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ABSTRAK 

CV Royalty Natural Indonesia merupakan perusahaan yang menjual produk 

kosmetik dan merupakan anak perusahaan dari PT. Green Angelica yang telah 

berdiri pada tahun 2011. CV Royalty Natural Indonesia menjual banyak produk 

kecantikan yang terdiri atas royalty day cream, royalty night cream, royalty bust up 

cream, royalty cleansing soap, royalty hair tonic, royalty hair shampoo, royalty 

hair serum, royalty hair removal, royalty mustache cream dan royalty beard serum. 

Selama inipemasaran yang dilakukan adalah melalui e-commerce dan melalui 

social media yang ada. Permasalahan yang dihadapi adalah banyak kesulitan dalam 

mengelola data dan  kesulitan mencari informasi produk yang tidak optimal maupun 

produk terfavorit sehingga tidak mengetahui demand produk tertinggi dan terendah 

yang dapat berpengaruh kurang baik pada target penjualan perusahaan.Berdasarkan 

permasalahan tersebut akan dibuat aplikasi  yang dapat memonitor dan 

mengevaluasi kinerja penjualan produk agar dapat mengatahui produk yang 

memiliki demand tertinggi dan terendah serta dapat megelola data produk, data 

sales, dan data customer.Berdasarkan hasil uji coba aplikasi yang telah dibuat dapat 

digunakan manajer pemasaran dalam mengelola data penjualan, data customer, dan 

data sales. Manajer pemasaran juga dapat mengetahui produk yang memiliki 

demand tertinggi maupun yang terendah dan membuat laporan penjualan produk, 

dapat digunakan dalam menelusuri terkait laporan penjualan, laporan per produk, 

list produk, dan laporan kinerja penjualan produk. Terdapat Tactical Dashboard 

yang dapat membantu manajer pemasaran dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi penjualan produk dan target yang ditetapkan. Dari hasil uji coba yang telah 

dilakukan ke perusahaan. Kemudahan user dalam penggunaan aplikasi pada 

manajer dan sales sekitar 80%, berarti aplikasi yang telah dibuat adalah user 

friendly dan dapat membantu memudahkan user dalam menggunakan keseluruhan 

fungsi aplikasi. 

Kata Kunci : CV Royalty Natural Indonesia, Monitoring dan Evaluasi, Tactical 

Dashboard, Website 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

CV Royalty Natural Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang kosmetik. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 30 januari 2019 yang 

didirikan oleh Wildan selaku manajer dan Ibu Sholikin sebagai komisaris. Produk 

yang dijual oleh perusahaan saat ini adalah royalty day cream, royalty night cream, 

royalty bust up cream, royalty cleansing soap, royalty hair tonic, royalty hair 

shampoo, royalty hair serum, royalty hair removal, royalty mustache cream, dan 

royalty beard serum. Sales yang berkerja saat ini terdiri 13 orang. Sales memiliki 

target yang telah ditetapkan bahwa tiap sales mendapatkan hasil penjualan produk 

5 juta per 3 bulan yang berarti penjualan sales tiap bulan 1,7 juta. Dalam pencapaian 

target yang ditetapkan, sales perlu memasarkan produk yang dijual. Saat ini, sales 

memasarkan produk dengan menggunakan e-commerce (bukalapak, tokopedia, 

shopee) dan social media (whatssapp, Facebook, dan Instagram).  

Saat ini apabila customer memesan pada sales dilakukan dengan cara costumer 

mengontak nomor yang tertera maupun secara Private Messanger (PM) pada e-

commerce maupun social media yang ada. Setelah customer mengontak sales, sales 

akan mengonfirmasi ketersediaan barang. Ketika sebuah kesepakatan terjadi, sales 

akan mendata semua (data diri customer, alamat, dan kodepos) dan membungkus 

barang sesuai pesanan. Setelah customer memberikan bukti transfer kepada sales, 

barang akan dikirim sesuai kesepakatan melalui jasa pengiriman 
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seperti (JNE, SiCepat, dan Tiki). Setelah pengiriman selesai, sales merekap 

data untuk membuat laporan penjualan produk perbulan. Tampilan data laporan 

penjualan perusahaan saat ini dapat dilihat pada Tabel 1. Kelemahan pada 

pembuatan laporan ini dapat terjadi kesalahan dalam penulisan harga produk 

sehingga laporan dapat tidak sesuai. Tidak ada total penjualan produk sehingga 

tidak mengetahui demand dari sebuah produk. Saat ini belum pernah dilakukan 

monitoring dan evaluasi dalam perusahaan. Tidak ada monitoring dan evaluasi 

penjualan produk menyebabkan tidak ada laporan mengenai demand sebuah produk 

yang digunakan untuk penetapan target produk. Serta tidak ada monitoring untuk 

melihat pencapaian target sales dengan membandingkan antara target dengan 

kenyataan hasil penjualan sales.  

Sumber : Laporan Penjualan CV Royalty Natural Indonesia 

Pada paragraf di atas telah dijelaskan bahwa kelemahan tidak adanya 

monitoring dan evaluasi dalam penjualan produk akan berdampak kerugian 

perusahaan. Kerugian yang dimaksud karena penentuan target produk yang tidak 

sesuai sehingga produksi sebuah produk tidak seimbang dengan pendapatan yang 

didapat perusahaan. Proses monitoring ini adalah pemantauan akan target yang ada 

dengan hasil penjualan sales. Setelah proses monitoring akan dilakukan evaluasi 

produk yang memiliki demand produk sehingga dapat penentuan target penjualan 

produk yang sesuai. Adanya monitoring dan evaluasi penjualan akan menjawab 

Tabel 1. 1 Data Laporan penjualan Perusahaan CV Royalty Natural Indonesia 
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produk yang memiliki demand  yang tertinggi maupun terendah sehingga dapat 

membuat penentuan target yang sesuai. Serta adanya monitoring dan evaluasi dapat 

membantu pihak  manajer pemasaran dapat melihat sales yang mencapai target atau 

tidak.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, perlunya melakukan 

monitoring dan evaluasi dalam penjualan produk untuk mengetahui demand tinggi 

dan terendah serta penetapan target penjualan produk. Semua aktivitas ini dilakukan 

sebuah program aplikasi yang sedang dibuat, yaitu dengan pembuatan rancang 

bangun aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja penjualan produk berdasarkan 

tactical dashboard. 

Tactical dashboard yang disebut juga analisis dashboard adalah sebuah 

visualisasi informasi untuk membantu analisis dalam membuat keputusan. 

Penggunaan Tactical Dashboard pada rancang bangun yang dibuat sebagai 

visualisasi yang memberikan manajemen sebuah prespektif dan taktik baru dalam 

menjawab sebuah permasalahan yang dihadapi perusahaan (Hariyanti, 2008). 

1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan 

masalah pada Tugas Akhir ini adalah Bagaimana merancang membangun Aplikasi 

Monitoring Dan Evaluasi Penjualan Berbasis Web Pada CV Royalty Natural 

Indonesia? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar ruang lingkup Tugas Akhir  ini lebih fokus, maka perlu adanya batasan 

masalah sebagai berikut :  
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1. Standart yang digunakan dalam penilaian kinerja penjualan produk telah 

ditetapkan oleh pihak perusahaan yaitu CV Royalty Natural Indonesia 

2. Aplikasi yang dibuat membahas kinerja pada bagian penjualan produk. 

3. Aplikasi yang dibuat tidak membahas mengenai kegiatan pemasaran yang 

dilakukan oleh sales. 

