspor pada 

bulan Januari di tahun 2015 memiliki nilai transaksi ekspor tertinggi diantara nilai 

transaksi ekspor yang lainnya.  
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Gambar 4.14 Informasi Nilai Perbandingan Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Tahun Bulan 

 

 

Gambar 4.14 merupakan informasi perbandingan nilai transaksi ekspor 

yang telah dipilih pada gambar 4.12 dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Nilai transaksi ekspor pada tahun 2012 bulan Januari sebesar $ 9.673.179 dan 

nilai transaksi ekspor pada tahun 2013 bulan Januari sebesar $ 8.751.720 

sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 921.459. 

2. Nilai transaksi ekspor pada tahun 2012 bulan Januari sebesar $ 9.673.179 dan 

nilai transaksi ekspor pada tahun 2014 bulan Januari sebesar $ 9.228.436 

sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 444.743. 

3. Nilai transaksi ekspor pada tahun 2012 bulan Januari sebesar $ 9.673.179 dan 

nilai transaksi ekspor pada tahun 2015 bulan Januari sebesar $ 9.228.436 

sehingga diperoleh nilai selisih sebesar-$ 629.973. Pada informasi ini tampak 

merah karena nilai transaksi ekspor pada tahun 2015 bulan Januari lebih besar 

dari ilai transaksi ekspor pada tahun 2012 bulan Januari. 

Gambar 4.15, 4.16, 4.17 merupakan contoh tampilan drilldown jika 

pengguna melakukan klik diagram batang compare transaksi ekspor per tahun. 

Dalam hal ini dimisalkan pengguna memilih diagram batang tahun 2012 bulan 

Januari, berikut ini penjelasan dari drilldown yang dimaksud: 
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1. Diagram batang pada gambar 4.15 menunjukkan nilai transaksi ekspor per 

pelanggan pada tahun 2012 bulan Januari, pada gambar tersebut terlihat diagram 

batang yang paling rendah adalah PRODA. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelanggan PRODA memiliki nilai transaksi ekspor tertinggi pada tahun 2012 

bulan Januari. 

 

 
 

Gambar 4.15 Grafik per Pelanggan Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Tahun Bulan 

 

 

 
 

Gambar 4.16 Grafik per Negara Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Tahun Bulan 
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2. Diagram pie pada gambar 4.16 menunjukkan persentase transaksi ekspor per 

negara pada tahun 2012 bulan Januari, pada gambar tersebut terlihat potongan 

diagram pie terbesar berwarna orange dengan tulisan Japan 25.75%, hal ini 

berarti nilai transaksi ekspor tertinggi pada tahun 2012 bulan Januari adalah 

negara Japan. 

3. Diagram pie pada gambar 4.17 menunjukkan persentase transaksi ekspor per 

produk pada tahun 2012 bulan Januari, pada gambar tersebut terlihat potongan 

diagram pie terbesar berwarna hijau dengan tulisan SURIMI 34.01%, hal ini 

berarti nilai transaksi tertinggi pada tahun 2012 bulan Januari adalah produk 

SURIMI. 

 

 
 

Gambar 4.17 Grafik per Produk Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Tahun Bulan 

 

 

Fungsi button print berwarna biru pada gambar 4.3 digunakan untuk 

menampilkan laporan transaksi ekspor per bulan pada tahun 2012 pada gambar 

4.18. Gambar 4.18 menampilkan daftar bulan, daftar nilai target transaksi ekspor 

pada tahun 2012, nilai transaksi ekspor pada tahun 2012 dan selisih nilai target yang 
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tidak. Pada bulan Januari tampak nilai transaksi ekspor yang kurang dari target 

adalah sebesar $ 1.326.821. nilai tersebut didapat dari nilai target transaksi ekspor 

pada bulan Januari di tahun 2012 sebesar $ 11.000.000 dikurangi dengan nilai 

transaksi ekspor bulan Januari tahun 2012 yaitu sebesar $ 9.673.179. Hal ini berarti 

Tampilan nilai kurang dari target tersebut sesuai dengan informasi alert yang 

tampak pada gambar 4.19.  

 

 
 

Gambar 4.18 Laporan Transaksi Ekspor per Tahun 

 

 

 
 

Gambar 4.19 Alert Grafik Transaksi Ekspor per Tahun 

 

 

Alert grafik per tahun hanya muncul ketika ada nilai target yang tidak 

tercapai. Gambar 4.19 menampilkan pesan bahwa pada bulan Januari dibawah 

target 1.326.821 hal ini berarti nilai target pada bulan Januari tidak tercapai seperti 

pada penjelasan sebelumnya. 
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B.2 Grafik Transaksi Ekspor per Negara 

Grafik transaksi ekspor per negara merupakan informasi yang 

menunjukkan persentase nilai transaksi ekspor per negara dalam bentuk diagram 

pie dengan berbagai warna. Button print yang berwarna biru berfungsi untuk 

menampilkan dan atau mencetak grafik transaksi ekspor per negara.  

 

 
 

Gambar 4.20 Grafik Transaksi Ekspor per Negara 

 

 

Grafik transaksi ekspor per negara digunakan untuk mengetahui minat 

negara tertinggi pada produk PT. Kelola Mina Laut. Informasi ini dapat dilihat jelas 

pada gambar 4.20. Gambar 4.20 menunjukkan persentase tertinggi transaksi ekspor 

per negara pada tahun 2012 adalah negara jepang dengan nilai persentase transaksi 

ekspor sebesar 33.83%. Hal ini berarti negara Jepang merupakan negara importir 

terbesar pada transaksi ekspor yang dilakukan oleh PT. Kelola Mina Laut.  

Gambar 4.13 menunjukkan bahwa nilai transaksi ekspor pada tahun 2012 

yang dilakukan oleh PT. Kelola Mina Laut ke negara Jepang sebesar $ 38.818.263. 

Nilai transaksi ekspor dapat diketahui oleh pengguna pada saat pengguna 

mengarahkan kursor pada bagian diagram pie. 
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Gambar 4.21 Nilai Transaksi Ekspor per Negara 

 

 

Pengguna dapat membandingkan nilai transaksi ekspor per negara dengan 

negara lainnya di periode yang berbeda dengan cara melakukan klik pada salah satu 

diagram pie pada gambar 4.21 kemudian aplikasi menampilkan form yang 

digunakan untuk membandingkan data negara seperti gambar 4.22.  

 

 
 

Gambar 4.22 Formulir Perbandingan Transaksi Ekspor per Negara Tahun Bulan 
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Gambar 4.22 form choose data yang diisi dengan negara Japan tahun 2012 

pada bulan April, form ini digunakan untuk menentukan data mana yang akan 

dibandingkan. Selanjutnya form compare data with digunakan untuk mengisikan 

data pembanding diisikan negara Australia tahun 2012 bulan Januari, Singapore 

2013 bulan May, United States 2014 bulan September dan Italy 2015 bulan Juni. 

Untuk mengetahui informasi perbandingan pengguna perlu memilih button submit 

pada gambar 4.22 sehingga aplikasi dapat  menampilkan informasi transaksi ekspor 

pada periode yang ditentukan berupa grafik diagram batang dan tabel yang terlihat 

pada gambar 4.23 dan 4.24.  

 

 
 

Gambar 4.23 Grafik Transaksi Ekspor Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Negara Tahun Bulan 

 

 

Diagram batang pada gambar 4.23 menunjukkan nilai transaksi ekspor 

negara Japan tahun 2011 bulan April, negara Australia tahun 2011 bulan Januari, 

Singapore 2013 bulan Mei, United States 2014 bulan September dan Italy 2015 

bulan Juni pada. Gambar 4.23 terlihat diagram batang yang paling tinggi adalah 

Japan 2011 04. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi ekspor di negara Japan pada 
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bulan Januari di tahun 2015 memiliki nilai transaksi ekspor tertinggi diantara nilai 

transaksi ekspor ke negara yang lainnya. 

