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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi kinerja salesman yang menggunakan
mobile device dengan framework JQuery mobile yang mempermudah proses pencatatan orderan,
pengecekan stok dan mengontrol sistem kinerja salesman. Penelitian ini, menggunakan metode
research and development sebagai bentuk penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Pemodelan sistem
menggunakan unified modeling language, sedangkan metode perancangan aplikasi
menggunakan agile software development method dengan pendekatan extreme programming.
Untuk membangun web mobile menggunakan bahasa pemrograman PHP (hypertext
preprocessor) dengan framework JQuery mobile dan database MySQL. Penelitian ini
menghasilkan fitur login salesman, fitur indent, fitur pengontrol kinerja salesman dan
menampilkan laporan penjualan secara periode tertentu yang dapat diakses dari perangkat
mobile salesman.
Kata kunci—Web Mobile, jQuery Mobile, Extreme Programming, Aplikasi Kinerja Salesman.
Abstract
The research aims to build a salesman performance application uses mobile device and
JQuery mobile framework that simplify the process of recording orders, checking stock and
control salesman performance system. Design of salesman performance application using
research and development method, and techniques of data collection using interviews,
observation, and documentation study. Modeling system uses unified modeling language, and
extreme programming as approach of analysis and systems development that being part of agile
development methods. Mobile web application build with PHP (hypertext preprocessor) and
JQuery mobile framework as programming language, and using a MySQL database. The result
of this research are login feature salesman, indent feature, the controller features the
performance of salesmen and display sales reports in a certain period that can be accessed from
a mobile device.
Keywords—Web Mobile, jQuery Mobile, Extreme Programming, Salesman Performance
Application.
1. PENDAHULUAN
Beragamnya aplikasi yang berkembang pada saat ini memberikan pilihan dalam
peningkatan kinerja suatu pekerjaan, baik yang berbasis desktop, berbasis web hingga yang
sekarang ini muncul aplikasi-aplikasi baru yang berjalan dalam mobile device. Sistem informasi
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telah berkembang menjadi sistem informasi yang berbasis mobileyangdiharapkan mampu
menunjang kebutuhan dalam menjalankan proses bisnis sehingga dapat meningkatkan pelayanan
terhadap pelanggan dengan memberikan informasi yang lengkap mengenai produk dari sebuah
perusahaan.
Aplikasi mobile memungkinkan pengguna untuk menggunakan teknologi informasi
tanpa terikat ke satu lokasi, menyediakan pengguna dengan fleksibilitas, aksesibilitas dan
kemudahan penggunaantelah menjadikan perangkat mobile sebagai pilihan dalam mengakses
informasi [1].Untuk membangun sebuah web mobile yang terlihat dan berperilaku seperti aplikasi
asli dan dapat secara otomatis bisa sesuai dengan berbagai resolusi dari perangkat, membutuhkan
banyak pekerjaan jika mulai dari awal. Untuk mempercepat pengembangan, perlu didasarkan
pada sebuah framework yaitu JQuery Mobile framework [2].
JQuery mobile dapat mengembangkan berbagai solusi mobile yang bekerja dengan baik
di berbagai piranti sistem operasi mobile, contoh piranti yang didukung seperti:
android,blackberry OS6, Fennec (Mozilla), WebOS dari HP (Palm), iOS (iPhone, iPod Touch dan
I Pad), serta Opera Mobile. Penggunaan JQuery dapat memudahkan dalam pengembangan sebuah
web karena JQuery menggunakan javascript library yang cepat dan ringan untuk menangani
dokumen HTML, menangani event, membuat animasi dan interakasi AJAX. JQuery telah