4. Menampilkan informasi terkait hasil peniliaian kinerja penjualan produk sales 

pada aplikasi dalam bentuk dashboard. 

5. Aplikasi yang dibuat menggunakan metode Tactical Dashboard pada CV 

Royalty Natural Indonesia. 

6. Aplikasi yang dibuat menampilkan informasi monitoring dan evaluasi melalui 

dashboard. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, 

maka tujuan dari pembuatan aplikasi tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan 

Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Berbasis Web 

Berdasarkan Tactical Dashboard untuk menilai kinerja penjualan produk sales  

Pada CV Royalty Natural Indonesia. 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Membantu manajer pemasaran dalam mengelola data terkait data customer, 

data produk, data sales, dan data transaksi penjualan. 

2. Membantu perusahaan untuk mengetahui produk dengan penjualan tinggi dan 

terendah. 



5 

 

 

 

3. Membantu perusahaan dalam pembuatan laporan list produk, laporan 

penjualan, laporan penjualan per produk, dan laporan kinerja penjualan. 

4. Pembuatan Tactical Dashboard diharapkan dapat membantu manajer 

pemasaran dalam melakukan monitoring dan evaluasi penjualan produk 

dengan target yang ditetapkan agar dapat mengurangi resiko penjualan 

produk. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan ini adalah sebagi berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan dari penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tahapan yang dikerjakan untuk menyelesaikan penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi implementasi dan evaluasi dari aplikasi yang telah dibuat. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait penelitian ini.
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem 

Terdapat 2 (dua) pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu pendekatan 

prosedur dan pendekatan komponen. Tujuan yang terbentuk dari kumpulan 

beberapa prosedur yang disebut dengan definisi sistem dengan pendekatan prosedur 

Pencapaian sebuah tujuan dari komponen yang saling berkaitan disebut dengan 

definisisistem dengan pendekatan komponen (Herlambang dan Tanuwijaya, 2005). 

2.2 Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi adalah salah satu tahap penting dalam membantu 

pengambilan keputusan. 

2.2.1. Monitoring 

Pendefinisian monitoring dalam membantu pengambilan keputusan 

manajemen proyek dengan cara mengukur, mencatat, mengumpulkan, 

memproses, dan mengkomunikasikan informasi (Mudjahudin dan Putra, 2010). 

Menurut Monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk 

melihat, memonitor jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai 

ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

program. 

Sebuah aktivitas seperti melihat faktor pendukung maupun penghambat 

pelaksanaan program, memonitor proses berjalannya sebuah organisasi yang 

sedang berlangsung, penilaian akan ketercapaian tujuan yang dilakukan oleh 

pimpinan (Moerdiyanto, 2009). 
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Pendefinisian monitoring akan proses pengumpulan dan analisis sebuah 

informasi yang telah ditetapkan secara sistematis dan kontinu sehingga dapat 

dilakukan perbaikan untuk menyempurnakan program (Mardiani, 2013). 

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa monitoring adalah sebuah aktivitas pengumpulan informasi yang digunakan 

sebagai tolak ukur pimpinan dalam pengambilan sebuah keputusan sebuah proyek. 

Dalam melakukan monitoring memiliki beberapa metode dalam pelaksanaan  

Unsur-unsur metode yang digunakan dalam melaksanakan monitoring (Eka, 

2011). Antara lain :  

1. Penyampaian laporan dokumentasikan dan koordinasi rutin.    

2. Pengamatan kerja sehari-hari melalui kunjungan mendadak.  

3. Assement eksternal   

4. Wawancara.   

5. Diskusi kelompok.   

6. Kunjungan laporan berkala.   

7. Survei pengumpulan data dan perbincangan kondisi sebelum dan sesudah 

intervensi   

8. Pengamatan kerja 

2.2.2. Evaluasi 

Definisi evaluasi adalah sebuah proses mengumpulkan, mendeskripsikan, 

menginterpretasikan, dan menyajikan informasi yang digunakan untuk dasar 

pembuatan keputusan, menyusun kebijakan, dan program (Widoyoko, 2012). 
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Definisi evaluasi adalah pembuatan alternatif keputusan dari proses 

perencanaan, pengumpulan dan penyediaan informasi yang diperlukan (Dwi dan 

Soeharto, 2015). 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan hingga menyajikan informasi 

yang digunakan untuk membuat beberapa alternatif dalam pembuatan keputusan.  

5 (lima) ciri dalam evaluasi (Sutjipta, 2009). meliputi : 

1. kualitas: Pemeriksaan akan kualitas dari sebuah program baik isi program, 

kegiatan, media, maupun tampilan pelaksana program 

2. kesesuaian (suitability): pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Pemenuhan program akan kebutuhan dan harapan yang sesuai dengan tingkat 

teknis, sosial, dan ekonomis masyarakat. 

3. keefektifan: seberapa jauh tujuan tercapai. 

4. efisiensi: penggunaan sumber daya dengan baik.  

5. kegunaan (importance): kegunaan bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam 

program. 

Berdasarkan penjelasan mengenai ciri-ciri diatas, Evaluasi ini memiliki 5 

(lima) ciri–ciri dalam evaluasi yaitu : kualitas, kesesuaian, keefektifan, efisiensi, 

dan kegunaan. 5 (lima) ciri ini penting untuk memastikan kebutuhan yang 

diperlukan telah terpenuhi untuk mencapai ke tujuan yang diharapkan.  

2.3 Website 

Definisi web penyajian informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan 

sebagainya yang telah tersimpan pada server web dan diubah dalam bentuk 

hiperteks pada sebuah sistem (Simarmata, 2010). 
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Definisi website adalah kumpulan dari beberapa halaman yang digunakan 

untuk menampilkan teks, gambar, dan suara yang membentuk sebuah rangkaian 

yang saling terhubung oleh jaringan halaman (Hidayat, 2010). 

Berdasarkan penjelasan yang telah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

website adalah suatu kumpulan halaman yang disajikan dalam bentuk teks, 

gambar, suara yang bersifat dinamis yang tersimpan pada server web internet  

dalam bentuk hypertext. 

2.4 Dashboard 

Definisi dashboard adalah sebuah kumpulan informasi yang digunakan untuk 

evaluasi serta pemastian akan tujuan dari operasi tercapai dan memiliki sifat 

realtime (Rajagukguk, 2010). 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, bahwa 

dashboard adalah sebuah gambaran visual yang terbentuk dari gabungan beberapa 

informasi. Informasi yang terkumpul dapat lebih mudah dipahami. Dashboard 

digunakan sebagai evaluasi sebuah performa kinerja untuk memastikan tujuan 

perusahaan tercapai. 

Dashboard dikelompokkan menjadi 3(tiga) kategori, yaitu dashboard 

strategis, dashboard taktis, dan dashboard operasional (Ramussen et al, 2010) 

a) Dashboard Strategis (Strategic Dashboard). 

Dashboard yang digunakan pada level eksekutif. Pada level eksekutif 

mengvisualisasikan sasaran strategi skala organisasi dan Key Performance 

Indicator (KPI). Dashboard ini sering digunakan pada level departemen namun 

tetap mempertahankan keselarasan dengan sasaran perusahaan. Penggunaan 
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dashboard ini digunakan para manajer organisasi yang turut terlibat dalam 

eksekusi strategi dan monitoring. 

b) Dashboard Taktis (Tactical Dashboard). 