 

 
 

Gambar 4.24 Informasi Nilai Perbandingan Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Negara Tahun Bulan 

 

 

Gambar 4.24 merupakan informasi perbandingan nilai transaksi ekspor 

yang telah dipilih pada gambar 4.22 dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Nilai transaksi ekspor di negara Japan tahun 2011 bulan April sebesar $ 

4.730.301 dan nilai transaksi ekspor di negara Australia tahun 2012 bulan 

Januari sebesar $ 538.957 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 4.191.344. 

2. Nilai transaksi ekspor di negara Japan tahun 2011 bulan April sebesar $ 

4.730.301 dan nilai transaksi ekspor di negara Singapore tahun 2013 bulan Mei 

sebesar $ 1.809.104 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $. 2.921.197. 

3. Nilai transaksi ekspor di negara Japan tahun 2011 bulan April sebesar $ 

4.730.301 dan nilai transaksi ekspor di negara United States tahun 2014 bulan 

September sebesar $ 3.943.760 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 

786.541. 

4. Nilai transaksi ekspor di negara Japan tahun 2011 bulan April sebesar $ 

4.730.301 dan nilai transaksi ekspor negara Italy tahun 2015 bulan Juni sebesar 

$ 1.180.031 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 3.550.270. 
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Gambar 4.25 dan 4.26 merupakan drilldown  jika pengguna melakukan 

klik diagram batang compare transaksi ekspor negara United States tahun 2014 

bulan September, berikut ini penjelasan dari drilldown yang dimaksud: 

1. Diagram pie pada gambar 4.25 menunjukkan persentase transaksi ekspor per 

produk pada negara United States di bulan September tahun 2014. Gambar 

tersebut menunjukkan lima produk yang di ekspor antara lain SURIMI, 

SHRIMP, FISH, DRIED_SEAFOOD dan VALUE_ADDED. Gambar 4.25 

terlihat potongan diagram pie terbesar berwarna hijau produk Surimi dengan 

persentase sebesar 40%, hal ini berarti nilai transaksi per produk tertinggi yang 

diekspor pada negara United States di bulan September tahun 2014 adalah 

produk Surimi. 

 

 
 

Gambar 4.25 Grafik per Produk Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Negara Tahun Bulan 

 

 

2. Diagram batang pada gambar 4.26 menunjukkan nilai transaksi ekspor per 

pelanggan berada di wilayah United States dan melakukan transaksi di bulan 

September tahun 2014. Gambar tersebut menunjukkan enam pelanggan antara 



112 

  

lain QUIRCH, NORTH, FIVE, TRIUNION, BEAVER dan ORECAL. Gambar 

4.26 terlihat diagram batang yang paling tinggi adalah QUIRCH. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelanggan QUIRCH memiliki nilai transaksi ekspor 

tertinggi di bulan September tahun 2014. 

 

 
 

Gambar 4.26 Grafik per Pelanggan Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Negara Tahun Bulan 

 

 

 
 

Gambar 4.27 Formulir Perbandingan Transaksi Ekspor per Negara Tahun. 

 

 

Gambar 4.27 dimisalkan jika pengguna mengisi form choose data dengan 

transaksi ekspor ke negara Japan di tahun 2011 dan mengisikkan form compare 

data with dengan isian: negara 1 Australia tahun 1 2012, negara 2 Singapore tahun 

2 2013, negara 3 United States tahun 3 2014 dan negara 4 Italy tahun 4 2015. Untuk 
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mengetahui informasi perbandingan transaksi ekspor tersebut maka pengguna perlu 

memilih button submit. Informasi perbandingan transaksi ekspor tersebut berupa 

diagram batang pada gambar 4.28 dan tabel pada gambar 4.29. 

 

 
 

Gambar 4.28 Grafik Transaksi Ekspor Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Negara Tahun.. 

 

 

Diagram batang pada gambar 4.28 menunjukkan nilai transaksi ekspor 

transaksi ekspor ke negara Japan di tahun 2011, negara Australia tahun 2012, 

negara Singapore tahun 2013, negara United States tahun 2014 dan negara Italy 

tahun 2015. Gambar 4.28 terlihat diagram batang yang paling tinggi adalah Unites 

States 2014. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi ekspor ke negara Unites States 

di tahun 2014 memiliki nilai transaksi ekspor tertinggi diantara nilai transaksi 

ekspor ke negara yang lainnya. 

Gambar 4.29 merupakan informasi perbandingan nilai transaksi ekspor 

yang telah dipilih pada gambar 4.27 dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Nilai transaksi ekspor ke negara Japan di tahun 2011 sebesar $ 6.454.850 dan 

nilai transaksi ekspor ke negara Australia di tahun 2012 sebesar $ 2.092.723 

sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 4.362.172. 
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Gambar 4.29 Informasi Nilai Perbandingan Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Negara Tahun. 

 

 

2. Nilai transaksi ekspor ke negara Japan di tahun 2011 sebesar $ 6.454.850 dan 

nilai transaksi ekspor ke negara Singapore di tahun 2013 sebesar $ 9.292.213 

sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 2.837.363 dengan warna merah yang 

berarti nilai transaksi yang dilakukan ke negara Singapore di tahun 2013 lebih 

besar dari nilai transaksi ekspor ke negara Japan di tahun 2011. 

3. Nilai transaksi ekspor ke negara Japan di tahun 2011 sebesar $ 6.454.850 dan 

nilai transaksi ekspor ke negara United States tahun 2014 sebesar $ 30.309.143 

sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 23.854.293 dengan warna merah yang 

berarti nilai transaksi yang dilakukan ke negara United States di tahun 2014 

lebih besar dari nilai transaksi  ekspor ke negara Japan di tahun 2011. 

4. Nilai transaksi ekspor ke negara Japan di tahun 2011 sebesar $ 6.454.850 dan 

nilai transaksi ekspor negara Italy tahun 2015 sebesar $ 5.472.748 sehingga 

diperoleh nilai selisih sebesar $ 982.102. 

Gambar 4.30 dan 4.31 merupakan drilldown jika pengguna melakukan klik 

diagram batang compare transaksi ekspor negara United States tahun 2014, berikut 

ini penjelasan dari drilldown yang dimaksud: 

1. Diagram pie pada gambar 4.30 menunjukkan persentase transaksi ekspor per 

produk pada negara United States di bulan September tahun 2014, terlihat 
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potongan diagram pie terbesar berwarna hijau disertai text SHIRMP 25%, hal 

ini berarti nilai transaksi produk tertinggi yang diekspor ke negara United States 

di tahun 2014 adalah produk SHRIMP. 

 

 
 

Gambar 4.30 Grafik per Produk Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Negara Tahun. 

 

 

 
 

Gambar 4.31 Grafik per Pelanggan Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Negara Tahun. 
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2. Diagram batang pada gambar 4.31 menunjukkan nilai transaksi ekspor per 

pelanggan yang berada di wilayah United States dan melakukan transaksi di 

tahun 2014. Gambar tersebut terlihat diagram batang yang paling tinggi adalah 

NORTH. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan NORTH memiliki nilai 

transaksi ekspor tertinggi di tahun 2014. 

