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Abstrak
Pengelolaan dan pemantauan aktifitas salesman pada suatu perusahaan umumnya masih
dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dan efisien. Terdapat salah satu dealer yaitu
dealer Honda Aceh Motor Bandung, dimana seorang salesman sangat berperan penting dalam
menjalankan bisnis perusahaan. Terdapat beberapa masalah yakni cara pengaturan dokumen
follow up customer dan penjadwalan follow up terhadap calon customer masih belum tersusun
dengan rapih, tidak terdapatnya suatu media pada penjadwalan, data calon customer, data hasil
follow up, belum adanya sistem untuk mengawasi aktifitas salesman sehingga membutuhkan
suatu sistem yang terintegrasi untuk mengatasi masalah tersebut. Pendekatan yang dilakukan
untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan membangun sebuah sistem yang dapat
mengelola data salesman, calon customer, dan MySql sebagai media penyimpanan data. Sistem
yang dibangun berbasis Android yang digunakan oleh salesman, serta Web Admin digunakan
oleh sales manager untuk mengelola sistem yang dibangun. Aplikasi pengawasan sales yang
dibangun juga membantu salesman dan sales manager agar lebih mudah untuk bekerja dalam
proses penjualan produk.
Kata Kunci: salesman, follow up costumer, android, sales manager

Abstract
The management and monitoring activities of the salesman in a company generally are still
done manually so that it is less effective and efficient. There is one dealer that is a dealer of
Honda Motor Aceh, Bandung, where a salesman was very instrumental in running the business
of the company. There is some problem i.e. the way follow up customer document settings and
scheduling follow up against the prospective customer has still not arranged with to mess with,
no there was a media scheduling, data on prospective customer, the data follow up results, not
the existence of a system to supervise the activities of salesman so need an integrated system
to solve the problem. Approach to address the problem is problem is to build a system that can
manage data salesman, the prospective customer, and MySql as a data storage medium. System
built based Android used by salesman and the Web Admin used by sales manager to manage a
system that was built. The application of supervision also helped built sales salesman and sales
manager to make it easier to work in the process of product sales.
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1. PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi sangat berperan dalam
mengembangkan kegiatan informasi agar lebih
berkompeten dan dapat bersaing di era globalisasi.
Kemajuan teknologi berpengaruh didalam bisnis
penjualan kendaraan salah satunya kendaraan roda
dua, dimana persaingan penjualan saat ini sangat
diperlukan efektifitas dan efisiensi untuk
meningkatkan pelayanan terhadap pembeli. Kondisi
tersebut yang menuntut salesman sebagai ujung
tombak perusahaan dalam penjualan kendaraan
untuk bekerja secara efektif dan efisien.
Tugas seorang salesman di dalam sebuah
perusahaan adalah melakukan penawaran produk
kepada calon pembeli dalam hal ini adalah
kendaraan roda dua, hingga mencapai kesepakatan
untuk produk tersebut terjual kepada calon pembeli.
Honda Aceh Motor Bandung merupakan salah
satu dealer yang menjual kendaraan roda dua merek
Honda yang berada di kota Bandung. Honda Aceh
Motor Bandung memiliki dua divisi antara lain
sales dan service. Untuk divisi sales total penjualan
dari salesman setiap bulannya dapat mencapai 20
unit baik cash maupun kredit. Tetapi penjualan
dengan sistem kredit lebih banyak dari penjualan
cash.
Sesuai dengan tugas seorang salesman maka
salesman Honda Aceh Motor Bandung bertugas
untuk melakukan penawaran produk terhadap
orang-orang yang berpotensi menjadi calon
pembeli. Orang-orang yang berpotensi tersebut
kemudian datanya akan direkap didalam buku data
calon pembeli yang kemudian akan di follow up.
Banyaknya calon pembeli yang perlu di follow
up oleh salesman mengakibatkan banyak salesman
yang kewalahan dalam mengolah data calon
pembeli yang perlu di follow up baik pembelian
motor kredit maupun cash. Tidak hanya kewalahan,
tetapi para salesman juga banyak yang melewatkan
follow up calon pembeli tersebut. Maka dari itu
dampak terburuknya adalah calon pembeli beralih
ke dealer lain, pelaporan terhadap atasan pun akan
terhambat, dan omset pun pasti menurun. Penjualan
di Honda Aceh Motor Bandung setiap bulannya
sangatlah banyak, satu orang salesman bisa
mengurus beberapa pembeli yang ingin membeli
kendaraan baik itu secara cash atau kredit.
Terkadang salesman sering melewatkan jadwal
follow up terhadap calon pembeli yang akan
melakukan pembelian secara kredit.
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Seorang salesman dipimpin oleh seorang sales
manager yang bertugas mengawasi proses
penawaran produk yang dilakukan oleh salesman
sering merasakan kesulitan dalam memantau
kegiatan tersebut, hal ini dikarenakan dokumen
hasil follow up dan dokumen calon pembeli oleh
salesman tidak tersusun secara rapih dan seringkali
terjadi hilangnya dokumen hasil follow up dan
dokumen calon pembeli. Akibatnya sales manager
kesulitan dalam pembuatan laporan data calon
pembeli dan laporan follow up terhadap calon
pembeli.
2. TINJAUAN TEORI
2.1 Perancangan
Menurut Pressman (2010), “perancangan
adalah langkah pertama dalam fase pengembangan
rekayasa produk atau sistem. Perancangan itu
adalah proses penerapan berbagai teknik dan prinsip
yang bertujuan untuk mendefinisikan sebuah
peralatan, satu proses atau satu sistem secara detail
yang membolehkan dilakukan realisasi fisik”.
2.2 Model Waterfall
Dalam pembuatan sistem ini penulis
menggunakan metode pengembangan sistem yaitu
metode waterfall menurut (Pressman, 42, 2015),
model waterfall adalah model klasik yang bersifat
sistematis, berurutan dalam membangun software.
Nama model ini sebenernya adalah “Linear
Sequential Model”. Model ini sering disebut juga
dengan “classic life cycle” atau model waterfall.
Model ini termasuk ke dalam model generic pada
rekayasa perangkat lunak dan pertama kali
diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar 1970
sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan
model yang paling banyak dipakai dalam Software
Engineering (SE). Model ini melakukan pendekatan
secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan
waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus
menunggu selesainya tahap sebelumnya dan
berjalan secara berurutan.

