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ABSTRA K 

PI: Putra Nusantara Mandtri bergerak sebago; distribu tor minyak pelumas dan masih 
menggunakan cara manual dalam menangani sistem informasinya. Permasalah yang dialami 
adalah lamanya proses venfikasi hatas kredtt pe/anggan, pemeriksaan stok barang di gudang, 
dan dokumen penagihan pelanggan sehtngga manajemen perusahaan mengalami kesuliran 
dolam proses approval pesanan pe/anggan. So/us; dari masalah tersebut diatas adalah 
merancang dan membuaraplikasi sistem informasi sik/us pendapatan yang berbasis web, 

Perancangan dan pengembangan aplikasi menggunakan Software Development Life 
Cycle dengan maode water/all, Fitur aplikasi yang berbasis web interoktif (ajar:) diharapkan 
dapat mcningkatkun performa aplikas i. Teknolog i yang digunakan adalah Coogle Web Toolki t 
(GWT). 

Kesimpulan setelah uji coba dilakukan adalah fi tur apl/leasi yang serdiri dart lugin, 
pelanggan, produk; pegawai. user, ekspedist. pesanan penjualan, penginman dan penagihan 
barang. retur barang. penenmaan barang, laporan penjualan uap produk, laporan penjualan 
tiap pelanggan, iaporan piutang pelcmggan, ubah password dan logou t berjalan sesuai dengan 
hasil analisis dan perancangan sehingga memungkinkan manaj emen pe rusahaan menyetuj ui 
pesanan pelanggan ketika berada di luar perusahaan. 

Kata kun ci : Aplikasi Web, Google Web Toolkit, Sistem lnf ormasi Siklus Pendapatan, Ajax , 

sering timbul adalah lamanya pem eriksaan 

I. PENDAII ULIJAN kredit pe langgan, lamanya pemeriksaan stok 

PT. Putra Nusantara Mandiri barang di gudang, lamanya pemeriksaan 

merupakan perusahaan yang masih terhadap dokumen penagihan pe langgan dan 

mengguuakan sistem infonnasi secara direktur perusahaan kesulitan dalam 

man ual. Perusahaan mengalam i kesulitan menyetuj ui pesanan pelanggan ketika berada 

dalam mengelola sistem infonnasi pada di luar perusahaan. 

siklus pendapatan yang meliputi membuat Pengembangan aplikasi berbasis web 

pesanan penjualan, pengiriman barang dan dapat menjad i solus i bagi perusahaa n dalam 

penagihan ke pcla nggan . Masalah yang rnengolah sistem info rmasi sik lus 
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pendaparan (SlSP). Aplikasi SISP dapat 

mern udahkan direktur perusahaan dalarn 

menyetujui pesanan pelanggan atau 

mengubah data baik dari dalam maupun dari 

luar perusahaan dan pelanggan dapat 

rnelakukan pemesanan secara online tanpa 

melalui salesman yang menjadi nilai tambah 

perusahaan. 

Pengembangan aplikasi berbasis web 

semakin berkembang sernng dengan 

perkembangan teknologi yang begitu cepat. 

Pengembanga n aplikasi berbasis web sudah 

berkernbang ke arah aplikasi Ajax 

dibandingkan dengan aplikasi web 

konvensional. Ajax adalah teknologi 

browser (client-side) yang tidak bergantung 

pada web server tertentu. Ajax merupakan 

teknik baru penggunaan standar yang ada 

dan bukan merupakan bahasa pemrograman . 

Aplikasi Ajax dapat memberi kan interaksi 

penuh kepada pengguna dalam mengerjakan 

tugas sehari-hari, seperti mengubah atau 

menambah data tanpa memerlukan 

perpindahan halaman untuk mendapatkan 

hasilnya. 

2. LA . lDASAN TEORl 

2.1 Sistern Informasi Siklus Pendapatan 

Sistern Informasi Akuntansi (STA) 

adalah sistern yang mengurnpulkan, 

menyimpan dan memprose data untuk 

menghasilkan informasi yang bergun a bagi 

pembuat keputusan (Rom ney et al ., 2008). 

Siklus pendapatan adalah suatu rangkaian 

aktifitas bisnis dan kegiatan pengolahan 

informasi terkait dengan menycdiakan 

barang atau tasa kc pelanggan d30 

mengumpulkan pembayaran dari penjualan 

tersebut. Tujuan utarna dari siklus 

pendapatan adalah menyediakan produk 

yang tepat di tempat dan waktu yang tepat 

dengan harga yang tepat. Ada empat 

aktifitas yang dilakukan di siklus 

pendapatan, yaitu mernbuat pesanan 

penjualan, pengirirnan barang, penagihan 

piutang dan penerimaan kas (Romney et al., 

2008). 