 

 
 

Gambar 4.32 Laporan Transaksi Ekspor per Negara 

 

 

Laporan transaksi ekspor per negara yang tampak pada gambar 4.32 

merupakan laporan transaksi ekspor per negara pada tahun 2012. Pada laporan 

tersebut tampak negara Japan adalah negara pada peringkat pertama atau nomor 1 

untuk tujuan transaksi ekspor PT. Kelola Mina Laut pada tahun 2012, dengan nilai 

ekspor sebesar $ 38.818.263 dan nilai persentase sebesar 33.83%. Laporan transaksi 

ekspor ditampilkan urut atau dimulai dari persentase nilai transaksi ekspor tertinggi 

ke persentase nilai transaksi ekspor terkecil. Laporan ini tampak sesuai dengan 

informasi yang tampil pada grafik transaksi ekspor per negara pada penjelasan 

sebelumnya dan pada gambar 4.32. 
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B.3 Grafik Transaksi Ekspor per Kategori 

Grafik transaksi ekspor per kategori merupakan informasi yang 

menunjukkan persentase nilai transaksi ekspor per kategori dalam bentuk diagram 

pie dengan berbagai warna. Informasi ini dapat dilihat jelas pada gambar 4.33. 

Button print yang berwarna biru berfungsi untuk menampilkan dan atau mencetak 

grafik transaksi ekspor per kategori. 

 

 
 

Gambar 4.33 Grafik Transaksi Ekspor per Kategori 

 

 

 
 

Gambar 4.34 Nilai Transaksi Ekspor per Kategori 

 

 

Pengguna yang ingin mengetahui nilai transaksi ekspor pada grafik 

transaksi ekspor per produk kategori maka pengguna cukup mengarahkan kursor 



118 

  

pada bagian diagram pie. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.29 yang menampilkan 

arah kursor pada bagian diagram pie berwarna merah sehingga muncul nilai 

transaksi ekspor untuk produk kategori FISH sebesar $ 17.440.181 dengan 

persentase 25.95%. 

Pengguna dapat membandingkan nilai transaksi ekspor per produk dengan 

produk lainnya di periode yang berbeda dengan cara melakukan klik pada salah satu 

diagram pie pada gambar 4.33 kemudian aplikasi menampilkan form yang 

digunakan untuk membandingkan data produk seperti gambar 4.35.  

 

 
 

Gambar 4.35 Formulir Perbandingan Transaksi Ekspor per Kategori Tahun. 

 

 

Gambar 4.35 form choose data yang diisi dengan produk FISH tahun 2012, 

form ini digunakan untuk menentukan data mana yang akan dibandingkan. 
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Selanjutnya form compare data with digunakan untuk mengisikan data pembanding 

diisikan produk 1 SHRIMP tahun 1 2011, produk 2 CRAB tahun 2 2012, produk 3 

SURIMI tahun 3 2013 dan produk 4 BEEF tahun 2015. Untuk mengetahui 

informasi perbandingan pengguna perlu memilih button submit pada gambar 4.35 

sehingga aplikasi dapat  menampilkan informasi transaksi ekspor pada periode yang 

ditentukan berupa grafik diagram batang dan tabel yang terlihat pada gambar 4.36 

dan 4.37.  

 

 
 

Gambar 4.36 Grafik Transaksi Ekspor Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Kategori Tahun. 

 

 

Diagram batang pada gambar 4.36 menunjukkan nilai transaksi ekspor 

produk FISH tahun 2012, produk SHRIMP tahun 2011, produk CRAB tahun 2012, 

produk SURIMI tahun 2013 dan produk BEEF tahun 2015. Gambar 4.36 terlihat 

diagram batang yang paling tinggi adalah FISH 2012. Hal ini menunjukkan bahwa 
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transaksi ekspor produk FISH di tahun 2012 memiliki nilai transaksi ekspor 

tertinggi diantara nilai transaksi ekspor produk yang lainnya. 

 
 

Gambar 4.37 Informasi Nilai Perbandingan Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Kategori Tahun. 

 

 

Gambar 4.37 merupakan informasi perbandingan nilai transaksi ekspor 

yang telah dipilih pada gambar 4.35 dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Nilai transaksi ekspor produk FISH tahun 2012 sebesar $ 28.500.663 dan nilai 

transaksi ekspor produk SHRIMP di tahun 2011 sebesar $ 16.787.879 sehingga 

diperoleh nilai selisih sebesar $ 11.712.784. 

2. Nilai transaksi ekspor produk FISH tahun 2012 sebesar $ 28.500.663 dan nilai 

transaksi ekspor produk CRAB di tahun 2012 sebesar $ 8.736.836 sehingga 

diperoleh nilai selisih sebesar $ 19.763.837. 

3. Nilai transaksi ekspor produk FISH tahun 2012 sebesar $ 28.500.663 dan nilai 

transaksi ekspor produk SURIMI di tahun 2013 sebesar $ 25.443.598 sehingga 

diperoleh nilai selisih sebesar $ 3.057.065. 

Gambar 4.38 dan 4.39 merupakan drilldown  jika pengguna melakukan 

klik diagram batang compare transaksi ekspor CRAB 2012, berikut ini penjelasan 

dari drilldown yang dimaksud: 
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1. Diagram pie pada gambar 4.38 menunjukkan persentase transaksi ekspor per 

produk CRAB di tahun 2012. Gambar tersebut menunjukkan potongan diagram 

pie terbesar berwarna kuning dengan text Japan 52%. Hal ini berarti nilai 

transaksi ekspor produk CRAB di tahun 2012 ke negara Japan merupakan 

transaksi ekspor dengan nilai tertinggi dari pada ke negara yang lainnya. 

 

 
 

Gambar 4.38 Grafik per Negara Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Kategori Tahun. 
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Gambar 4.39 Grafik per Pelanggan Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Kategori Tahun. 

 

2. Diagram batang pada gambar 4.39 menunjukkan nilai transaksi ekspor per 

pelanggan untuk produk CRAB di tahun 2012. Gambar tersebut menunjukkan 

diagram batang dengan nilai tertinggi adalah MARUHA. Hal ini berarti nilai 

transaksi ekspor produk CRAB di tahun 2012 kepada pelanggan MARUHA 

merupakan transaksi ekspor dengan nilai tertinggi dari pada ke pelanggan yang 

lainnya. 
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Gambar 4.40 Formulir Perbandingan Transaksi Ekspor per Kategori Tahun Bulan. 

 

 

Gambar 4.40 dimisalkan jika pengguna mengisi form choose data dengan 

transaksi ekspor produk FISH tahun 2011 bulan Januari dan mengisikkan form 

compare data with dengan isian: produk 1 SHRIMP tahun 1 2011 bulan 1 Februari, 

produk 2 CRAB tahun 2 2012 bulan 2 Maret, produk 3 SURIMI tahun 3 2013 bulan 

April dan produk 4 BEEF tahun 2015 bulan Mei. Untuk mengetahui informasi 

perbandingan transaksi ekspor tersebut maka pengguna perlu memilih button 

submit. Informasi perbandingan transaksi ekspor tersebut berupa diagram batang 

pada gambar 4.41 dan tabel pada gambar 4.42. 
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Gambar 4.41 Grafik Transaksi Ekspor Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Kategori Tahun Bulan 

 

 

Diagram batang pada gambar 4.41 menunjukkan nilai transaksi ekspor 

produk FISH tahun 2012 bulan 01, produk SHRIMP tahun 2011 bulan 02, produk 

CRAB tahun 2012 bulan 03 dan produk SURIMI tahun 2013 bulan 04. Gambar 

4.41 terlihat diagram batang yang paling tinggi adalah FISH 2012 bulan 01. Hal ini 

menunjukkan bahwa transaksi ekspor produk FISH di tahun 2012 bulan 01 

memiliki nilai transaksi ekspor tertinggi diantara nilai transaksi ekspor produk yang 

lainnya. 