2

SisInfo

E-ISSN: 2655-867X
P-ISSN: 2655-8661

Volume 1 No. 02 Agustus 2019
1. Wawancara
2. Studi Literatur
3. Perumusan Masalah

(Sumber : Pressman, 42:2015)
Gambar 2.1 Model Waterfall
Tahapan-tahapan dalam waterfall adalah sebagai
berikut:
a. Communication
b. Planning
c. Modeling
d. Construction
e. Deployment
(Pressman, 17:2015).
3. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi
penelitian
dengan
judul
perancangan aplikasi pengawasan sales berbasis
mobile (study kasus: honda aceh motor bandung.
Diagram penelitian digunakan untuk menjelaskan
langkah–langkah perencanaan dalam melakukan
suatu penelitian.

b. Planning
Tahap planning meliputi :
1. Estimating: memperkirakan rencana awal dan
hasil yang akan diperoleh dengan konsep dasar
yang telah dibangun.
2. Sheduling: menyusun jadwal kerja secara
berkala dalam melakukan perancangan aplikasi
dari awal hingga akhir.
c. Modelling
Berikut adalah tahap analisis dan perancangan
yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini:
1. Analisis
Analisis kebutuhan aplikasi dilakukan untuk
mengetahui kebutuhan pengguna terhadap aplikasi
yang dirancang.
2. Perancangan
Pada tahap ini penulis membuat perancangan
sistem yang akan di usulkan. Berikut ini beberapa
tahapan perancangan yaitu:
a) Use Case Diagram
b) Use case diagram menggambarkan apa yang
dilakukan oleh sistem. Berikut adalah use case
diagram sistem aplikasi salesman berbasis
mobile yang diusulkan :

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian
Berikut uraian dari gambar diatas :
a. Communication
Komunikasi untuk mengumpulkan data yang
kemudian dihasilkan rumusan masalah. pada
penelitian ini ada 3 tahapan komunikasi sebagai
berikut:
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Diagram 3.1 Use Case Diagram Pengawasan
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c) Activity Diagram
d) Memodelkan alur kerja (workflow) sebuah dan

f) Menggambar struktur sistem dengan menunjukan
kelas, atribut, metode dan hubungan antar objekobjek.

urutan aktivitas dalam suatu proses.