mengubah cara penulisan javascript dikarenakan JQuery dirancang untuk memperingkas kodekode javascript dengan fitur-fitur yang juga telah menggantikan teknologi flash seperti slider,
photo slideshow, ataupun modal dialog.
Kinerja seorang sangat penting di dalam sebuah perusahaan terutama dalam melayani
pelanggannya, seperti kasus yang terjadi pada perusahaan distributor yang bergerak dibidang
penjualan bahan-bahan bangunan dan instalasi listrik yaitu PT. Papasari.PT. Papasari
memerlukan sebuah sistem yang dapat membantu salesman dalam melayani pelanggan yang pada
kesehariannya, salesman melakukan kunjungan kesetiap toko pelanggan untuk menawarkan
produk-produk yang dijual oleh papasari.Proses pemenuhan orderan pelanggan pada PT. Papasari
dilakukan oleh salesmandengan mencatat setiap pesanan pelanggan kedalam sebuah buku, yang
kemudian
akan
diberikan
kepada
marketing
untuk
pencatatan
administrasi
penjualannya.Terkadang, salesman melakukan setiap pencatatan orderan tanpa mengetahui
jumlah stock sebenarnya yang ada digudang, sementara bagian gudang tidak menerima informasi
orderan secara cepat sehingga orderan pelanggan baru akan diantar jika salesman sudah
memberikan orderan yang dicatat tadi kebagian marketing, sehingga masih terdapat keluhan dari
pelanggan tentang keterlambatan dalam proses pengantaran barang yang dapat menjadi nilai
minus bagi pelayanan yang diberikan oleh PT. Papasari.
Permasalahan seperti yang telah diutarakan diatas sebenarnya bisa terpecahkan dengan
menerapkan teknologi informasi yang tepat.Penelitian ini akanmenghasilkan sebuah aplikasi
penjualan untuk meningkatkan kinerja salesman dengan memanfaatkan JQuery Mobile sebagai
tampilan interfacenya. Kehadiran sistem ini akan bermanfaat bagi salesman untuk mencatat
orderan pelanggan dengan mengunakan mobile device sebagai medianya serta dapat
meningkatkan kinerja salesman dalam memenuhi setiap permintaan pelanggan.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan bentuk studi kasus dengan mengamati dan mempelajari
secara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu PT.Papasari Pontianak, dan dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development), dimana
metode penelitian Research and Development (R&D) bertujuan untuk dapat menghasilkan
produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji
keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan
penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut dan output dari penelitian ini yang berupa
aplikasi kinerja salesman pada PT.Papasari Pontianak [3].Perancangan aplikasi kinerja salesman
berbasis JQuery menggunakan metode extreme programming (XP) yang merupakan salah satu
model dari metode agile software development. Extreme programming terdiri dari planning,
design, coding dan testing, metode ini melibatkan pengguna dalam pengembangan perangkat
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lunak yang dikerjakan oleh pengembang, sehingga pengguna dapat memberikan umpan balik
secara terus-menerus dan komunikasi antara pengguna dengan pihak pengembang menjadi efisien
[4].
Pemodelan dari aplikasi kinerja salesman menggunakan Unified Modelling Language,
yang meliputi 4 (empat) diagram yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan
class diagram. Web server mengunakan apache,bahasa pemrograman menggunakan script PHP
dengan database MySQL.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini, metode analisis dan perancangan yang digunakan adalah metode
Agile Development dengan pendekatan Extreme Programming (XP).Extreme Programming
mempunyai nilai-nilai dasar dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu komunikasi,