 

 
 

Gambar 4.42 Informasi Nilai Perbandingan Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Kategori Tahun Bulan. 
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Gambar 4.42 merupakan informasi perbandingan nilai transaksi ekspor 

yang telah dipilih pada gambar 4.40 dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Nilai transaksi ekspor produk FISH di tahun 2012 bulan Januari sebesar $ 

2.690.248 dan nilai transaksi ekspor produk SHRIMP di tahun 2011 bulan 

Februari sebesar $ 1.277.160 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 

1.413.088. 

2. Nilai transaksi ekspor produk FISH di tahun 2012 bulan Januari sebesar $ 

2.690.248 dan nilai transaksi ekspor produk CRAB di tahun 2012 bulan Maret 

sebesar $ 676.153 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 2.014.095. 

3. Nilai transaksi ekspor produk FISH di tahun 2012 bulan Januari sebesar $ 

2.690.248 dan nilai transaksi ekspor produk SURIMI di tahun 2013 bulan April 

sebesar $ 1.167.787 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 1.522.461. 

Gambar 4.43 dan 4.44 merupakan drilldown jika pengguna melakukan klik 

diagram batang compare transaksi ekspor produk FISH 2012 01, berikut ini 

penjelasan dari drilldown yang dimaksud: 

1. Diagram pie pada gambar 4.43 menunjukkan persentase transaksi ekspor per 

produk FISH di tahun 2012 bulan Januari. Gambar tersebut menunjukkan 

potongan diagram pie terbesar berwarna biru dengan text United States 35%. 

Hal ini berarti nilai transaksi ekspor produk FISH di tahun 2012 bulan Januari 

ke negara United States merupakan transaksi ekspor dengan nilai tertinggi dari 

pada ke negara yang lainnya. 

2. Diagram batang pada gambar 4.44 menunjukkan nilai transaksi ekspor per 

pelanggan untuk produk FISH di tahun 2012 bulan Januari. Gambar tersebut 

menunjukkan diagram batang dengan nilai tertinggi adalah PESCANOVA. Hal 
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ini berarti nilai transaksi ekspor produk FISH di tahun 2012 bulan Januari 

kepada pelanggan PESCANOVA merupakan transaksi ekspor dengan nilai 

tertinggi dari pada ke pelanggan yang lainnya. 

 

  
 

Gambar 4.43 Grafik per Negara Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Kategori Tahun Bulan. 

 

 

 
 

Gambar 4.44 Grafik per Pelanggan Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Kategori Tahun Bulan. 

 

 

Button print berwarna biru yang tampak pada gambar 4.29 berfungsi untuk 

menampilkan dan atau mencetak laporan transaksi ekspor per produk kategori yang 

dapat dilihat pada gambar 4.33. Gambar 4.45 merupakan hasil dari fungsi button 
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print yaitu laporan transaksi ekspor per kategori pada tahun 2012. Pada pesan 

tersebut tampak kategori FISH mendapat nilai persentase tertinggi yaitu sebesar 

25.95% dengan nilai transaksi ekspor $ 17.440.181. Informasi ini dapat diartikan 

bahwa produk dengan kategori produk FISH merupakan kategori produk yang 

paling diminati pada transaksi ekspor tahun 2012 yang dilakukan oleh PT. Kelola 

Mina Laut.  

 

 
 

Gambar 4.45 Laporan Transaksi Ekspor per Kategori 

 

 

Laporan transaksi ekspor per kategori ditampilkan urut atau dimulai dari 

persentase nilai transaksi ekspor per kategori tertinggi ke persentase nilai transaksi 

ekspor per kategori terendah. Laporan ini tampak sesuai dengan informasi yang 

tampil pada grafik transaksi ekspor per tahun pada penjelasan sebelumnya dan pada 

gambar 4.33. Tampilan dari laporan transaksi ekspor per kategori produk dapat 

dilihat pada gambar 4.45. 

 

B.4 Grafik Transaksi Ekspor per Pelanggan 

Grafik transaksi ekspor per pelanggan merupakan informasi yang 

menunjukkan nilai transaksi ekspor per pelanggan dalam bentuk diagram batang 
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berwarna ungu disertai dengan nilai target transaksi ekspor per pelanggan dalam 

bentuk diagram line berwarna kuning. Informasi ini dapat dilihat jelas pada gambar 

4.46.  

Gambar 4.46 menampilkan nilai transaksi ekspor per pelanggan pada 

tahun 2012. Nilai target dalam bentuk diagram line berwarna kuning didapat dari 

transaksi ekspor per pelanggan pada periode sebelumnya yaitu periode 2011. Button 

alert berwarna merah menunjukkan adanya transaksi ekspor per pelanggan pada 

tahun 2012 mengalami penurunan nilai transaksi.  

 

 
 

Gambar 4.46 Grafik Transaksi Ekspor per Pelanggan 

 

 

Pengguna yang ingin mengetahui nilai transaksi ekspor per pelanggan 

pada periode yang dipilih maka pengguna cukup mengarahkan kursor pada diagram 

batang yang berwarna ungu. Gambar 4.47 menampilkan arah kursor pada diagram 

batang yang berwarna ungu dengan pesan “Sales in BEAVER: 1.29” pesan tersebut 
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berarti nilai transaksi ekspor yang dilakukan oleh PT. Kelola Mina Laut kepada 

pelanggan dengan inisial BEAVER pada tahun 2012 adalah sebesar $ 1.29 Million. 

 

 
 

Gambar 4.47 Informasi Nilai Transaksi Pelanggan Pada Periode Yang Dipilih 

 

 

 
 

Gambar 4.48 Informasi Nilai Transaksi Pelanggan Pada Periode Yang Lalu 
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Pengguna yang ingin mengetahui nilai transaksi ekspor per pelanggan 

pada periode yang lalu maka pengguna cukup mengarahkan kursor pada diagram 

line yang berwarna kuning. Gambar 4.48 menampilkan arah kursor pada diagram 

line yang berwarna kuning dengan pesan “Last Year in BEAVER:2.69” pesan 

tersebut berarti nilai transaksi ekspor yang dilakukan oleh PT. Kelola Mina Laut 

kepada pelanggan dengan inisial BEAVER pada tahun lalu adalah sebesar $ 2.69 

Million. 

Pengguna dapat membandingkan nilai transaksi ekspor per pelanggan 

dengan pelanggan lainnya di periode yang berbeda dengan cara melakukan klik 

pada salah satu diagram batang pada gambar 4.47 kemudian aplikasi menampilkan 

form yang digunakan untuk membandingkan data produk seperti gambar 4.48.  

 

 
 

Gambar 4.49 Formulir Perbandingan Transaksi Ekspor per Pelanggan Tahun 

Bulan. 

 

Gambar 4.49 form choose data yang diisi dengan pelanggan KANBE 

tahun 2012 bulan July, form ini digunakan untuk menentukan data mana yang akan 



131 

  

dibandingkan. Selanjutnya form compare data with digunakan untuk mengisikan 

data pembanding diisikan pelanggan 1 SEAQUEEN tahun 1 2012 bulan 1 April, 

pelanggan 2 KANBE tahun 2 2013 bulan 2 Juni, pelanggan 3 NORTH tahun 3 2014 

bulan 3 Agustus dan pelanggan 4 SUIKEN tahun 2015 bulan April. Untuk 

mengetahui informasi perbandingan pengguna perlu memilih button submit pada 

gambar 4.49 sehingga aplikasi dapat  menampilkan informasi transaksi ekspor pada 

periode yang ditentukan berupa grafik diagram batang dan tabel yang terlihat pada 

gambar 4.50 dan 4.51.  

 

 
 

Gambar 4.50 Grafik Transaksi Ekspor Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Pelanggan Tahun Bulan. 