Diagram 3.2 Activity Diagram Login untuk
Salesman

Diagram 3.6 Class Diagram Pengawasan Sales
g) Sequence Diagram
h) Menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam
suatu
urutan
waktu.
Diagram
sequence
memperlihatkan tahap demi tahap apa yang
seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu
didalam kasus penggunaan (use case).

Diagram 3.3 Activity Diagram Tambah Prospek untuk
Salesman
Diagram 3.7 Sequence Diagram Login untuk Salesman
e) Class Diagram
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Diagram 3.8 Sequence Diagram Tambah Prospek
untuk Salesman
i) Rancangan Antarmuka,
j) Menjelaskan perancangan struktur menu dan
perancangan tampilan kepada pengguna
k)

Gambar 3.2 Antarmuka Menu Beranda di Aplikasi Mobil

d. Construction
Berikut adalah implementasi dan pengujian yang
digunakan dalam penulisan tugas akhir ini:
1. Implementasi
Implementasi sistem terhadap perancangan
aplikasi pengawasan sales berbasis mobile di
Honda Aceh Motor Bandung.
2. Pengujian
Pengujian terhadap program secara keseluruhan
menggunakan pengujian blackbox untuk
mengamati apakah pogram telah menerima
input, memproses dan menghasilkan output
dengan benar. Pengujian ini dilakukan untuk
mengetahui kelamahan fungsional sistem secara
keseluruhan sebagai evaluasi dari hasil analisis
dan perancangan.
e. Kesimpulan
Tahapan ini ialah tahapan untuk menarik
kesimpulan seberapa besar sistem ini dalam
membantu salesman dan sales manager.

Gambar 3.1 Antarmuka Login di Aplikasi Mobile
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1Implementasi Sistem
Implementasi sistem merupakan tahap untuk
menerapkan perancangan yang telah dilakukan
terhadap sistem sehingga siap untuk dioperasikan.
Implementasi sistem meliputi implementasi
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perangkat keras, implementasi perangkat lunak,
implementasi data, implementasi antar muka.
1. Implementasi Basis Data
Implementasi
basis
data
merupakan
implementasi berdasarkan perancangan basis data
yang dibuat sebelumnya. Secara fisik implementasi
database ini menggunakan MySQL. Berikut adalah
sintaks pembangun dari database digunakan:
Tabel 5.1 Daftar Pembuatan Table dan View
No.
1

Nama Table

Query SQL

tbl_followup

CREATE TABLE `tbl_followup` ( `id_f
ollowup` int(11) NOT NULL AUTO_I
NCREMENT, `id_prospek` int(11) DEF
AULT NULL, `followup_ke` enum('1','
2') DEFAULT '1', `status` enum('1','2','3'
)DEFAULT '1' COMMENT '1 = On
Prgress, 2 = Selesai, 3 =

No.

Nama Table

Query SQL
Pribadi', `telepon` varchar(15) DEFAUL
T NULL, `no_ktp` varchar(20) DEFAU
LT NULL, `foto_ktp_pribadi` text, `foto
_ktp_kerabat` text, `foto_kk` text,`telepo
n_kerabat` varchar(15) DEFAULT NUL
L, `lat_long` varchar(30) DEFAULT N
ULL, PRIMARY KEY (`id_prospek`) )
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMEN
T=2 DEFAULT CHARSET=latin1

2. Implementasi Antarmuka
Implementasi antarmuka berisi pemaparan
setiap tampilan perangkat lunak yang dibangun.
Adapun implementasi antarmuka perangkat lunak
yang dibangun terdiri dari nama antarmuka atau file
yang mewakilinya.