Siklus pendapatan dimulai dari 

membuat pesanan penjualan. Proses yang 

dibutuhkan untuk membuat pesanan 

penjualan adalah menerima pesanan 

pelan ggan , memeriksa kredit limit 

pelanggan , memeriksa ketersediaan barang 

di gudang dan menjawab pertanyaan 

pelanggan. 

Proses kedua yang dilakukan dalam 

siklus pendapatan adalah rnernenuhi pesanan 

pelanggan dan mclakukan pengrrunan 

barang. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalarn proses ini adalah mengambil dan 

mengcmasi pesarian serta mcngirim pesanan 

tersebut. 
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Proses ketiga yang dilakukan dalam 

siklus pendupatan iui adaluh penagihan 

piutang. Langkah-Iangkah yang dilakukan 

dalam proses ini adalah mcmbuat Iaktur 

pcnagihan dun rnernpcrbaharui piui ang 

pelanggan. 

Proses terakhir dalam siklus 

pendapatan ini adalah penerimaan kas. 

Terdapat dua bagian yang terdapat pada 

proses ini yaitu .bagian kasir yang bertugas 

menangani uang pembayaran serta bagian 

piutang yang bertugas mempcrbaharui 

piutang pelanggan setelah terjadi 

pembayaran. 

2.2 Software Development Life Cycle 

(SDLC) 

SDLC adalah proses yang digunakan 

dalam pengembangan suatu aplikasi . Pada 

metode waterfall, Pilone et al. (2008) 

menyatakan bahwa hasil dari setiap tahapan 

menjadi input tahapan bcrikutnya. Tahapan 

pada metode waterfall terdiri dari 

requirements. design, implem entation , 

testing dan deployment & maintenance 

sepert i terlihat pada Gambar 2.1 dibawah 

1111. 

Gambar 2.1 : SDLe dengan Metode 

Waterfall 

Requirements Gathering merupakan 

sebuah proses untuk memahami keinginan 

dan harapan pengguna aplikasi. 

Design adalah proses perancangan 

untuk. rnenentukan arsitektur, kornponen, 

modul, interface, dan data untuk sebuah 

aplikasi sehingga dapat memenuhi 

persyaratan yang diinginkan. Sebelum 

desain, dilakukan analisa terlcbih dahulu 

implementation adalah proses 

pengembangan berdasarkan hasil rancangan 

yang dilakukan oleh programmer. 

Testing merupakan proses penguji an 

untuk memeriksa secara keseluruhan apakah 

aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan 

dengan keinginan pengguna. 

Deployment dan Maintenance adalah 

proses yang dilakukan untuk 

mengoperasikan aplikasi. 

2.3 Rich Internet Applica tions ( fA) 
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Perkernbangan aplikasi perangkat 

lunak semakin berkembang dengan 

menycdiakan aplikasi yang interaktif kepada 

penggunanya. Perkembangan aplikasi 

perangkat lunak mengalami berbagai macam 

perubahan yaitu dari aplikasi yang lama ke 

aplikasi modern berbasis web yang 

interaktif. Smeets et a1. (2008) 

menggolongkan perkernbangan teknologi 

perangkat lunak menjadi empat macam yaitu 

mainframe applications, client/serve." 

applications, web applications, dan rich web 

applications seperti pada terlihat pada 

Gambar 2.2 . 

Gambar 2.2 : Perkembangan aplikasi 

perangkat lunak 

Meskipun aplikasi berbasis web 

sudah merupakan standar dalam pembuatan 

sebuah aplikasi, aplikasi tersebut masih 

tidak mengijinkan pengguna untuk 

berinteraksi penuh dalam mengerjakan tugas 

sehari-hari. Ketika mengubah atau 

mengirimkan data, masih membutuhkan 

waktu tunggu untuk mendapatkan halaman 

hasilnya, Oleh karena itu, muncul teknol ogi 

Ajax untuk menyelesaikan masalah tersebut 

dan mcmberikan solusi bagi pengern bang 

hingga dapat mernbuat aplikasi yang 

tampilannya ramah dengan pengguna dan 

memberikan manfaat dari aplikasi berbasis 

web tersebut . Gambar 2 .3 menunjukkan 

contoh interaksi sebuah aplikasi Ajax 

(Smeets et ai, 2008). 