 

 

Diagram batang pada gambar 4.50 menunjukkan nilai transaksi ekspor 

pelanggan KANBE tahun 2011 bulan July, pelanggan  SEAQUEEN tahun 2012 

bulan April, pelanggan KANBE tahun 2013 bulan Juni, pelanggan NORTH tahun  

2014 bulan Agustus dan pelanggan SUIKEN tahun 2015 bulan April. Gambar 4.50 

terlihat diagram batang yang paling tinggi adalah SEAQUEEN 2012 04. Hal ini 

menunjukkan bahwa transaksi ekspor pada pelanggan SWAQUEEN di tahun 2012 
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bulan April memiliki nilai transaksi ekspor tertinggi diantara nilai transaksi ekspor 

pada pelanggan yang lainnya. 

Gambar 4.51 merupakan informasi perbandingan nilai transaksi ekspor 

yang telah dipilih pada gambar 4.49 dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Nilai transaksi ekspor pada pelanggan KANBE di tahun 2011 bulan Juli sebesar 

$ 1.486.068 dan nilai transaksi ekspor pada pelanggan SEAQUEEN di tahun 

2012 bulan April sebesar $ 2.497.175 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 

1.011.107 berwarna merah. Hal ini berarti transaksi ekspor yang dilakukan oleh 

pelanggan SEAQUEEN di tahun 2012 bulan April lebih besar dari nilai 

transaksi ekspor pembanding yaitu pelanggan KANBE di tahun 2011 bulan Juli. 

2. Nilai transaksi ekspor pada pelanggan KANBE di tahun 2011 bulan Juli sebesar 

$ 1.486.068 dan nilai transaksi ekspor pada pelanggan KANBE di tahun 2013 

bulan Juni sebesar $ 1.044.355 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 

441.713. 

3. Nilai transaksi ekspor pada pelanggan KANBE di tahun 2011 bulan Juli sebesar 

$ 1.486.068 dan nilai transaksi ekspor pada pelanggan NORTH di tahun 2014 

bulan Agustus sebesar $ 1.474.621 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 

11.447. 

4. Nilai transaksi ekspor pada pelanggan KANBE di tahun 2011 bulan Juli sebesar 

$ 1.486.068 dan nilai transaksi ekspor pada pelanggan SUIKEN di tahun 2015 

bulan April sebesar $ 1.701.613 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 

215.545 berwarna merah. Hal ini berarti transaksi ekspor yang dilakukan oleh 

pelanggan SUIKEN di tahun 2015 bulan April lebih besar dari nilai transaksi 

ekspor pembanding yaitu pelanggan KANBE di tahun 2011 bulan Juli. 
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Gambar 4.51 Informasi Nilai Perbandingan Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Pelanggan Tahun Bulan. 

 

 

 
 

Gambar 4.52 Grafik per Produk Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Pelanggan Tahun Bulan. 

 

 

Gambar 4.52 merupakan drilldown jika pengguna melakukan klik diagram 

batang compare transaksi ekspor pelanggan SEAQUEEN di tahun 2012 bulan 

April. Gambar tersebut menunjukkan diagram pie persentase transaksi ekspor per 

produk yang di ekspor pada pelanggan SEAQUEEN di tahun 2012 bulan April. 

Gambar tersebut menunjukkan potongan diagram pie terbesar berwarna hijau 
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dengan text FISH 59%. Hal ini berarti nilai transaksi ekspor produk FISH kepada 

pelanggan SEAQUEEN di tahun 2012 bulan April merupakan transaksi ekspor 

dengan nilai tertinggi dari pada ke produk SURIMI. 

 

 
 

Gambar 4.53 Formulir Perbandingan Transaksi Ekspor per Pelanggan Tahun. 

 

 

Gambar 4.53 dimisalkan jika pengguna mengisi form choose data dengan 

pelanggan KANBE tahun 2012, dan form compare data with atau data pembanding 

diisikan pelanggan 1 SEAQUEEN tahun 1 2012, pelanggan 2 KANBE tahun 2 

2013, pelanggan 3 NORTH tahun 3 2014 dan pelanggan 4 SUIKEN tahun 2015. 

Untuk mengetahui informasi perbandingan transaksi ekspor tersebut maka 

pengguna perlu memilih button submit. Informasi perbandingan transaksi ekspor 

tersebut berupa diagram batang pada gambar 4.54 dan tabel pada gambar 4.55. 

Diagram batang pada gambar 4.54 menunjukkan nilai transaksi ekspor 

pelanggan KANBE tahun 2011, pelanggan  SEAQUEEN tahun 2012, pelanggan 

KANBE tahun 2013, pelanggan NORTH tahun 2014 dan pelanggan SUIKEN tahun 
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2015. Gambar 4.54 terlihat diagram batang yang paling tinggi adalah SEAQUEEN 

2012. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi ekspor pada pelanggan SEAQUEEN 

di tahun 2012 memiliki nilai transaksi ekspor tertinggi diantara nilai transaksi 

ekspor pada pelanggan yang lainnya.  

 

 
 

Gambar 4.54 Grafik Transaksi Ekspor Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Pelanggan Tahun. 

 

 
 

Gambar 4.55 Informasi Nilai Perbandingan Hasil Submit Formulir Perbandingan 

Transaksi Ekspor per Pelanggan Tahun. 

 

 

Gambar 4.55 merupakan informasi perbandingan nilai transaksi ekspor 

yang telah dipilih pada gambar 4.53 dengan penjelasan sebagai berikut: 
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1. Nilai transaksi ekspor pada pelanggan KANBE di tahun 2011 sebesar $ 

6.454.850 dan nilai transaksi ekspor pada pelanggan SEAQUEEN di tahun 

2012 sebesar $ 7.537.324 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $ 1.082.474 

berwarna merah. Hal ini berarti transaksi ekspor yang dilakukan oleh pelanggan 

KANBE di tahun 2011 lebih kecil dari transaksi ekspor yang dilakukan oleh 

pembanding yaitu pelanggan SEAQUEEN di tahun 2012. 

2. Nilai transaksi ekspor pada pelanggan KANBE di tahun 2011 sebesar $ 

6.454.850 dan nilai transaksi ekspor pada pelanggan KANBE di tahun 2013 

sebesar $ 4.414.583 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $.2.040.267. 

3. Nilai transaksi ekspor pada pelanggan KANBE di tahun 2011 sebesar $ 

6.454.850 dan nilai transaksi ekspor pada pelanggan NORT di tahun 2014 

sebesar $ sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $.874.082 

4. Nilai transaksi ekspor pada pelanggan KANBE di tahun 2011 sebesar $ 

6.454.850 dan nilai transaksi ekspor pada pelanggan SUIKEN di tahun 2015 

sebesar $ 4.454.443 sehingga diperoleh nilai selisih sebesar $.2.000.407 

 

 
 

Gambar 4.56 Grafik per Produk Drilldown Dari Hasil Submit Formulir 

Perbandingan Transaksi Ekspor per Pelanggan Tahun. 
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Gambar 4.56 merupakan drilldown jika pengguna melakukan klik diagram 

batang compare transaksi ekspor pelanggan KANBE di tahun 2013. Gambar 

tersebut menunjukkan diagram pie persentase transaksi ekspor per produk yang di 

ekspor pada pelanggan KANBE di tahun 2013. Gambar tersebut menunjukkan 

potongan diagram pie terbesar berwarna hijau dengan text VEGETABLE 36%. Hal 

ini berarti nilai transaksi ekspor produk VEGETABLE kepada pelanggan KANBE 

di tahun 2013 merupakan transaksi ekspor dengan nilai tertinggi dari pada ke 

produk lainnya. 