kesederhanaan, umpan balik, keberanian, dan rasa hormat.Extreme Programming mempunyai 4
tahapan yaitu planning, design, coding dan testing [4].
Pada fase planning, lebih berorientasi kepada analisa sistem yang didalamnya berisikan
analisa atas kebutuhan pengguna sistem. Oleh karena itu perlu kegiatan wawancara kepada pihak
PT.Papasari Pontianak untuk mengetahui kebutuhan dan fitur apa saja yang dibutuhkan dalam
pengembangan sistem kinerja salesman ini. Selain wawancara, kegiatan observasi langsung juga
diperlukan untuk melihat sistem yang berjalan pada PT.Papasari Pontianak.Untuk mendapatkan
data yang mendukung dalam pengembangan sistem kinerja salesman ini, dilakukan studi
dokumentasi dengan mempelajari dokumen, laporan serta data yang berhubungan dengan
PT.Papasari Pontianak.
Kegiatan analisa diatas yang sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan, maka dapat
dijabarkan beberapa permasalahan yang terjadi pada PT.Papasari Pontianak antara lain adalah
kegiatan dalam proses pengorderan oleh salesman yang masih kurang efektif dan efisien
dikarenakan masih menggunakan media tulis untuk mencatat setiap orderan pelanggan serta
masih harus selalu membawa katalog produk dan list harga sehingga menimbulkan biaya
tambahan untuk mencetak buku orderan, katalog produk, dan list harga yang selalu berubah-ubah.
Sering pula terjadi kesalahan dalam penindaklanjutan orderan salesman pada bagian marketing,
sehingga dalam proses pemenuhan kebutuhan pelanggan akan barang-barang yang tidak selalu
ada stock sering terjadi kesalahan karena bagian marketing lupa barang yang sudah diorder tapi
belum diproses. Setelah mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi maka selanjutnya akan
difokuskan pada penentuan kebutuhan untuk memecahkan masalah yang ada. Dari hasil analisis
kebutuhan yang dilakukanmaka diperoleh hasil berupa kebutuhan user yang dikelompokkan
kedalam dua jenis kebutuhan yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional.
Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya
dilakukan oleh aplikasi, untuk aplikasi kinerja salesman dibagi menjadi tiga bagian yaitu
kebutuhan pemilik yang mengharpkan aplikasi mampu menampilkan data laporan transaksi
harian, bulanan, tahunan dan pembayaran dari konsumen, serta dapat menampilkan informasi stok
barang beserta harga. Salesman mengharapkan aplikasi dapat mempermudah dalam proses
pencatatan orderan pelanggan, memperoleh informasi tentang ketersediaan barang, memudahkan
dalam proses pemenuhan kebutuhan pelanggan.
Marketing berharap aplikasi mampu
menampilkan pesanan konsumen, dapat memproses orderan salesman dengan lebih cepat, mampu
mengelola data barang, toko, pelanggan dan penjualan secara baik.Setelah mendeskripsikan
kebutuhan fungsional, maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan apa saja yang
kebutuhan dari non-fungsional, adapun yang menjadi kebutuhan non-fungsional dari aplikasi
kinerja salesman antara lain yaitu bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan
javascript dengan database MySQL, serta beberapa tools antara lain Adobe Dreamweaver CS6,
XAMPP 3.2, PHPMyAdmin, dan web browser yang mendukung tampilan JQuery.
Tahap design merupakan tahapan kedua dari Extreme Programming dimana pada tahap
ini digunakan untuk mengubah kebutuhan pada saat tahapan planning menjadi representasi ke
dalam bentuk desain. Desain yang akan dibuat yaitu perancangan arsitektur sistem, perancangan
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sistem usulan web mobile dengan menggunakan perancangan Use Case Diagram, Sequence
Diagram, Activity Diagram dan Class Diagram.Arsitektur web mobile yang digunakan pada
PT.Papasari Pontianak menggunakan arsitektur client/server (Gambar 1).
Salesman
Database