\ t -""'1 t \ t 
H----i --i -~ -I ----1 
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Gambar 2.3: Interaksi sebuah aplikasi Ajax 

2.4 Google Web Toolkit (GWT) 

Google Web Toolkit (G\Vf) 

merupakan salah ssaa fromework yang dapat 

digunakan untuk mernbuat Rich Internet 

Applications (Smeets et ai, 2008). Ada 

banyak framework yang dapat digunakan 

untuk membuat aplikasi Ajax, tetapi pada 

akhirnya masih membutuhkan pengert ian 

mengenai Javascript. GWT datang unruk 

menyelesaikan rnasalah tersebut sehingga 

masalah dengan browser dan Javascript 

dapat teratasi, Pernbuatan aplikasi web 
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mcnggunak an (iWT dnpat mcmudnhkan 

para pernbuat aplikasi yan]; mcnggunakan 

bahasa pemrograrnan Java, karen a GWT 

secara otornatis mengubah kode Java 

rnenjadi Javascript sehingga dapat jalan di 

browser dan kompatibel terhadap berbagai 

maeam browser. Para pembuat aplikasi 

dapat fokus pada cara rncnulis kode Java 

yang melakukan sesuatu dan dapat 

mempercepat waktu pembuatan. 

Kelebihan GWT dapat dibagi 

menjadi tiga bagian utarna, yaitu Java to 

JavaScript compiler, JRI: Emu/a/ion library, 

dan VI Building library. Java to JavaScript 

compiler merupakan bagian utama dan 

paling mengesankan dari GWT karena 

semua kode yang ditulis akan diubah 

secepatnya menjadi JavaScript dan 

kornpatibel dengan berbagai macam browser 

sehingga rnemudahkan dalurn pernbuatan 

aplikasi RIAs. JRE emulation library 

merupakan impelernentasi beberapa class di 

Java yang dapat digunakan dan diubah 

menjadi kode yang dapat berkerja di 

JavaScript. UI building library merupakan 

bagian dari GWT yang _terdiri dari beberapa 

sub bagian untuk mernbuat GVl yang 

menampilkan perubahan informasi yang 

dilakukan oleh pengguna. 

2.5 Arsitektur Model, View, dan 

Controller 

Model-View-Controller (MYC) 

aduluh meru pakan sebuah po la dcsa in ya ng 

digunakan dengan membagi komponen 

menjadi Model, Vi("W, dan Controller seperti 

pada Gombar 2.4. (Freeman et al, 2004). 

Model rnenggarnbarkan data yang digunakan 

oleh aplikasi dan merupakan ternpat untuk 

menampung dan mernproses data. View 

merupakan tampi Ian yang digunakan oleh 

aplikasi untuk menarnpilkan data yang 

diterima dari Model. Controller merupakan 

bagian yang mengatur alur dan perpindahan 

tumpilan dari nphkusi. serta memiliki tugas 

untuk menarnpung kegiatan yang dapat 

dilakukan oleh pengguna dari View dan 

melakukan atau mengirim perubahan data ke 

Model. 
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Gambar 2.4: Arsitektur MVC 

2.6 JDBC 



JOBC Application Programming 

Interface (JDBC API) merupakan API 

standar yang digunakan oleh Java untuk 

mengakses database. Langkah yang 

dibutuhkan yaitu membuat koneksi dengan 

database, mengirim query dan mengubah 

statement ke database, dan mendapatkan 

serta memproses hasil yang diterima dari 

database 

3. SISTEM DESAIN 

Sistem desain dari aplikasi SISP 

meliputi SISP PT. Putra Nusantara Mandiri, 

Use Case, User Interface Mockup , User 

Interface Navigation, Data Flow Diagram 

(DFD), Arsitektur pacta aplikasi SISP, Entity 

Relationship Diagram (ERD), Package 

Diagram, Class Diagram, dan Sequence 

Diagram. 

3.1 SISP PT. Putra Nusantara Mandiri 

Pengolahan SISP PT Putra Nusantara 

Mandiri menggunakan aplikasi berbasis web 

mengaIami beberapa perubahan 

dibandingkan dengan manual. Proses 

pengolahan dimulai dengan pesanan 

pelanggan yang dicatat oleh salesman dalam 

dokumen pesanan penjualan. Jika pelanggan 

baru, maka data mengenai pelanggan 

tersebut dimasukkan terlebih dahulu , Star 

administrasi penjualan memasukkan data 

pesanan pelanggan agar bisa diproses dan 

barang dapat dikirim ke pelanggan. Pesanan 

pelanggan tidak boleh melebihi batas 

kreditnya dan direktur perusahaan dapat 

rnenyetujui atau tidak pesanan tersebut. 