Dashboard taktis yang disebut juga Tactical Dashboard adalah dashboard 

yang digunakan untuk memonitor hasil proyek maupun tren untuk inisiatif 

strategis. Inisiatif strategis didapat dari pengukuran akan perbandingan antara 

kinerja yang dilakukan saat ini dengan tujuan yang ditetapkan perusahaan (contoh 

anggaran dan target). Pengguna dashboard taktis adalah manajer yang terlibat 

dengan aktivitas taktis individual untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 

organisasi. 

c) Dashboard Operational (Operational Dashboard). 

Dashboard operational adalah dashboard yang digunakan untuk 

mengendalikan proses bisnis, aktivitas bisnis, dan peristiwa yang kompleks. 

Visualisasi yang ditampilkan yaitu grafik dengan waktu terkini. Penggunaan 

dashboard ini memiliki tanggung jawab yang lebih sempit (penjualan, pelayanan, 

pelanggan). Sehingga penggunaan dashboard ini membutuhkan informasi yang 

lebih detil dan fungsi analisis yang kuat. 

Berdasarkan penjelasan diatas dashboard dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 

kategori yaitu : 

a) Dashboard Strategis adalah dashboard yang digambarkan untuk level 

eksekutif dan mempertahankan keselarasan dengan sasaran perusahaan. 

Dashboard ini mengadopsi konsep Balance Score Card 

b) Dashboard Taktis adalah dashboard yang membandingkan antar kinerja 

dengan target yang ditetapkan perusahaan. 
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c) Dashboard Operational bisnis adalah dashboard yang digunakan pada 

aktivitas bisnis dan peristiwa yang kompleks. 

2.5 MySQL 

Definisi MySQL adalah sebuah perangkat lunak yang telah diinstalasi 6 juta 

user dan memiki sistem manajemen DBMS (Database Management System) 

(Aditya, 2011). 

Definisi MySQL (My Structure Query Languange)  adalah salah satu jenis 

database yang terkenal digunakan aplikasi sebagai database sumber dan pengelola 

data (Arief, 2011). 

2.6 System Development Life Cycle (SDLC) 

Metode waterfall sering juga disebut sebagai siklus hidup klasik (classic life 

cycle) yang dapat menvisualisasikan pendekatan secara sistematis dan secara 

runtut. Dalam pengembangan sebuah perangkat lunak dimulai dengan spesifikasi 

pengguna nelanjut ke perencanaan (planning), permodelan(modelling), konstruksi 

(construction), dan penyerahan sistem ke pengguna (deployment) (Pressman, 

2012). 

Dalam sebuah siklus SDLC, prosesnya adalah sebagai berikut :  

1. Communication, yaitu suatu komunikasi yang diperlukan dengan pelanggan 

sehingga dapat memahami kebutuhan dan tujuan yang inging dicapai. Hasil 

komunikasi ini seperti menganalisis permaslahan maupun pengumpulan data 

yang diperlukan. 

2. Planning, yaitu sebuah tahapan perancanaan yang menggambarkan visualisasi 

estimasi waktu untuk pengerjaan sebuah program. 
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3. Modelling, yaitu tahapan yang menjelaskan akan perancangan dan permodelan 

sistem yang akan dibuat. Sehingga dapat dipahami gambaran besar sistem yang 

akan dibuat 

4. Construction, yaitu proses penerjemahan kode tang dapat dibaca mesin dan 

pengujian aplikasi yang telah dibuat. Tujuan dari tahap ini untuk memeriksa 

kesalahan akan suatu kesalahan sistem agar dapat diperbaiki. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode waterfall sering juga disebut sebagai siklus hidup klasik (classic life 

cycle) yang dapat mengvisualisasikan pendekatan secara sistematis dan secara 

runtut. Dalam pengembangan sebuah perangkat lunak dimulai dengan spesifikasi 

pengguna berlanjut ke perencanaan (planning), permodelan (modelling), konstruksi 

(construction), dan penyerahan sistem ke pengguna (deployment) (Pressman, 

2012).  

  

 

 

 

Gambar 3. 1 Metodologi waterfall (Pressman, 2012) 

Pada metodologi communicating digunakan sebagai pendapatan data maupun 

informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Pada tahap selanjutnya yaitu 

planning adalah tahap perencanaan pembuatan sebuah aplikasi dari estimasi waktu 

serja jadwal kerja. Pada tahap Modelling adalah tahap analisis dari berisi analisis 

proses bisnis, analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan fungsional, analisis 

kebutuhan Nonfungsional, maupun analisis kebutuhan Sistem informasi dan pada 

bagian desain terdapat IPO Diagram yang menjelaskan tentang input maupun 

output dari aplikasi yang akan dibuat. Pada bagian Construction adalah tahap 

dimana pembuatan koding sebuah aplikasi dan dilakukan pengujian agar tidak 

terjadinya bug atau error dalam aplikasi yang dibuat. Pada tahap akhir yaitu 

Deployment adalah tahap akhir yang pengimplementasian sebuah aplikasi ke 
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perusahaan. Pada tugas akhir ini tidak membahas tahap Deployment. Hanya 

membahas  hingga tahap construction  (tahap coding dan testing).  

3.1 Communication  

Communication atau yang disebut dengan komunikasi adalah tahap awal dalam 

memulai sebuah perkerjaan yang bersifat teknis. Komunikasi sangat diperlukan 

karena tanpa adanya komunikasi akan sulit dalam pemahaman dan tujuan yang 

dicapai. Komunikasi berisi analisis permasalahan yang dihadapi pada perusahaan 

memicu akan pengumpulan data yang diperlukan. Komunikasi ini dilakukan 

dengan beberapa tahap. Tahap komunikasi terdiri dari studi literatur yang 

mendukung dengan judul yang telah digunakan, wawancara mengenai 

permasalahan yang ada pada perusahaan, dan melakukan observasi kegiatan yang 

ada pada perusahaan.  

3.1.1. Studi Literatur  

Perlunya literatur yang menjadi landasan dalam melakukan sebuah  

penyusunan penelitian ilmiah. Literatur digunakan sebagai landasan yang terdapat 

tahapan yang harus dilakukan saat membuat sebuah penyusunan penelitian. Begitu 

pula penulis memerlukan literatur yang mendukung dalam penyusunan penelitian 

yang ia buat. Penulis perlu melakukan studi literatur dari buku maupun jurnal yang 

membahas monitoring dan evaluasi beserta tactical dashboard. Hasil dari studi 

literatur ini digunakan untuk rancang bangun aplikasi yang akan dibuat.  
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3.1.2. Wawancara  

 Wawancara dilakukan kepada Manajer perusahaan untuk memahami  

gambaran proses bisnis perusahaan serta informasi-informasi yang diharapkan 

untuk muncul dalam pelaporan kepada manajemen perusahaan. Kemudian 

wawancara dilanjutkan dengan admin penjualan untuk mendapatkan data-data yang 

memiliki hubungan dengan solusi yang diberikan.   

3.1.3. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengetahui apakah solusi yang diberikan kepada 

perusahaan sesuai dengan latar belakang masalah. Adanya observasi diharapkan 

bahwa latar belakang masalah bisa terjawab dalam pelaksanaan Tugas Akhir. Dari 

observasi yang telah dilakukan, diketahui adanya permasalahan akan tidak adanya 

proses monitoring dan evaluasi pada perusahaan. Permasalahan yang telah 

dijelaskan bahwa tidak terkontrolnya sebuah demand (permintaan pelanggan akan 

sebuah produk). Penetapan target pada perusahaan menjadi tidak tepat sehingga 

mengakibatkan pengeluaran biaya produksi lebih besar dibanding pendapatan. 