Smartphone
Firewall

Firewall

Internet

Firewall
File.txt

Program GBS

PC
Marketing

Gambar 1.Desain Arsitektur Web Mobile PT. Papasari Pontianak
Use case diagram berfungsi untuk menjelaskan manfaat dan fungsionalitas suatu sistem
yang akan dirancang. Gambar 2 memperlihatkan bahwa seorang salesman yang telah
melakukan login ke halaman sales akan memiliki hak untuk mencatat orderan pelanggan, melihat
report, dan mencatat orderan indent dari pelanggan. Sedangkan marketing ketika telah melakukan
login ke halaman marketing dapat mengelolah orderan salesman, mengelolah report, menginput
data pelanggan baru, menginput data produk baru serta mengelolah orderan indent
pelanggan.Pemimpin perusahaan disini dapat melihat laporan penjualan salesman sehingga dapat
terus memantau kinerja salesman.

Gambar 2.Use Case Diagram Aplikasi Kinerja Karyawan
Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkahlangkah yang dilakukan sebagai suatu respon dari kejadian untuk menghasilkan output
tertentu.Marketing yang telah login dapat melakukan penambahan akun marketing
baru.marketing mengakses halaman utama home marketing dan memilih client, kemudian sistem
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akan menampilkan form data marketing dan penambahan marketing baru. marketing harus
menginputkan data secara lengkap dan benar dan menyimpannya. Sistem akan memeriksa data
yang dimasukan dan menyimpannya ke database (Gambar 3).
Marketing

Main

MengelolaHome

1 : dataMarketing

TSprMarketing
2:
tambahDataMrketing()

3 <<create>>

KoneksiBasisData

4 <<create>>
5 : membukaKoneksi()
6 : eksekusiQueryUpdate()
7 : tutupKoneksi()
8 <<destroy>>
9 <<destroy>>

Gambar 3.Diagram Sequence Tambah Marketing
Marketingakan mengakses halaman home dan memilih menu client, kemudian sistem
akan menampilkan halaman pengaturan marketing. Marketing dapat menghapus akun marketing
dengan memilih menu akun marketing dan pada halaman ini akan ditampilkan daftar akun
marketing. Marketing memilih menu hapus dan sistem akan meminta persetujuan dalam
penghapusan akun marketing. Apabila marketing setuju maka sistem akan menghapus dan
menampilkan pesan bahwa data telah dihapus (Gambar 4).
Marketing

Main

MengelolaHome

1 : id_menu

MemilihMenu

KoneksiBasisData
2:
tampilDataMarketing()
3 <<create>>
4: membukaKoneksi()
5 : eksekusiQuerySelect()
6 : hasil query

7 <<create>>

TSprMarketing

8 : setIdMenu()
9 : setTitle()
10 : setIdParent()
11 : setLevel()

12 : Manajemen Akun
Marketing
13 : Hapus Akun Marketing
14 : hapusDataMarketing()

15 : eksekusiQueryUpdate()
16 : tutupKoneksi()
17 <<destroy>>

19 : pesan data telah dihapus

18 <<destroy>>

Gambar 4.Diagram Sequence Hapus Marketing
Activity diagram yaitu diagram yang menggambar sebuah proses bisnis dan
memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam sistem yang ada. Activity
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diagram diatas menggambarkan mengenai arus loginmarketing pada web mobile PT.Papasari
Pontianak. Pertama marketing memilih menu login dan sistem akan menampilkan form login.
Kemudian marketing menginputkan username, password dengan benar ke form login. Setelah itu
sistem akan melakukan validasi terhadap data yang telah diinput, jika data valid maka sistem akan
menampilkan halaman marketing dan apabila tidak maka akan kembali ke halaman form login
(Gambar 5).
Marketing

System

Pilih Menu Login

Menampilkan Form Login

Menginput Username & Password
Tidak

Login

Melakukan Validasi

Ya

Menampilkan halaman marketing

Gambar 5.Diagram Activity Login Marketing
Activity diagrampada gambar 6 menggambarkan arus mengenai mengelola produk pada
web mobile PT.Papasari Pontianak. Pertama marketing melakukan login terlebih dahulu dan
sistem akan menampilkan halaman marketing. Kemudian marketing memilih menu produk dan
sistem akan menampilkan halaman produk yang tersedia menu tambah produk, edit produk dan
hapus produk. Apabila memilih menu tambah produk maka sistem akan menampilkan form
tambah produk, jika memilih menu edit produk maka sistem akan menampilkan form edit produk
dan kalau memilih menu hapus produk maka sistem langsung menghapus produk tersebut.
Apabila semua kegiatan yang telah dilakukan di halaman produk sudah selesai, maka sistem akan
menyimpan data tersebut ke database.
Marketing