Pesanan pelanggan dapat disetujui 

jika barang telah tersedia di gudang, Sctclah 

disetujui, maka bisa mernbuat data 

pcngiriman dan penagihan. Data pengirirnan 

dan penagihan dibuat menjadi satu untuk 

efisicnsi proses bisni s pcrusahaan. Staf 

adrninistrasi penjualan dapat rnencetak 

dokumen pengiriman dan penagihan untuk 

mengirirnkan barang dan bukti penagihan ke 

pelanggan. Tanggal jatuh tempo 

pembayaran pelanggan satu bulan sejak 

tanggal pengirirnan. 

Retur barang dapat terjadi jika 

barang benar-benar rusak . Salesman 

membuat data retur melalui aplikasi yang 

disesuaikan dengan nomer faktur penagihan 

dan mencetak dokumen untuk menukarkan 

barang yang rusak dengan barang yang sarna 

dari gudang. 

Bagian penagihan memberikan 

dokumen pengiriman dan penagihan ke 

salesman sebagai bukti penagihan piutang 

pelanggan yang telah jatuh tempo. lila 

pelanggan telah melakukan pembayaran, 

maka bagian penagihan mengubah tanggal 

pernbayaran dan status faktur dari data 

pengiriman dan penagihan. 
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Aplikasi memiliki beberapa fitur 

seperti login, pesanan penjualan, pengiriman 

dan penagihan. retur barang, penerimaan 

barang, pelanggan, produk, pegawai, user, 

ekspedisi. laporan. ubah password. dan 

logout. 

Pengguna yang menggunakan 

aplikasi ini terdiri atas berbagai macam 

peran yaitu manajer penjualan (direktur 

perusahaan), star admini strasi penjualan, 

kepala gudang, bagian penagihan, manaje r 

keuangan, salesman dan pelanggan. Selain 

itu, pengguna dan apl ikasi ditambahkan dua 

peran yaitu administrator dan super 

administrator. Keuua peran tersebut berguna 

untuk mengatur dan mengawasi 

kelangsungan dari aplikasi. 

3.2 Use Case 

Use Case ada lah deskripsi yang 

bersifat tulisan dengan hierarki dan garis 

hubung. Setiap fitur dari aplikasi memiJiki 

USf: case masing-masing. Gambar 3.1 

menunjukkan use case dan fitur pengiriman 

dan penagihan serta peran yang 

menggu nakan fitur tersebut. 

-
"':-':." ~ 

Gamber 3.1: Use Case Pengiri man dan 

Use Case 

Aktor 

Prasyarat 

Pemicu 

Skenario 

Penagihan 

Pengiriman dan Penagihan 

Super administrator, direktu r 

perusahaan, staf administrasi 

penjualan, bagian penagihan, 

dan manajer keuangan. 

Pengguna berhasil login dan 

rnenekan menu pengiriman dan 

penagihan . 

Pengguna menekan menu 

pengiriman dan penagihan 

- Pengguna mcnckan menu 

pengiriman dan penagihan . 

• Pengguna memas ukkan atau 

mengubah atau melihat data 

yang dibutuhkan dan 

disesuaikan dengan pesanan 

penjualan yaI!g telah dipesan 

oleh pelanggan 

• Pengguna menekan add atau 
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edit button untuk mernbuat 

atau mengubah pengiriman dan 

penagihan 

- Pengguna menekan view tab 

dan print button untuk 

mencetak dokumen pengiriman 

dan penagihan 

3.3 User Interface Mockup 

Gambar 3.2 menunjukkan user 

interface pengiriman dan penagihan dari 

apJikasi yang akan dibuat. Benruk tampilan 

dan aplikasi akan disesuaikan dengan 

tampilan dari user interface pengiriman dan 

penagihan tersebut. Pengguna dapat mencari 

data pengiriman dan penagihan sesuai 

dengan field yang telah disediakan dalam 

bagian Search. Pengguna dapat melihat data 

pengiriman dan penagihan pada bagian List. 

Pengguna dapat menambah atau mengubah 

atau melihat atau mencetak data pengiriman 

dan penagihan lebih detil pada bagian 

Details . Pengguna dapat menambah data 

dengan menekan tab bemama add. 

Pengguna dapat mengubah data dengan 

menekan tab bernama edit. Pengguna dapat 

melihat data dengan menekan tab bemama 

view. Pengguna dapat mencetak dokumen 

pengiriman dan penagihan dengan menekan 

tab bemama view dan menekan tombol 

print. Setelah itu, pengguna akan 

ditampilkan halaman cetak dan data 

pengiriman dan penagihan yang diinginkan. 

Data tersebut mencetak dokumen fakrur 

yang berfungs i sebagai bukti pengiriman 

dan bukti penagihan ke pelanggan. 