Masalah ini dapat diselesaikan jika ada aplikasi yang mendukung dalam hal 

monitoring dan evaluasi untuk dapat melihat demand penjualan produk.  

3.2 Planning  

Tahap ini adalah tahap perencanaan dari alur kebutuhan aplikasi dengan alur 

terstruktur serta estimasi waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. 

Terdapat dua sub dalam tahap ini, yaitu:  
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3.2.1. Estimasi Waktu Pembuatan  

Estimasi waktu pembuatan dilakukan untuk dapat memperkirakan lama waktu 

yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi maupun laporan.  

3.2.2. Jadwal Kerja  

Jadwal kerja dalam pengerjaan Rancang Bangun Aplikasi Monitoring dan  

Evaluasi Penjualan Berbasis Web Berdasarkan Tactical Dashboard untuk Menilai 

Kinerja Penjualan Produk Sales  Pada CV Royalty Natural Indonesia. Tabel jadwal 

kerja dapat dilihat pada Lampiran 2 Tabel L2.1 

3.3 Modeling  

Pada tahap modeling adalah tahap ke-3 dari metodologi waterfall. Pada tahap 

modeling ini terbangi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu : tahap analisis dan tahap desain. 

Pada tahap ini adalah tahap perancangan kebutuhan sebuah software yang 

menghasilkan software requirement. 

3.3.1 Analisis 

Pada Tahap ini adalah salah satu proses yang digunakan untuk menganalisis 

dari proses bisnis perusahaan hingga analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini 

terbagi menjadi 5 (lima) tahap. yaitu : analisis proses bisnis, analisis kebutuhan 

pengguna, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan nonfungsional dan 

analisis kebutuhan sistem informasi. 

A.1. Analisis Proses Bisnis  

Customer memesan pada sales dilakukan dengan cara costumer mengontak 

nomor yang tertera maupun Private Messanger pada e-commerce maupun social 

media yang ada. Setelah customer mengontak sales, sales akan mengonfirmasi 
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ketersediaan barang. Ketika sebuah kesepakatan terjadi, sales akan mendata semua 

(data diri customer, alamat, dan kodepos) dan membungkus barang sesuai pesanan. 

Setelah customer memberikan bukti transfer kepada sales, barang akan dikirim 

sesuai kesepakatan melalui jasa pengiriman seperti (JNE, SiCepat, dan Tiki). 

Setelah pengiriman selesai, sales merekap data untuk membuat laporan penjualan 

produk perbulan. Setiap sales memiliki target penjualan produk yang harus 

dipenuhi. Apabila sales mencapai target yang telah ditetapkan maka akan diberi 

bonus namun bila sebaliknya sales akan diberikan surat peringatan (SP).   

A.1.1. Identifikasi Permasalahan  

Dari proses bisnis yang ada maupun observasi dapat ditarik kesimpulan 

beberapa permasalahan yang terjadi sesuai dengan Lampiran 3 Tabel L3.1. 

A.1.2. Identifikasi Pengguna  

 Berdasarkan wawancara dengan Manajer pada perusahaan CV Royalty  

Natural Indonesia pengguna yang terlibat adalah  

1. Sales sebagai user yang mengiputkan hasil penjualan yang didapat  

2. Manajer pemasaran sebagai user yang melakukan input dan update data target 

dan mengontrol informasi yang ada pada dashboard.   

A.1.3. Identifikasi Data  

Dari hasil wawancara, data yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi 

monitoring dan evaluasi kinerja penjualan produk, disesuaikan dengan fungsional 

masing-masing pengguna. Adapun data yang dibutuhkan seperti :   

1. Data User  

2. Data Sales  
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3. Data Wilayah  

4. Data Produk kosmetik yang dijual  

5. Data Target   

6. Data Pelanggan  

7. Data Penjualan  

A.1.4. Identifikasi Kebutuhan Fungsional  

Dari hasil wawancara, pengguna yang terlibat akan aktifitas sesuai dengan 

fungsinya. Adapun kebutuhan fungsional adalah :   

1. Fungsional pengelolaan data master yang meliputi data admin, customer, 

produk, target, kota, dan data penjualan  

2. Fungsional penjualan produk kosmetik  

3. Fungsional Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penjualan Produk.  

4. Fungsional pembuatan laporan berupa laporan penjualan produk.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kebutuhan nonfungsional meliputi keamanan, notifikasi dan hak akses.  

A.2. Analisis Kebutuhan Pengguna  

Analisis kebutuhan pengguna dilakukan untuk menjelaskan akan kebutuhan 

mengenai perilaku pengguna yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi 

kinerja penjualan produk dapat dilihat pada Lampiran 3 Tabel L3.2. 

A.3. Analisis Kebutuhan Fungsional  

Analisis kebutuhan fungsional merupakan suatu layanan dari sebuah sistem 

yang harus ada serta sistem dapat berinteraksi dengan pengguna sehingga pengguna 
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dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan pada sistem. Analisis kebutuhan 

fungsional dapat dilihat pada Lampiran 3 Tabel L3.3. 

A.4. Analisis Kebutuhan Nonfungsional  

Analisis kebutuhan nonfungsional digunakan untuk mengetahui spesifikasi 

kebutuhan yang diperlukan diluar kebutuhan fungsional, dapat dilihat pada 

Lampiran 3 Tabel L3.4. 

A.5. Analisis Kebutuhan Sistem Informasi  

Analisis kebutuhan sistem informasi digunakan untuk mengetahui kebutuhan 

perangkat lunak dan perangkat keras sebagai pendukung mengoptimalkan aplikasi 

yang dibuat. 

A.5.1.  Kebutuhan Perangkat Lunak  

Spesifikasi dan kriteria perangkat lunak yang dibutuhkan dalam mendukung 

pemberdayaan aplikasi dengan baik. Antara lain:   

1. Notepad++ (aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi dalam bahasa 

pemrograman) 

2. Xampp (aplikasi yang digunakan untuk membaca bahasa pemrograman yang 

telah dibuat) 

3. Google Chrome atau Mozila Firefox (aplikasi yang digunakan sebagai tempat 

untuk hasil output dari peogram yang dibuat) 

A.5.2.   Kebutuhan Perangkat Keras  

Spesifikasi dan kriteria perangkat keras minimal yang dibutuhkan dalam 

mendukung pemberdayaan aplikasi dengan baik. antara lain:   
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1. Processor Intel Core i3  

2. RAM 4 GB  

3. Hardisk Drive 100 GB  

4. USB 2.0 Port  

5. Keyboard, Mouse dan Monitor  
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A.6. Block Diagram  

Pada tahap ini adalah sebuah gambaran diagram blok yang memiliki fungsi 

menunjukkan hubungan dari beberapa blok. Block diagram dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Block Diagram 
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3.3.2 Desain 

Pada tahap ini adalah tahap perancangan aplikasi yang akan dibuat. Pada tahap 

ini dibagi menjadi 10 (sepuluh) tahap, yaitu : desain arsitektur,  perancangan sistem, 

system flow, context diagram, diagram jenjang, DFD, CDM, PDM, struktur tabel, 

dan desain I/O 

A.1. Desain Arsitektur 

Dalam membangun sebuah aplikasi, tentunya rancangan arsitektur diperlukan 

untuk mengetahui cara bekerjanya sebuah aplikasi. Aplikasi yang dibangun adalah 

aplikasi yang berbasis web sehingga user wajib memiliki akses internet. Desain 

Arsitektur dari aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

Manager Pemasaran

Sales / Admin

ServerInternet Database

Router Modem

 

Gambar 3. 3 Desain Arsitektur 

A.2. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah sebuah tahap yang menjelaskan gambaran lebih 

detail dari aplikasi yang dibuat. 
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A.3. System Flow 

System Flow merupakan gambaran aliran kerja yang terdapat di dalam suatu 

aplikasi, dimana diagram ini akan mencatat setiap proses yang harus dilakukan oleh 

pengguna aplikasi dan proses timbal balik yang akan diberikan oleh aplikasi. Setiap 

proses pencatatan data pada aplikasi akan disimpan ke dalam database. 