System

Pilih menu
Kelola Produk

Tampilkan Form List Produk

Pilih Produk

Hapus

Edit

Tambah

Tampilkan Data Produk

Tampilkan Form Data Produk

Isi Data Produk

Submit

Gambar 6.Diagram Activity Mengelola Produk
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Activity diagram pada gambar 5.23 diatas menggambarkan arus mengenai mengelola
kategori produk pada web mobile PT.Papasari Pontianak. Pertama marketing melakukan login
terlebih dahulu dan sistem akan menampilkan halaman marketing. Kemudian marketing memilih
menu kategori dan sistem akan menampilkan halaman kategori produk. Apabila marketing
memilih tambah kategori produk maka sistem akan menampilkan form tambah kategori produk,
jika memilih edit kategori produk maka sistem akan menampilkan form edit kategori produk dan
kalau memilih menu hapus kategori produk maka sistem langsung menghapus kategori produk
tersebut. Apabila semua kegiatan yang telah dilakukan di halaman kategori produk sudah selesai,
maka sistem akan menyimpan data tersebut ke database.
Marketing

System

Login

Menampilkan halaman marketing

Pilih menu Kategori

Menampilkan Halaman Kategori Produk

Tambah Kategori
Produk

Edit Kategori
Produk

Hapus Kategori
Produk
Menampilkan Form Tambah
Kategori Produk
Menampilkan Form Edit
Kategori Produk

Input Data
Edit Data
False

False
True
True

Simpan Data ke Database

Gambar 7.Activity Diagram Mengelola Kategori Produk
Class Diagram digunakan untuk menggambarkan beberapa class serta paket yang
digunakan pada sistem/perangkat lunak beserta relasi-relasi yang ada. Class diagram pada web
mobile PT.Papasari Pontianak yang terdiri dari beberapa kelas, yaitu Marketing, Login, Salesman,
Produk, PemesananProduk, Laporan, dan Database. Kelas Login mempunyai relasi composition
dengan kelas Marketing dan Salesman, dimana mempunyai relationship one-to-one atau one-tomany dengan kedua tabel tersebut. Kelas Produk mempunyai relasi dependency dengan kelas
Login dan kelas Database.Kelas PemesananProduk mempunyai relasi dependency dengan kelas
Login dan kelas Database, dimana mempunyai relationship one-to-one dengan kedua tabel
tersebut.Kelas Laporan mempunyai relasi dependency dengan kelas Login dan kelas Database,
dimana mempunyai relationship one-to-one dengan kedua tabel tersebut (Gambar 8).
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Salesman
Marketing

-idSalesman
-namaSalesman
-passwordSalesman
+login()
+logout()

1..*

-idMarketing
-passwordMarketing
-namaMarketing
+login()
+logout()

1..*

1

Login
1

-validasiLogin

1

1

1

1

KategoriProduk
-namaKategoriProduk
-deskripsiKategoriProduk
+tambahKategoriProduk()
+editKategoriProduk()
+hapusKategoriProduk()

1

PemesananProduk
1

-namaSalesman
-namaProduk
-jumlahlProduk
-tglPembayaran
+pesnProduk()
+lihatProduk()
+cariProduk()
1

1

Database

Laporan
-totalPenjualan
-jumlahStok
-periodeWaktu
+detailLaporan()
+buatLaporan()

1

1

-host
-database
-username
1
-password
+bukaKoneksi()
+eksekusiQuery()
+eksekusiQueryUpdate()
+tutupKoneksi()

Produk
1

1

-kodeProduk
-namaProduk
-kategoriProduk
-stockProduk
-gambarProduk
-detailProduk
+tambahProduk()
+editProduk()
+hapusProduk()