 

 
 

Gambar 4.57 Alert Grafik Transaksi Ekspor per Pelanggan 

 

 

Pada saat pointer diarahkan pada button alert dan diklik maka pesan 

muncul pada layar seperti pada gambar 4.57. Alert grafik transaksi ekspor per 

pelanggan muncul ketika ada penurunan nilai transaksi ekspor per pelanggan pada 

tahun yang dipilih, untuk gambar 4.57 periode yang dipilih adalah 2012. Penurunan 

nilai transaksi ekspor dilihat dari nilai transaksi ekspor pada tahun 2012 dengan 

nilai transaksi ekspor tahun 2011. Gambar 4.57 menampilkan pesan bahwa “Export 

customer BEAVER di bawah export tahun lalu sebesar $ 1.397.562”. Hal ini terjadi 

karena ada penurunan nilai transaksi ekspor pada pelanggan BEAVER yaitu 

sebesar $ 1.397.562. Nilai $ 1.397.562 didapatkan dari nilai transaksi ekspor pada 
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periode 2011 sebesar Million $ 2.69 dikurangi nilai transaksi ekspor pada periode 

2012 sebesar Million $ 1,29. 

Fungsi button print berwarna biru yang tampak pada gambar 4.46 

berfungsi untuk menampilkan dan atau mencetak laporan transaksi ekspor per 

pelanggan. Gambar 4.58 merupakan laporan transaksi ekspor per pelanggan pada 

tahun 2012. Pada laporan tersebut tampak pelanggan dengan inisial BEAVER 

terdapat nilai selisih sebesar $ 1.397.562, hal ini berarti nilai transaksi ekspor pada 

pelanggan tersebut mengalami penurunan. Dari nilai transaksi ekspor 2011 sebesar 

$ 2.690.200 ke nilai transaksi ekspor tahun 2012 sebesar $ 1.292.638. 

 

 
 

Gambar 4.58 Laporan Transaksi Ekspor per Pelanggan 

 

 

C. Halaman Set Target 

Halaman set target merupakan salah satu fungsi pada aplikasi dashboard 

yang digunakan untuk menambahkan atau mengubah data target dalam keperluan 

visualisasi transaksi ekspor per tahun. Untuk dapat melihat halaman set target maka 

pengguna perlu membuka menu set target seperti gambar 4.59. 
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Gambar 4.59 Menu Set Target 

 

 

Setelah pengguna memilih menu set target maka pengguna akan diarahkan 

pada form set target. Form set target yang dapat dilakukan oleh direksi dapat dilihat 

pada gambar 4.60. 
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Gambar 4.60 Form Set Target 

 

 

Form set target pada gambar 4.60 memiliki tiga field yang harus diisikan 

yaitu: YEAR, MONTH dan TARGET. Field YEAR dirancang untuk memilih data 

periode atau tahun, field MONTH digunakan untuk memilih bulan dan field 

TARGET untuk mengisikan nilai target transaksi tahunan. Ada dua button  yaitu 

button submit yang berfungsi untuk menyimpan data target sedangkan button 

cancel digunakan untuk fungsi kembali pada halaman utama dashboard. Menu set 

target hanya ada pada pengguna dengan hak akses sebagai direksi. 

 

D. Halaman Profil 

Halaman account information berfungsi untuk mengubah data pengguna, 

data pengguna yang dapat diubah adalah: foto dan password. Form account 

information muncul ketika pengguna memilih menu my profile pada foto pengguna. 

Menu my profile dapat dilihat pada gambar 4.61 dan form account information 

gambar 4.62. 

Pada gambar 4.62 form account information terdapat beberapa field yang 

dapat diubah. Fungsi field tersebut adalah: field full name dapat digunakan untuk 

memasukkan nama pengguna yang baru kemudian button submit digunakan untuk 

melakukan fungsi ubah data nama pengguna, old pass digunakan untuk 
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memasukkan password pengguna saat ini, new pass digunakan untuk memasukkan 

kata sandi pengguna yang baru, confirm password digunakan untuk memastikan 

password yang akan diubah sesuai dan button submit digunakan sebagai fungsi 

ubah kata sandi pengguna pada database. 

 

 
 

Gambar 4.61 Halaman Menu Profil 
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Gambar 4.62 Halaman Profil 

 

 

4.2 Evaluasi Sistem 

Subbab ini menjelaskan tentang evaluasi dari solusi berupa aplikasi 

dashboard. Dalam evaluasi sistem ini menjelaskan juga mengenai hasil uji coba 

dan hasil evaluasi sistem yang dibangun. Penjelasan dari kedua hal tersebut dibahas 

lebih rinci pada subbab berikutnya. 

 

4.2.1 Hasil Uji Coba 

Subbab ini menjelaskan tentang hasil uji coba dari aplikasi dashboard 

untuk visualisasi transaksi ekspor pada PT. Kelola Mina Laut. Uji coba dalam hal 

ini digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibangun mampu menangkap 

kesalahan–kesalahan yang mungkin terjadi atas ketidak tahunan pengguna. 

 

Tabel 4.1 Uji coba 

 

No. Pengguna Fungsi Input  Output Hasil 

1.  Direksi 

dan  

Cek log in User name: 

0941010024

1 dan 

Halaman utama 

dashboard 

Terpenuhi. 
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Tabel 4.1 Lanjutan 

 

No. Pengguna Fungsi Input  Output Hasil 

 Divisi 

pemasaran

. 

Cek log in Password: 

admin 

Benar 

Mengacu pada 

gambar 4.1 , 4.2. 

 

User name: 

09410100241 

dan 

Password: 

adminn 

Salah. 

Menampilkan 

pesan “Wrong 

user name or 

password!” 

Mengacu pada 

gambar 4.63. 

Terpenuhi. 

2.  Direksi 

dan 

pemasaran 

Ubah data 

pengguna 

1. Select 

image: 

sudah 

dipilih,  

2. Full name: 

direksi, 

3. Old 

Password: 

admin, 

4. New 

Password: 

nimda dan 

5. Confirm 

new 

password: 

nimda 

Benar. 

Menampilkan 

pesan 

“Congratulation! 

Your Account has 

been successfuly 

changed” sesuai 

dengan gambar 

4.65. 

Terpenuhi. 

1. Full name:  

Tidak diisi, 

2. Old 

Password: 

adminn 

(salah), 

3. New 

Password: 

nimda dan 

Confirm 

new 

password: 

Nimdaa(sal

ah) 

1. Menampilkan 

pesan “Full 

name cannot be 

empty” 

2. Menampilkan 

pesan “You’re 

entered  

3. wrong 

password” 

4. ”Please retype 

new password 

corectly” 

5. Tampak pada 

gambar 4.66. 

Terpenuhi. 

3.  Direksi 

dan Divisi 

pemasaran 

Ubah 

periode 

Pilih periode 

2012. 

Grafik transaksi 

ekspor per tahun, 

per negara, per 

kategori, per 

pelanggan sesuai  

Terpenuhi.  
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Tabel 4.1 Lanjutan 

 

No. Pengguna Fungsi Input  Output Hasil 

    periode yang 

dipilih 

Tampak pada 

gambar 4.64. 

 

4.  Direksi 

dan Divisi 

Pemasaran 

 

Menampil

kan menu 

set target 

Menampil

kan menu 

set target. 

Sesi log in 

Direksi. 

Menampilkan 

menu set target 

tampak pada 

gambar 4.59. 

Terpenuhi. 

Sesi log in 

Divisi 

pemasaran. 

Menu set target 

tidak tampil. 

Tampak pada. 

gambar 4.67. 

Terpenuhi. 

5.  Direksi Menyimpa

n data 

target 

1. Tahun 

2012, 

2. Bulan 

januari dan 

3. Nilai target 

10.000.000 

Benar. 

Menampilkan 

pesan sukses dan 

masuk pada tabel 

target. Dapat 

dilihat pada 

gambar 4.68, 

4.69, 4.70 dan 

4.71. 

Terpenuhi. 