System Flow dimulai dari penggambaran pengelolaan master data, dimana 

master data merupakan data pendukung untuk mencatat sebuah penjualan. 

Pengelolaan dapat bersifat melihat data, menambah data, mengganti data. Master 

data yang telah tercatat dalam system tidak akan terhapus. System Flow untuk setiap 

master data dapat dilihat pada gambar di bawah, dimulai dari master data customer 

dapat dilihat pada Lampiran 4 Gambar L4.2, pengelolaan data master admin pada 

Lampiran 4 Gambar L4.3, pengelolaan data master produk pada Lampiran 4 

Gambar L4.4,  dan yang terakhir yaitu pengelolaan data master target pada 

Lampiran 4 Gambar L4.5 system flow pengelolaan master target. 

Setelah system flow pengelolaan master data, dilanjutkan dengan flow transaksi 

penjualan, dimana admin akan memilih transaksi penjualan pada menu dan mengisi 

form transaksi penjualan yang ditampilkan oleh sistem. Seperti pada pengelolaan 

master data, ada beberapa proses yang dapat dilakukan pada transaksi penjualan, 

dimulai dari melihat data penjualan yang sudah ada, menambah transaksi baru, 

mengganti dan membatalkan transaksi yang sudah terbentuk. Penggantian transaksi 

dan pembatalan transaksi hanya dapat dilakukan jika transaksi yang bersangkutan 

belum berstatus terkirim. Setelah penambahan atau perubahan pada transaksi telah 

dilakukan, admin dapat melakukan pencetakan nota untuk keperluan pengemasan 
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barang. System Flow pembuatan transaksi penjualan dapat dilihat pada Lampiran 4 

Gambar L4.6. 

Semua data yang telah tercatat oleh sistem, mulai dari master data hingga 

transaksi penjualan akan mengeluarkan laporan untuk kepentingan Analisa 

perusahaan. Laporan yang dapat dicetak oleh system yaitu list dari masing-masing 

master data, dan laporan penjualan yang merupakan pemecah masalah yang 

dihadapi perusahaan. System Flow pencetakan laporan dapat dilihat pada Lampiran 

4 Gambar L4.9. 

A.4. Context Diagram 

Context Diagram mengambarkan ruang lingkup dari sebuah sistem, dimana 

sesuai dengan gambar pada Gambar 3.3 sistem memiliki 3 (tiga) entitas yang 

memiliki data pendukung masing-masing. Admin berfungsi untuk memberikan data 

penjualan, dan data sales atau data admin yang terdaftar dalam perusahaan. 

Customer mendukung sistem dengan memberikan data dan mendapatkan output 

dari sistem. Sedangkan Manajer Pemasaran memberikan target yang harus dicapai 

oleh setiap sales atau admin, dan menerima laporan yang bersifat menyeluruh.  

 

Gambar 3. 4 Context Diagram 

[Data Admin]

[Data Customer]

[Data Target]

[Laporan Seluruh 

Penjualan]

[Laporan Penjualan per

 Produk]
[Data Penjualan]

[Nota Penjualan]

Manager 

Pemasaran
Admin

Customer

1

Aplikasi Monitoring dan 

Evaluasi Penjualan Produk
[Data Produk]

[List Produk]
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A.5. Diagram Jenjang  

Diagram berjenjang merupakan gambaran secara umum aplikasi yang terdapat 

dalam Data Flow Diagram. Terdapat 3 (tiga) fungsi pada aplikasi yaitu pengelolaan 

data master, pembuatan transaksi jual dan pembuatan laporan. Gambaran diagram 

secara keseluruhan dapat digambarkan pada Gambar 3.4.   

1

Aplikasi Monitoring dan 

Evaluasi Kinerja Penjualan 

Produk

1.1

Pengelolaan Data 

Master

1.2

Transaksi Jual

1.3

Monitoring dan 

Evaluasi

1.4

Pembuatan Laporan

1.1.1

Pengelolaan Data 

Customer

1.1.2

Pengelolaan Data 

Admin

1.1.3

Pengelolaan Data 

Produk

1.1.4

Pengelolaan Data 

Target

1.2.1

Pembuatan transaksi 

Penjualan

1.2.2

Pencetakan Nota

1.4.1

Pencetakan Laporan 

Penjualan

1.4.2

Pencetakan Laporan 

Penjualan per 

Produk

1.4.3

Pencetakan List 

Produk

1.3.1

Monitoring

1.3.2

Evaluasi

1.4.4

Pencetakan Laporan 

Kinerja Penjualan 

Produk 

1.4.5

Dashboard

 

Gambar 3. 5 Diagram Jenjang 

A.6. Data Flow Diagram 

Pada tahap ini adalah tahap DFD atau Data Flow Diagram. Pada tahap ini akan 

menjelaskan alur data dari aplikasi yang telah dibuat. Pada aplikasi yang dibuat 

DFD dimulai dari level 0 hingga DFD level 1. 



27 

 

 

 

A.6.1. DFD Level 0 

DFD Level 0 merupakan context diagram yang telah di decompose, hasil dari 

DFD Level 0 merupakan penjabaran dari context diagram. Hasil dari penjabaran 

tersebut yaitu proses pengelolaan data master, pembuatan transaksi jual dan 

pembuatan laporan. DFD level 0 dapat dilihat pada Lampiran 5 Gambar L5.1. 

A.6.2. DFD Level 1 Pengelolaan Data Master 

Data Flow Diagram level 1 pengelolaan data master merupakan alur data dari 

proses penambahan atau pengubahan data master. Terdapat 4 master yang dapat 

dikelola oleh perusahaan, yaitu data customer, admin, produk, dan target. Diagram 

pengelolaan master data dapat dilihat pada Lampiran 5 Gambar L5.2. 

A.7. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model menggambarkan struktur basis data yang dirancang 

untuk sebuah sistem, dimana hubungan antar entitas dan attributnya tercatat secara 

detail. Terdapat beberapa entitas pada aplikasi diantaranya yaitu Admin, Customer, 

Produk, Target, Transaksi Jual, dan lain-lain. Hasil penggambaran Conceptual Data 

Model dapat dilihat pada Lampiran 6 Gambar L6.1. 

A.8. Physical Data model (PDM) 

Physical Data Model merupakan model pengembangan dari Concept Data 

Model dimana setiap detil dari hubungan antar entitas akan tercatat membentuk 

sebuah tabel dan kolom (foreign key). Hasil akhir dari Physical Data Model yang 

telah terbentuk dapat dilihat pada Lampiran 6 Gambar L6.2. 
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A.9. Struktur Tabel 

Struktur tabel adalah tabel yang terdiri akan kolom dan baris. Dimana kolom 

pada tabel tersebut juga disebut attributes atau fields. Struktur tabel dapat dilihat 

pada Lampiran 7 Tabel L7.1 hingga Lampiran 7 Tabel L7.7. 