1

Gambar 8.Class Diagram Aplikasi Kinerja Karyawan
Proses coding pada XP diawali dengan membangun serangkaian modul program aplikasi
kinerja salesman yang akan diuji dan di implementasikan pada PT. Papasari Pontianak. Dalam
XP diperkenalkan istilah pair programming dimana proses penulisan program dilakukan dengan
saling bekerjasama dalam membuat modul program, dengan ini akan didapat real-time problem
solving dan real-time quality assurance. Tahapan coding merupakan tahapan dari pembuatan
sistem yang sesungguhnya.Dalam pengimplementasian sistem yang dibuat, digunakan sebuah
aplikasi berbasis mobile, dengan bahasa pemograman menggunakan bahasa pemrograman PHP
(Hypertext Preprocessor) dengan menggunakan framework jquery mobile.Berikut ini adalah
implementasi dari rancangan sistem pengolahan data debitur BII Maybank cabang Pontianak
secara keseluruhan.
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Gambar 9. Implementasi Rancangan Form Login Salesman
Gambar 9 menunjukkan bahwa pada loginsalesman, pada awalnya salesmanakan
memasukkan username danpassword. Sistem akan mengakses database untuk mengecek valid
tidaknya username danpassword yang dimasukkan. Jika tidak valid maka sistem akan
memberikan perintah bahwa salesman gagal login, jika valid maka sistem akan memasuki
halaman admin.
Halaman utama aplikasi kinerjasalesmanPT.Papasari Pontianak terdiri dari gambar
produk, menu home, cart, dan back, sedangkan halaman menu salesmanterdapat menu home,
notification, user, client, invoice, indent, report, dan logout. Halaman kategori produk pada web
mobile berisikan kategori produk yang tersedia (Gambar 10).

Gambar 10.Halaman Utama Salesman Pada Web Mobile PT.Papasari Pontianak
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Marketing dapat melakukan tambah produk, edit produk dan hapus produk, apabila
marketing ingin menambah produk maka marketing dapat mengisi form yang telah ada, maka
data produk baru tersebut akan masuk ke dalam database PT.Papasari Pontianak. Apabila
marketing ingin mengedit produk maka marketing dapat memilih produk yang ada dan mengubah
data produk tersebut,maka perubahan data produk tersebut akan disimpan ke dalam database.
Apabila marketing ingin menghapus produk maka marketing memilih produk yang ingin dihapus
dan menekan tombol hapus. Apabila setuju untuk menghapus data produk maka sistem akan
menghapus data produk tersebut dari database dan apabila tidak maka marketing akan diarahkan
kembali ke halaman produk (Gambar 11).

Gambar 11.Implementasi Rancangan Kelola Produk
Pada saat ingin memesan barang maka pada awalnya memilih produk yang ingin dipesan
kemudian menekan tombol keranjang, kemudian akan menampilkan form keranjang belanja yang
berisikan orderan-orderan yang telah diinputkan. Pilih check out setelah selesai memilih produk
dan kemudian akan muncul pemberitahuan dinotofication dan selanjutnya diproses oleh
marketing. Pemberitahuan orderan yang sudah diproses atau belum pada ditampilkan pada
halaman notifikasi salesman.(Gambar 12).

Gambar 12.Implementasi Rancangan Pemesanan Produk
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Tahap terakhir dalam metode extreme programming adalah dengan melakukan pengujian
atau testing. Pengujian aplikasi kinerja salesman dilakukan dengan cara memilih sejumlah modul
dengan berbagai tipe data untuk memastikan bahawa program ini hanya menerima input dengan
tipe data yang benar. Pemilihan modul yang akan digunakan dalam pengujian program aplikasi
kinerja salesman ini dilakukan dengan metode black-box. Metode pengujian black- box
memfokuskan pada keperluan fungsional dari software, maka dari itu pengujian black-box
memungkinkan pengembang software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih
seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. Pengujian black-box telah dilakukan pada form
pengisian data debitur dimana hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 1, 2, dan 3 berikut ini.
Tabel 1. Hasil Pengujian Form Login
NO

PENGUJIAN YANG
DILAKUKAN

HASIL

KESESUAIAN
DENGAN
HARAPAN

1.