1. Tahun 

tidak diisi, 

2. Bulan tidak 

diisi dan 

3. Nilai 

Target diisi 

dengan 

huruf 

Salah. 

Menampilkan 

pesan “Silahkan 

lengkapi isian 

kolom yang 

tersedia!” 

Menampilkan 

pesan “Target 

harus angka!” 

Dapat dilihat pada 

gambar 4.72, 

4.73, 4.74 dan 

4.75. 

Terpenuhi. 

6.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Menampil

kan grafik 

target 

Pilih periode. Diagram garis 

nilai target sesuai 

dengan periode 

yang dipilih 

Dapat dilihat pada 

gambar 4.76. 

Terpenuhi. 

7.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Menampil

kan grafik 

transaksi 

ekspor per 

tahun 

Pilih periode 

2012. 

Diagram batang 

transaksi ekspor 

per tahun, 

mengacu pada 

gambar 4.77. 

Terpenuhi. 
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Tabel 4.1 Lanjutan 

 

No. Pengguna Fungsi Input  Output Hasil 

8.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per tahun 

1. Pilih 

grafik 

pada 

poin 7, 

2. Tahun 

dan 

3. Bulan. 

Form Compare, informasi 

nilai perbandingan 

transaksi ekspor per tahun 

atau per tahun per bulan 

Diagram batang transaksi 

ekspor pada periode yang 

telah ditentukan. Mengacu 

pada lampiran 18 dan19, 

gambar 4.6,4.7, 4.8, 4.12, 

4.13 dan 4.14. 

Terpe

nuhi 

9.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per tahun 

Drilldown 

Pilih 

salah 

satu 

diagram 

batang 

hasil dari 

poin 8. 

Diagram batang per 

pelanggan, diagram pie per 

negara dan diagram pie per 

produk sesuai dengan 

periode yang dipilih pada 

poin 8. Dapat dilihat pada 

Lampiran 20 dan 21. 

Terpe

nuhi 

10.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per tahun 

Drilldown 

diagram 

per 

pelanggan 

Pilih 

salah 

satu 

diagram 

batang 

hasil dari 

poin 8. 

Diagram batang per 

pelanggan sesuai dengan 

periode yang dipilih pada 

poin 8. Dapat dilihat pada 

gambar 4.9 dan 4.15. 

Terpe

nuhi. 

11.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per tahun 

Drilldown 

diagram 

per negara 

Pilih 

salah 

satu 

diagram 

batang 

hasil dari 

poin 8. 

Diagram pie per negara 

sesuai dengan periode 

yang dipilih pada poin 8. 

Dapat dilihat pada gambar 

4.10 dan 4.16. 

Terpe

nuhi 

 

 

Tabel 4.1 Lanjutan 

 

No. Pengguna Fungsi Input  Output Hasil 

12.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per tahun 

Drilldown 

diagram 

per produk 

Pilih 

salah 

satu 

diagram 

batang 

hasil dari 

poin 8. 

Diagram pie per produk 

sesuai dengan periode 

yang dipilih pada poin 8. 

Dapat dilihat pada gambar 

4.11 dan 4.17 

Terpe

nuhi 
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Tabel 4.1 Lanjutan 

 

No. Pengguna Fungsi Input  Output Hasil 

13.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Menampil

kan grafik 

per negara 

Pilih 

periode 

2012. 

Diagram pie transaksi 

ekspor per negara pada 

periode 2012 

Dapat dilihat pada gambar 

4.20. 

Terpe

nuhi. 

14.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per negara 

1. Pilih 

grafik 

pada 

poin 

13, 

2. Negar

a , 

3. Tahun 

dan 

4. Bulan. 

Formulir Perbandingan, 

informasi nilai 

perbandingan transaksi 

ekspor per negara dan 

Diagram batang transaksi 

ekspor per negara pada 

periode yang dipilih. 

Dapat dilihat pada 

Lampiran 22 dan 23, 

gambar 4.22, 4.23, 4.24, 

4.27, 4.28, 4.29 

Terpe

nuhi. 

15.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per negara 

Drilldown 

Pilih 

salah 

satu 

diagram 

batang 

hasil dari 

poin 14. 

Diagram pie per produk 

dan batang per pelanggan 

sesuai dengan periode 

yang dipilih pada poin 14. 

Dapat dilihat pada 

lampiran 24 dan 25. 

Terpe

nuhi. 

16.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per negara 

Drilldown 

produk 

 

Pilih 

salah 

satu 

diagram 

batang 

hasil dari 

poin 14.  

Diagram pie per produk 

sesuai dengan periode 

yang dipilih pada  

poin 14. Dapat dilihat pada 

gambar 4.25 dan 4.30 

Terpe

nuhi. 

17.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per negara 

Drilldown 

pelanggan 

Pilih 

salah 

satu 

diagram 

batang 

hasil dari 

poin 14. 

Diagram batang per 

pelanggan sesuai dengan 

periode yang dipilih pada 

poin 14. Dapat dilihat pada 

gambar 4.26 dan 4.31 

Terpe

nuhi. 

18.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Menampil

kan grafik 

per 

kategori 

produk 

Pilih 

periode 

2012. 

Diagram pie transaksi 

ekspor per kategori produk 

pada periode 2012 

Dapat dilihat pada gambar 

4.33. 

Terpe

nuhi. 
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Tabel 4.1 Lanjutan 

 

No. Pengguna Fungsi Input  Output Hasil 

19.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per produk 

1. Pilih 

grafik 

pada 

poin 

18, 

2. Produ

k, 

3. Tahun 

dan 

4. Bulan 

Formulir Perbandingan, 

informasi nilai 

perbandingan transaksi 

ekspor per produk dan 

Diagram batang transaksi 

ekspor per produk pada 

periode yang dipilih. 

Dapat dilihat pada 

lampiran 26 dan 27, 

gambar 4.35, 4.36, 4.37, 

4.40, 4.41 dan 4.42. 

Terpe

nuhi. 

20.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per produk 

Drilldown 

Pilih 

salah 

satu 

diagram 

batang 

hasil dari 

poin 19. 

Diagram pie per negara 

dan batang per pelanggan 

sesuai dengan periode 

yang dipilih pada poin 19. 

Dapat dilihat pada 

lampiran 28 dan 29. 

Terpe

nuhi. 

21.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per produk 

Drilldown 

diagram 

per negara 

Pilih 

salah 

satu 

diagram  

batang 

hasil dari 

poin 19. 

Diagram pie per negara 

sesuai dengan periode  

yang dipilih pada poin 19. 

Dapat dilihat pada gambar 

4.38 dan 4.43. 

Terpe

nuhi. 

22.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per produk 

Drilldown 

diagram 

per 

pelanggan 

Pilih 

salah 

satu 

diagram 

batang 

hasil dari 

poin 19. 

Diagram batang per 

pelanggan sesuai dengan 

periode yang dipilih pada 

poin 19. Dapat dilihat pada 

gambar 4.39 dan 4.44 

Terpe

nuhi. 

23.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Menampil

kan grafik 

transaksi 

ekspor per 

pelanggan 

pada satu 

periode 

yang lalu 

Pilih 

periode 

2012. 

Diagram garis nilai 

transaksi ekspor per 

pelanggan pada satu 

periode yang lalu Dapat 

dilihat pada gambar 4.78. 

Terpe

nuhi. 

24.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Menampil

kan grafik 

transaksi 

ekspor per  

Pilih 

periode 

2012. 

Diagram batang nilai 

transaksi ekspor per 

pelanggan pada periode 

yang dipilih 

Terpe

nuhi. 
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Tabel 4.1 Lanjutan 

 

No. Pengguna Fungsi Input  Output Hasil 

  pelanggan 

pada 

periode 

yang 

dipilih 

 Dapat dilihat 

pada gambar 

4.79. 