A.10. Desain I/O 

Perancangan desain aplikasi diperlukan, agar user atau pengguna aplikasi dapat 

mengetahui cara interaksi dengan sistem. Perancangan dilakukan sesuai dengan 

informasi yang telah digali dari pihak perusahaan agar memberikan kemudahan 

dalam penggunaan aplikasi. Berikut adalah desain yang akan diterapkan di dalam 

aplikasi dapat dilihat pada Lampiran 8 Gambar L8.1. 

3.4 Construction  

Tahap ke-4 pada metodologi waterfall adalah tahap construction adalah tahap 

yang terbangi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu : code dan test.  Tahap code ini adalah 

tahap pembuatan kode dan tahap test adalah tahap pengujian sebuah aplikasi yang 

telah dibuat. 

3.4.1 Code   

Pada tahap ini akan mulai melakukan perancangan kode berdasarkan dari hasil 

analisis yang telah dibuat diatas. Pembuatan koding pemrograman menggunakan 

Notepad++ serta dengan menggunakan XAMPP adalah aplikasi yang mendukung 

dalam pembuatan aplikasi. XAMPP adalah sebuah software yang digunakan untuk 

menjalankan website berbasis PHP serta terdapat software MySQL sebagai 

database.  
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3.4.2 Test  

Pada tahap ini adalah tahap pengujian aplikasi. Tahap ini diperlukan untuk 

memeriksa aplikasi yang telah dibuat tidak terjadi bug (sebuah kesalahan pada 

koding sehingga tidak terbaca oleh aplikasi) dan telah sesuai dengan kebutuhan 

yang ingin dicapai. Pada tahap test yaitu dengan menggunakan Black Box  



26 

 

 

 

BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

4.1. Deployment 

Pada tahap ini adalah tahap terakhir dari metodologi waterfall. Pada tahap ini 

terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu : tahap implemetasi dan tahap evaluasi. Tahap 

ini adalah tahap pembuatan aplikasi dan dapat digunakan oleh user. 

4.1.1. Implementasi 

Implementasi merupakan tahap yang dilakukan setelah masa pembangunan 

sistem telah selesai dan sesuai dengan rencana yang dirancang sebelumnya, 

sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dibangun. Hasil dari 

implementasi dan evaluasi adalah tingkat kepuasan dari pengguna, yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk pengembangan sistem kedepannya (maintenance). 

4.1.2. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan suatu proses penempatan sebuah sistem ke 

dalam sistem yang sudah ada sebelumnya. Pada proses ini, penulis akan membahas 

tahapan yang dilakukan untuk implementasi sistem informasi. Ada 3 tahap dalam 

implementasi sistem, yaitu: menginstall aplikasi yang dibutuhkan sehingga aplikasi 

dapat berjalan dengan optimal, melakukan pengujian terhadap sistem/aplikasi 

menggunakan alur pengisian data yang telah disediakan oleh user, dan evaluasi 

terhadap sistem/aplikasi.  
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4.1.3. Tampilan Sistem/Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Penjualan 

Pada bagian tampilan system akan menggambarkan semua screenshot dari 

aplikasi yang telah dibangun. Berikut adalah runtutan halaman-halaman yang ada 

pada system. 

4.1.4. Tampilan Halaman Login 

Tampilan halaman login adalah tampilan halaman utama untuk semua 

pengguna yang akan melakukan akses ke dalam system. Berikut adalah tampilan 

halaman login pada Rancang Bangun Evaluasi/Monitoring system berbasis web 

pada CV. Royalty dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4. 1 Halaman Login 

4.1.5. Tampilan Halaman Utama 

Tampilan halaman utama berisi tentang grafik yang berhubungan dengan 

penjualan dan target dari perusahaan. Manajer dan admin memiliki akses yang 

berbeda terhadap grafik yang ditampilkan. Pada level manajer, grafik yang tampil 

adalah grafik yang berhubungan dengan rekap penjualan bulanan dan target yang 

harus dipernuhi tiap bulannya. Sedangkan pada level admin, grafik yang tampil 
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adalah grafik yang menjelaskan perbandingan realisasi penjualan dan target yang 

harus dicapai. 

 

Gambar 4. 2 Halaman Utama Manajer Pemasaran 1 

Pada Gambar 4.3 adalah halaman manajer pemasaran akan terdapat beberapa 

dashboard dimana berguna untuk mengetahui top sales, top produk dan diagram 

pie yang digunakan untuk mengetahui produk terlaku di wilayah tertentu. 

 

Gambar 4. 3 Halaman Utama Manajer Pemasaran 2 

Pada halaman utama sales pada Gambar 4.4 akan muncul tampilan diagram 

batang dimana batang biru adalah target yang telah diberikan manajer kepada sales 
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tersebut. Sedangkan diagram batang yang berwarna hitam adalah realisasi 

penjualan yang telah dilakukan oleh sales. Pada halaman ini sales hanya bisa 

melihat target dirinya sendiri dan tidak bisa melihat capaian seluruh sales. 

 

Gambar 4. 4 Halaman Utama Sales 

4.1.6. Tampilan Halaman Master 

Pada halaman master, ada 5 jenis master yang diinput oleh pengguna yaitu: (1) 

Admin, (2) Produk, (3) Customer, (4) E-commerce, dan (5) Ekspedisi. Sedangkan 

untuk user yang dapat melakukan penginputan master difokuskan pada admin. 
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Gambar 4. 5 Halaman Master Admin 

Pada Gambar 4.5 adalah tampilan halaman master admin. Pada halaman ini 

dapat melihat admin yang terdaftar pada aplikasi. Admin yang telah dibuat tidak 

bisa dihapus karena akan mempengaruhi history yang ada. Jika admin telah tidak 

berkerja oleh perusahaan menggunakan tombol de-activate. 

 

Gambar 4. 6 Halaman Master Produk 

Pada Gambar 4.6 adalah tampilan halaman master produk. Pada halaman ini 

dapat melihat semua produk yang terdaftar pada aplikasi. Pada fitur ini juga dapat 

menambahkan produk baru. 
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Gambar 4. 7 Halaman Master Customer 

Pada Gambar 4.7 adalah tampilan halaman master customer. Pada halaman ini 

dapat melihat customer yang terdaftar pada aplikasi. Aplikasi yang dibuat dilakukan 

setelah transaksi selesai sehingga jika terdapat customer baru yang belum terdaftar, 

sales menginputkan data customer dahulu.  

 

Gambar 4. 8 Halaman Master E-Commerce 

Pada Gambar 4.8 adalah tampilan halaman master e-commerce. Pada halaman 

ini dapat melihat e-commerce yang terdaftar pada aplikasi.  



32 

 

 

 

 

Gambar 4. 9 Halaman Master Ekspedisi  

Pada Gambar 4.9 adalah tampilan halaman master ekspedisi. Pada halaman ini 

dapat melihat ekspedisi yang terdaftar pada aplikasi. 