Login tanpa mengisi
email dan password

Muncul pesan “Email tidak boleh
kosong” kembali ke form login

Sesuai

2.

Login tanpa mengisi
username atau password

Muncul pesan “Email tidak boleh
kosong” kembali ke form login

Sesuai

3.

Login dengan email
tidak valid

Muncul pesan “Silakan masukan
email yang valid” kembali ke
form login

Sesuai

4.

Login dengan password
yang salah

Muncul pesan “Password yang
digunakan salah atau tidak sesuai”
kembali ke form login

Sesuai

Tabel 2. Hasil Pengujian Form Menu Utama
NO
1.

PENGUJIAN YANG
DILAKUKAN
Menekan menu Home

KESESUAIAN
DENGAN
HARAPAN

HASIL
Menampilkan halaman beranda
web mobile PT.Papasari
Pontianak

Sesuai

2.

Menekan menu Notifications

Menampilkan halaman
notification

Sesuai

3.

Menekan menu User

Menampilkan halaman user

Sesuai

4.

Menekan menu tentang Client

Menampilkan halaman client

Sesuai

5.

Menekan menu Invoice

Menampilkan halaman invoice

Sesuai

6.

Menekan menu Indent

Menampilkan list indent

Sesuai

7.

Menekan menu Report

Menampilkan report

Sesuai

8.

Menekan menu Logout

Keluar dari web mobile

Sesuai

Tabel 3.Hasil Pengujian Form Kategori
NO

PENGUJIAN YANG
DILAKUKAN

HASIL

KESESUAIAN
DENGAN HARAPAN
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1.

Menekan menu kategory
besi

Menampilkan produk besi

Sesuai

2.

Menekan menu kategory
gas

Menampilkan produk gas

Sesuai

3.

Menekan menu kategory
listrik

Menampilkan produk listrik

Sesuai

4.

Menekan menu kategory
onda

Menampilkan produk onda

Sesuai

5.

Menekan menu kategory
pralon

Menampilkan produk pralon

Sesuai

6.

Menekan menu kategory
sanei

Menampilkan produk sanei

Sesuai

4. PENUTUP
Hasil penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem web mobile untuk meningkatkan
kinerja salesman pada PT. Papasari Pontianak yang berguna untuk memperluas jangkauan pasar
penjualan. Pengembangan web mobile PT. Papasari Pontianak ini berfungsi sebagai media untuk
membantu meningkatkan kinerja salesman dan mampu menyediakan informasi tentang stok
produk yang dijual secara up to date dan menampilkan setiap laporan penjualan. Untuk realisasi
penerapannya membutuhkan sisi keamanan yang harus tetap diperhatikan dan disarankan
penggunaan secured page pada halaman administrator (https), antisipasi terhadap PHP injection,
floading, dan ancaman keamanan lainnya terhadap yang mungkin menyerang sistem web mobile
PT. Papasari Pontianak.
5. SARAN
Tampilan aplikasi yang dibangun masih sederhana dan dapat dikembangkan lagi agar
tampilan menjadi lebih baik dan lebih menarik serta meningkatkan customer relationship
management yang lebih baik lagi dari yang telah ada di PT. Papasari Pontianak.
DAFTAR PUSTAKA
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Tabel 1. Perbandingan Algoritma A dan Algoritma B
Memori

Ketelitian

200 KB
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98 %
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Waktu
Proses
120 ms
105 ms

Algoritma
A
B

4. KESIMPULAN
Kesimpulan harus mengindikasi secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan
kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya.
Kesimpulan dapat berupa paragraf, namun sebaiknya berbentuk point-point dengan
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