 

25.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per 

pelanggan 

1. Pilih 

grafi

k 

pada 

poin 

24, 

2. Pelang

gan, 

3. Tahun 

dan 

4. Bulan. 

Tabel informasi 

nilai 

perbandingan 

transaksi ekspor 

per negara dan 

Diagram batang 

transaksi ekspor 

per negara pada 

periode yang 

dipilih. Dapat 

dilihat pada 

lampiran 30 dan 

31, gambar 4.49, 

4.50, 4.51, 4.53, 

4.54 dan 4.55. 

Terpenuhi. 

26.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per  

pelanggan 

Drilldown 

Pilih 

salah 

satu 

diagram  

batang 

hasil dari 

poin 25. 

Diagram pie per 

produk sesuai 

dengan periode  

yang dipilih 

pada poin 25. 

Dapat dilihat 

pada lampiran 

32 dan 33. 

Terpenuhi. 

27.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Compare 

per 

pelanggan 

Drilldown 

diagram 

per produk 

Pilih 

salah 

satu 

diagram 

batang 

hasil dari 

poin 25 

Diagram pie per 

produk sesuai 

dengan periode 

yang dipilih 

pada poin 25. 

Dapat dilihat 

pada gambar 52 

dan 56. 

Terpenuhi 

28.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Cetak 

laporan 

per tahun 

Pilih 

periode 

Laporan 

transaksi ekspor 

per tahun sesuai 

dengan periode 

yang dipilih. 

Dapat dilihat 

pada gambar 

4.18. 

Terpenuhi. 
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Tabel 4.1 Lanjutan 

 

No. Pengguna Fungsi Input  Output Hasil 

29.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Cetak 

laporan 

per negara 

Pilih 

periode 

Laporan transaksi 

ekspor per negara 

sesuai dengan 

periode yang dipilih. 

Dapat dilihat pada 

gambar 4.32. 

Terpenuhi. 

30.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Cetak 

laporan 

per produk 

kategori 

Pilih 

periode

. 

Laporan transaksi 

ekspor per produk 

kategori sesuai 

dengan periode yang 

dipilih. 

Dapat dilihat pada 

gambar 4.45. 

Terpenuhi. 

31.  Direksi 

dan divisi 

pemasaran 

Cetak 

laporan 

per 

pelanggan 

Pilih 

periode

. 

Laporan transaksi 

ekspor per 

pelanggan sesuai 

dengan periode yang 

dipilih. 

Dapat dilihat pada 

gambar 4.58. 

Terpenuhi. 

 

 

 
 

Gambar 4.63 Halaman Log In Gagal 
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Gambar 4.64 Ubah Periode 2012. 

 

 

Aplikasi dapat menampilkan grafik transaksi ekspor pada periode yang dipilih yaitu 

2012. Periode awal adalah 2016 dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.65 Edit Profile Sukses 

 

 

 
 

Gambar 4.66 Edit Profile Gagal 

 

 

Aplikasi menampilkan menu set target hanya pada sesi pengguna direksi seperti 

pada tampilan gambar 4.19. Sesi pengguna divisi pemasaran tidak ada menu untuk 

ubah target, hal ini terlihat pada gambar 4.27 
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Gambar 4.67 Menu Set Target Tidak Tampil 

 

 

Gambar 4.67 menunjukkan menut set target yang tidak tersedia untuk pengguna 

dengan hak akses selain direksi atau pemasaran. 
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Gambar 4.68 Nilai Target Awal 

 

 

 
 

Gambar 4.69 Ubah Nilai Target 

 

 

 
 

Gambar 4.70 Pesan Nilai Target Berhasil 

 

 

 
 

Gambar 4.71 Nilai Target Yang Berhasil Disimpan 
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Gambar 4.72 Ubah Nilai Target Tanpa Tahun dan Bulan 

 

 

 
 

Gambar 4.73 Pesan Kesalahan Ubah Target Tanpa Tahun dan Bulan 

 

 

 
 

Gambar 4.74 Ubah Nilai Target Angka Numerik 

 

 

 
 

Gambar 4.75 Pesan Kesalahan Ubah Nilai Target Angka Numerik 

 

 



155 

  

 
 

Gambar 4.76 Diagram Garis Target Transaksi Ekspor 

 

 

 
 

Gambar 4.77 Diagram Batang Transaksi Ekspor 

 

 

 
 

Gambar 4.78 Diagram Garis Transaksi Ekspor per Pelanggan Pada Satu Periode 

Yang Lalu. 
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Gambar 4.79 Diagram Garis Transaksi Ekspor per Pelanggan Pada Periode Yang 

Dipilih 

 

 

4.2.2 Hasil Evaluasi 

Pada subbab hasil evaluasi ini menjelaskan hubungan antara permasalahan 

yang diangkat dengan solusi yang diberikan. Hasil evaluasi dalam hal ini disajikan 

dalam bentuk tabel seperti tabel 4.2 berikut ini. 

 

Tabel 4.2 Hasil Evaluasi. 

 

No.  Permasalahan  Penyelesaian oleh 

aplikasi 

Hasil 

1.  Data yang disajikan dalam rapat 

periodik berupa data tabel realisasi 

ekspor yang telah diolah oleh divisi 

pemasaran menjadi data transaksi 

ekspor per tahun, per negara, per 

produk dan per pelanggan pada 

periode sebelumnya dengan bentuk 

tabel dan menggunakan bantuan 

perangkat lunak Microsoft excel.  

Membuat aplikasi 

yang dapat 

menyajikan informasi 

transaksi ekspor 

secara real time atau 

dengan kata lain 

mampu menyajikan 

informasi transaksi 

ekspor sewaktu-waktu 

karena data transaksi 

ekspor telah 

terintegrasi dengan 

data transaksi ekspor 

pada divisi ekspor. 

Dapat dilihat pada 

gambar 4.2. 

 

Terpenuhi 

2.  Divisi pemasaran tidak dapat 

menyajikan data transaksi ekspor 

pada periode lainnya sesuai dengan 

kebutuhan direksi, karena data yang 

disajikan hanya data transaksi 

ekspor pada satu periode yang lalu 

sehingga dapat dikatakan data 

tersebut tidak real time. 

Terpenuhi. 
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Tabel 4.2 Lanjutan 

 

No.  Permasalahan  Penyelesaian oleh 

aplikasi 

Hasil 

3.  Direksi kesulitan untuk mengetahui 

nilai transaksi ekspor yang tidak 

memenuhi nilai target yang telah 

ditentukan. 

Membuat aplikasi 

yang menerapkan 

konsep dashboard 

sehingga informasi 

transaksi ekspor dapat 

disajikan dalam 

bentuk visual yang 

lebih informatif. 

Dapat dilihat pada 

gambar 4.2., 4.19 dan 

4.57. 

Terpenuhi. 

4.  Direksi kesulitan untuk 

membandingkan data transaksi 

ekspor per periode tertentu atau 

mencari selisih nilai dari transaksi 

ekspor per tahun, per bulan, per 

negara pelanggan, per kategori 

produk dan per pelanggan. 

Membuat aplikasi 

yang mampu 

menyajikan informasi 

perbandingan atau 

selisih nilai transaksi 

ekspor pada periode 

yang ditentukan. Baik 

dalam 

membandingkan nilai 

transaksi ekspor pada 

periode tertentu, 

membandingkan nilai 

transaksi ekspor per 

negara, 

membandingkan nilai 

transaksi ekspor per 

kategori produk dan 

membandingkan nilai 

transaksi ekspor per 

pelanggan. Dapat 

dilihat pada gambar 

4.8, 4.14, 4.24, 4.29, 

4.37, 4.42, 4.51 dan 

4.55 

Terpenuhi.  
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