 

4.1.7. Tampilan Halaman Transaksi 

Inti dari aplikasi ini ada pada halaman transaksi, karena segala sesuatu yang 

berhubungan perhitungan realisasi target adalah penjualan yang telah dilaksanakan 

oleh admin. Selain untuk menambahkan data transaksi, fungsi lain dari halaman ini 

adalah melihat historis penjualan yang telah dilakukan dan dapat dilakukan 

pencetakan laporan dalam bentuk PDF.  
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Gambar 4. 10 Halaman Transaksi Penjualan 1 

Pada Gambar 4.10 adalah tampilan halaman transaksi penjualan. Pada halaman 

ini sales dapat menginputkan transaksi penjualan yang telah dilakukan. Tabel 

dibawah adalah hostory penjualan yang telah dilakukan sales. 

 

 

Gambar 4. 11 Halaman Transaksi Penjualan 2 

Pada Gambar 4.11 adalah tampilan halaman transaksi penjualan pada bagian 

tambah transaksi. Pada halaman ini sales dapat menginputkan transaksi penjualan 
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yang telah dilakukan. Untuk kolom hasil dan harga terkunci karena untuk harga 

produk akan langsung muncul ketika memilih produk yang telah dipilih. 

 

Gambar 4. 12 Target List 1 

Pada Gambar 4.12 adalah tampilan halaman target list. Pada halaman ini 

manajer pemasaran dapat menginputkan target sales pada tiap bulan. 

 

 

Gambar 4. 13 Target List 2 
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Pada Gambar 4.13 adalah tampilan halaman target list. Pada halaman ini 

manajer pemasaran sedang melakukan tambah target produk di tiap sales pada tiap 

bulan. 

4.1.8. Tampilan Halaman Laporan 

Setelah semua halaman transaksi diselesaikan, setiap data yang berhasil 

tersimpan di dalam sistem dapat ditampilkan dengan format yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan yaitu dalam bentuk PDF. Ada 2 jenis laporan yang 

ditampilkan pada sistem yaitu Laporan yang berhubungan dengan transaksi yang 

terjadi di dalam perusahaan, dan laporan yang bersifat untuk menampilkan semua 

master data yang terdaftar di dalam sistem. 

 

Gambar 4. 14 Halaman Laporan Sales 

Pada Gambar 4.14 adalah tampilan halaman Laporan sales. Pada halaman ini 

manajer pemasaran harus memilih kurun waktu tertentu. Setelah manajer 

menentukan kurun waktu aplikasi akan menampilkan data sesuai kurun waktu yang 

telah dipilih. 
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Gambar 4. 15 Halaman Laporan Sales 2 

Pada Gambar 4.15 adalah tampilan halaman laporan sales. Pada halaman ini 

manajer pemasaran dapat melihat transaksi yang telah dilakukan pada kurun waktu 

tertentu. Pada Gambar 4.16 manajer pemasaran dapat melihat sales telah mencapai 

target penjualan produk atau belum. 

 

 

Gambar 4. 16 Halaman Laporan Sales by Target 

 

4.1.9. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk 

membandingkan permintaan yang diharapkan oleh pengguna dengan program yang 

diimplementasikan. Ada beberapa metode pengujian yang dapat dilakukan, namun 

dalam pembuatan Rancang Bangun Aplikasi Monitoring dan Evaluasi kinerja 

penjualan produk pada CV. Royalty Natural Indonesia menggunakan black box 
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testing dimana pengujian aplikasi meliputi uji coba fungsi fitur aplikasi dan uji coba 

kesesuaian hasil perhitungan. 

4.1.10. Fitur Halaman Login 

Proses yang terjadi pada halaman login yaitu pengisian username dan 

password, dimana kemudian oleh sistem akan dicek ke dalam database dan 

dilakukan login sesuai dengan akses yang diberikan kepada pengguna. 
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Tabel 4. 1 Uji Coba Halaman Login 

No Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Output 

1 Login ke dalam 

sistem 

menggunakan 

username milik 

manajer dan 

password yang 

sesuai 

Memasukan data 

Login Supervisor 

(spvman) dan 

password ‘12345’ 

Masuk ke 

halaman 

utama dengan 

tampilan 

dashboard 

manajer 

Muncul 

notifikasi 

sukses dan 

masuk sebagai 

manajer 

pemasaran 

2 Login ke dalam 

sistem 

menggunakan 

username miliki 

admin dan 

password yang 

sesuai 

Memasukan data 

Login Admin 

(sales1) dan 

password 

‘sales123’ 

Masuk ke 

halaman 

utama dengan 

tampilan 

dashboard 

penjualan 

milik Admin 

Muncul 

notifikasi 

sukses dan 

masuk sebagai 

manajer 

3 Login ke dalam 

sistem 

menggunakan 

username dan 

password yang 

tidak sesuai  

Memasukkan data 

Login Admin 

(sales1) dan 

password ‘11111’ 

Munculnya 

notifikasi 

gagal login 

Muncul 

notifikasi 

gagal login 

dan tetap 

berada 

dihalaman 

login 

 

4.1.11. Fitur Halaman Master 

Proses yang terjadi pada halaman master yaitu pengisian rincian data-data yang 

digunakan untuk transaksi, dimana data yang diinputkan meliputi data produk, data 

admin, data customer, data ekspedisi, dan data vendor e-commerce. 

Tabel 4. 2 Uji Coba Halaman Master 

No Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Output 

1

1 

Menambahan 

data produk 

baru 

Memasukkan data 

produk dengan 

rincian: 

a. Kode Produk : PP-

SB-P00001  

b.Nama : 

SUNBLOCK 

CREAM 

c. Ukuran : 50 CC 

Munculnya 

notifikasi data 

berhasil 

disimpan dan 

penambahan 

row baru pada 

database tabel 

product. 

Muncul 

notifikasi 

berhasil dan 

data tersimpan 
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d.Satuan : PIECES 

e. Brand : ROYALTY 

f. Harga : 50.000 

g.Berat : 0.03 

2

2 

Memastikan 

tidak ada data 

mandatory 

yang kosong 

pada saat 

penambahan 

data baru 

Memasukkan data 

produk dengan 

rincian: 

a. Kode Produk : PP-

SB-P00001  

b. Nama : 

SUNBLOCK 

CREAM 

c. Brand : ROYALTY 

d. Harga : 50.000 

e. Berat : 0.03 

Munculnya 

notifikasi 

gagal data 

disimpan 

Muncul 

notifikasi gagal 

dan data tidak 

tersimpan 

3

3 

Memastikan 

pengisian 

sesuai dengan 

format field 

yang telah 

disediakan 

Memasukkan data 

produk dengan 

rincian: 

a. Kode Produk : PP-

SB P00001  

b. Nama : 

SUNBLOCK 

CREAM 

c. Brand : 

ROYALTY 

d. Harga : abcdef 

e. Berat : 0.03 

Munculnya 

notifikasi 

gagal data 

disimpan 

Muncul 

notifikasi gagal 

dan data tidak 

tersimpan 

4

4 

Menambahka

n data 

customer baru 

Memasukkan data 

customer dengan 

rincian: 

a. Nama : FIOLA 

b. Alamat : 

SIDOARJO 

c. Provinsi : Jawa 

Timur 

d. Kota : Kab. 

Sidoarjo 

e. Contact : FIOLA 

f. Email : 

FiolaIlona@gmail.

com  

Munculnya 

notifikasi data 

berhasil 

disimpan dan 

penambahan 

row baru pada 

database tabel 

customer 

Muncul 

notifikasi 

berhasil dan 

data tersimpan 

6

5 

Memastikan 

tidak ada data 

mandatory 

yang kosong 

pada saat 

penambahan 

data baru 

Memasukkan data 

customer dengan 

rincian: 

a. Nama :  

b. Alamat : 

SIDOARJO 

Munculnya 

notifikasi data 

gagal 

disimpan 

Muncul 

notifikasi gagal 

dan data tidak 

tersimpan 
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c. Provinsi : Jawa 

Timur 

d. Kota : Kab. 