Batal', `nama_motor` varchar(50) DEFA
ULT NULL, `tipe_motor` enum('Matic','
Bebek','Sport') DEFAULT NULL, `creat
ed_at` datetimeDEFAULT NULL, `tang
gal_followup` datetime DEFAULT NU
LL, `keterangan` text, `harga` decimal(1
5,0) DEFAULT NULL, PRIMARY KE
Y (`id_followup`) ) ENGINE=InnoDB
AUTO_INCREMENT=3 DEFAULTCH
ARSET=latin1
2

tbl_prospek

CREATE TABLE `tbl_prospek` ( `id_pr
ospek` int(11) NOT NULL AUTO_INC
REMENT, `id_user` int(11) DEFAULT

Gambar 4.1 Form Login di Aplikasi Salesman

NULL COMMENT 'ID
Sales', `nama_prospek` varchar(50) DEF
AULT NULL, `alamat`varchar(255) DE
FAULT NULL, `kelurahan` varchar(50)
DEFAULT NULL, `kecamatan` varcha
r(50) DEFAULT NULL, `kota` varchar(
50) DEFAULT NULL, `pekerjaan` varc
har(50) DEFAULT NULL,`lama_pekerj
aan` varchar(20) DEFAULT NULL, `sta
tus_nikah` enum('1','2') DEFAULT NU
LL COMMENT '1 = Belum Menikah, 2
= Sudah
Menikah', `status_rumah` enum('1','2') D
EFAULT NULL COMMENT'1 =
Pribadi. 2 = Non
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Gambar 4.2 Form Prospek di Aplikasi Salesman
4.2 PENGUJIAN SISTEM
1. Pengujian Login
Berikut adalah hasil pengujian Login Salesman:
Tabel 4.2 Tabel Pengujian Login di Aplikasi
Salesman
Pengujian Dengan Data Benar
Data Masukan
Yang
diharapkan
email =
Masuk
“aldi@mail.com” kehalaman
kata sandi =
beranda
“aldi1995”
salesman
Pengujian Dengan Data Salah
Data Masukan
Yang
diharapkan
email = “”
Tombol
kata sandi = “”
masuk
menjadi
disabled
tidak dapat
diklik

Pengamatan

Kesimpulan

Masuk
kehalaman
beranda
salesman

Sesuai

Pengamatan

Kesimpulan

Tombol
masuk
menjadi
disabled
tidak dapat
diklik

Sesuai

2. Pengujian Mengelola Prospek
Berikut adalah hasil pengujian mengelola prospek:
Tabel 4.3 Tabel Pengujian Mengelola Prospek di
Aplikasi Salesman
Pengujian Dengan Data Benar
Data Masukan Yang
diharapkan
Menampilkan
Sistem akan
data Prospek
menampilkan
seluruh data
prospek
Penambahan
Sistem akan
Prospek
menambah
dan
menyimpan
data prospek
baru
Pengujian Dengan Data Salah
Data Masukan Yang
diharapkan
Menampilkan
Sistem tidak
data Prospek
akan
menampilkan
seluruh data
prospek
Penambahan
Sistem tidak
Prospek
akan
menyimpan
data prospek

Pengamatan

Kesimpulan

Sistem
menampilkan
seluruh data
prospek
Sistem
menambah
dan
menyimpan
data prospek
baru

Sesuai

Pengamatan

Kesimpulan

Sistem tidak
menampilkan
seluruh data
prospek

Sesuai

Sistem tidak
menyimpan
data prospek

Sesuai

Sesuai

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
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1. Dengan adanya sistem pengawasan sales
berbasis mobile, dapat membantu mengelola dan
memproses calon costumer sehingga pekerjaan
salesman dalam memproses calon costumer
menjadi lebih tepat sesuai dengan penjadwalan
yang ditentukan oleh salesman.
2. Dengan adanya sistem pengawasan sale
berbasis mobile, Sales Manager dapat mengolah
data penawaran dan data hasil kegiatan yang
dilakukan oleh salesman menjadi lebih cepat,
tepat dan akurat.
3. Dengan adanya sistem pengawasan sales
berbasis mobile, menjadi sebuah media untuk
Sales Manager sehingga mempermudah
pemantauan terhadap pekerjaan Salesman.
5.2 Saran
Saran untuk penelitian ini adalah:
1. Salesman belum dapat melihat komisi target
saat target Salesman tercapai sehingga
mengakibatkan Salesman tidak mengetahui
besarnya komisi yang diperoleh.
2. Dalam aplikasi yang dibangun belum terdapat
katalog penjualan motor sehingga Salesman
diharuskan membawa brosur.
3. Dalam sistem aplikasi yang dibangun Salesman
belum dapat melihat lokasi prospek dalam fitur
maps.
4. Sales Manager belum dapat memantau lokasi
GPS salesman saat sedang bekerja.
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