Sidoarjo 

e. Contact : FIOLA 

f. Email : 

FiolaIlona@gmail.

com  

6

6 

Menambahka

n data admin 

baru 

Memasukkan data 

admin baru dengan 

rincian: 

a. Nama : spvman 

b. Contact : 

Supervisor 

c. Alamat : Surabaya 

d. Username : 

spvman 

e. Password : 12345 

f. Status : active 

Munculnya 

notifikasi data 

berhasil 

disimpan dan 

penambahan 

row baru pada 

database tabel 

admin 

Muncul 

notifikasi 

berhasil dan 

data tersimpan 

7

7 

Menambahka

n data 

commerce 

baru 

Memasukkan data 

commerce baru 

dengan rincian: 

a. Nama : 

TOKOPEDIA 

b. Kode : TPD 

Munculnya 

notifikasi data 

berhasil 

disimpan dan 

penambahan 

row baru pada 

database tabel 

commerce 

Muncul 

notifikasi 

berhasil dan 

data tersimpan 

8

8 

Menambahka

n data 

ekspedisi 

baru 

Memasukkan data 

ekspedisi baru dengan 

rincian: 

a. Nama : JNT 

b. Kode : JNT 

Munculnya 

notifikasi data 

berhasil 

disimpan dan 

penambahan 

row baru pada 

database tabel 

ekspedisi 

Muncul 

notifikasi 

berhasil dan 

data tersimpan 
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4.1.12. Fitur Halaman Penjualan 

Proses yang terjadi pada halaman penjualan yaitu pengisian rincian data-data 

penjualan yang telah dilakukan. 

Tabel 4. 3 Uji Coba Halaman Penjualan 

No Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Output 

1 Menambahkan 

produk baru 

pada pesanan 

Melakukan 

pengisian detil 

penjualan dengan 

rincian produk PP-

SB-P00001, harga 

50000, kuantitas 100 

dan melakukan 

penambahan 

menggunakan 

tombol yang telah 

disediakan 

Munculnya 

produk baru 

pada tabel yang 

ada dan hasil 

perhitungan 

yang muncul 

pada total 

penjualan 

Muncul 

notifikasi 

berhasil dan 

data tersimpan 

2 Menambahkan 

pesanan baru 

Melakukan 

pengisian penjualan 

dengan rincian yang 

telah diinputkan 

sebelumnya, dengan 

informasi utama 

yaitu tanggal 

transaksi, customer, 

ekspedisi 

Munculnya 

notifikasi data 

berhasil 

disimpan. 

Muncul 

notifikasi 

berhasil dan 

data tersimpan 

 

4.1.13. Fitur Halaman Target 

Proses yang terjadi pada halaman target yaitu pengisian rincian data-data target 

produk per sales dalam  bulan yang telah dipilih. 

Tabel 4. 4 Uji Coba Halaman Target 

No Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Output 

1 Menambahkan 

bulan baru 

target 

Pengisian bulan 

target AGUSTUS 

dan tahun target 

2020 

Munculnya 

notifikasi data 

berhasil 

disimpan dan 

penambahan row 

baru pada 

Muncul 

notifikasi 

berhasil dan 

data tersimpan 
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database tabel 

target 

2 Menambahkan  

data produk 

pada target 

Pengisian produk 

PP-SB-P00001 dan 

target kuantitas 50 

Munculnya 

notifikasi data 

berhasil 

disimpan dan 

penambahan row 

baru pada 

database tabel 

detil target 

Muncul 

notifikasi 

berhasil dan 

data tersimpan 

 

4.1.14. Fitur Halaman Pencetakan Laporan 

Proses yang terjadi pada halaman pencetakan laporan yaitu pemilihan kurun 

waktu tertentu dan aplikasi akan mempilkan data dalam bentuk PDF. 

Tabel 4. 5 Uji Coba Halaman Pencetakan Laporan 

No Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Output 

1 Menampilkan 

laporan dengan 

kriteria/filter 

yang dipilih 

Melakukan 

pengisian 

filter tanggal 1 

Agustus 2020 

hingga 31 

Agustus 2020 

Laporan dalam 

format PDF yang 

sesuai dengan 

tanggal yang 

dipilih 

Muncul laporan 

berupa PDF sesuai 

dengan tanggal 

yang dipilih 

 

4.1.15. User Acceptance Test (UAT) 

Pada pembuatan program, perlunya pengujian UAT . Pengujian UAT adalah 

tahap pengujian kelayakan aplikasi yang dibuat kepada user yang bersangkutan. 

Pada tahap ini dapat melihat apakah aplikasi yang telah dibuat user friendly serta 

dapat membantu software developer memperbaiki kesalahan dari kritik yang ia 

dapat. Untuk hasil UAT dapat dilihat pada Gambar 4.17.  
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Gambar 4. 17 Hasil UAT 

4.1.16. Evaluasi Sistem 

Berdasarkan hasil uji coba menggunakan cara black box testing yang sudah 

dilaksanakan sebelumnya, tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan evaluasi sistem. 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa semua proses yang 

terimplementasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rancangan yang telah 

disetujui oleh perusahaan. Berikut kesimpulan dari evaluasi yang telah dilakukan 

pada sistem: 

a. Sistem mempermudah Manajer Pemasaran dalam melakukan evaluasi 

bulanan penjualan terhadap target dan melakukan perhitungan perkiraan 

target selanjutnya 



44 

 

 

 

b. Sistem mempermudah sales untuk melakukan transaksi dan membagi 

tanggung jawab terhadap setiap transaksinya 

c. Sistem mempermudah manajer dan sales untuk mencari data history yang 

berjalan 

d. Pengujian sistem berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rancangan 

yang telah disetujui oleh perusahaan 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari uji coba dan evaluasi Rancang Bangun Aplikasi 

Monitoring dan Evaluasi Penjualan Berbasis Web pada CV Royalty Natural 

Indonesia maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aplikasi dapat membantu manajer pemasaran dalam mengelola data terkait 

data customer,data sales, dan data transaksi penjualan 

2. Aplikasi yang dibuat telah tersedia dashboard yang berguna untuk perusahaan 

mengetahui produk yang memiliki demand tertinggi dan terendah  

3. Aplikasi yang dibuat membantu perusahaan dalam pembuatan list produk, 

laporan penjualan, laporan penjualan per produk, dan laporan kinerja 

penjualan. 

4. Aplikasi yang dibuat tersedia Tactical Dashboard yang dapat membantu 

manajer pemasaran dalam melakukan monitoring dan evaluasi penjualan 

produk dengan target yang ditetapkan. 

5.2. Saran  

Penulis menyadari dalam membangun sebuah Aplikasi Monitoring dan 

Evaluasi Penjualan perlunya saran untuk mengembangkan aplikasi yang telah 

dibuat. 

Saran dari penulis untuk pengembangan aplikasi ini, yaitu : 

1. Aplikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur penggajian 

berdasarkan rekap data penjualan sales. 
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2. Aplikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pada dashboard per beberapa 

bulan atau pertahun sehingga dapat lebih membantu manajer pemasaran dalam pemberan 

penilaian akan penjualan. 

3. Aplikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur rating penjualan produk dari 

beberapa bulan. 
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