~--_._ - -- -

Gambar 3.2: User Interface Pengiriman dan 

Penagihan 

3.4 User Interface Navigation 

Garnbar 3.3 menunjukkan UStT 

Interface Navigation dari aplikasi SISP PT. 

Putra Nusantara Mandiri. Pengguna yang 

berhasil login, ditarnpilkan halaman menu 

dari aplikasi yang terdiri dari pesanan 

penjualan, pengiriman dan penagihan, rerur 

barang, pelanggan, produk. pegawai, user. 

ekspedisi, laporan, ubah password dan 

logout. 
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Gambar 3.3: User Interface Navigation 

3.5 Data Flow Diagram (DFD) 

DFD digunakan untuk menunjukkan 

hubungan antara pihak dalam, pihak luar, 

dan hubungan antar data atau proses dalam 

aplikasi SISP. Gambar 3.4 menunjukkan 

DFD Logical Diagram yang 

memperlihatkan proses yang terjadi dalam 

sikJus pendapatan yaitu membuat pesanan 

pelanggan, membuat pengiriman dan 

penagihan, menerima retur barang dan 

melakukan penagihan piutang, 
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Gambar 3.4: DFD Logical Diagram 

3.6 Arsitektur MVC pada aplikasi SISP 

Pembuatan aplikasi ini menggunakan 

arsitektur MVC yaitu Model, View, dan 

Controller. Model terdiri dan GWT Service 

yang digunakan dalam aplikasi ini. GWT 

Service membuat tiga macam class yaitu 

Service, ServiceAsync dan ServicelmpJ. 

Semua fitur yang memerlukan hubungan ke 

database, rnenggunakan GWT Service. 

Contoh dalam fitur pengiriman dan 

penagihan. GWT Service membuat tiga class 

dari fitur tersebut, yaitu 

PengirimanDanPenagi harrServ ice. 

PengirimanDanPenagihanServiceAsync.. dan 

PengirimanDanPenagihanServicelmpl. View terdiri 

dari tampilan dari setiap fitur yang terdapat 

dalam class Mainf'orm, Controller dari 

aplikasi terdapat pada class .MainEntryPoint. 

3.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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ERD merupakan diagram J'&l1g 

menunjukkan hubungan antar entiras atau 

tabel dalarn suatu rancangan database. 

Garnbar 3.5 merupakan ERD yang 

digunakan dalam aplikasi SISP PT. Putra 

Nusantara Mandiri . 
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Gambar 3.5: ERD aplikasi SISP PT. Putra 

Nusantara Mandiri 

3.8 Package Diagram 

Pernbagian package dalam aplikasi 

terdiri dari dua macam yaitu client dan 

server. seperti pacta Gambar 3.6. Class yang 

berada pada client merupakan class yang 

akan dikompilasi menjadi lavaScript 

sehingga dapat dijalankan pacta browser 

oleh pengguna. Sedangkan class yang 

berada pada server merupakan class yang 

rnenghubungkan pengguna dengan server 

dari aplikasi. 

~ I 

[[] I 
Ipnm 

I I 
~. I 

[LJ[[]! 
d ,ent server 

Gambar 3.6: Pembagian class 

3.9 Class Diagram 

Setiap fitur dan aplikasi merniliki 

class diagram rnasing-rnasing. Gambar 3.7 

menunjukkan contoh class diagram dari 

fitur pengiriman dan penagihan. Class 

diagram tersebut digunakan selama dalam 

proses pembuatan aplikasi untuk fitur 

pengiriman dan penagihan. 
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Gambar 3.7: Class diagram Pengiriman dan 

Penagihan 

3.10 Sequence Diagram 

Setiap fitur dari aplikasi memiliki 

sequence diagram masing-masing. Gambar 

3.8 menunjukkan contoh sequence diagram 

dari fitur pengiriman dan penagihan . Alur 

tersebut mulai dari pengguna menekan 

tombol add/edit/view maka data dikirimkan 

ke class 

PengirimanDanPenagihanServiceImpl 

melalui class 

DataPengirimanDanPenagihan. Setelah data 

berhasil dimasukkan/diubah/diambil dari 

database, maka hasilnya akan ditampilkan 

ke dalam tabel pengiriman dan penagihan 
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melalui class 

DataPengirimanDanPenagihan. 

Gambar 3.8: Sequence diagram Pengiriman 

dan Penagihan 

4. IMPLEMENTASI DAN TESTING 

Pembuatan aplikasi menggunakan MySQL 

sebagai database server, Apache Tomcat 

sebagai web server, Netbeans sebagai IDE 

dan GWT sebagai framework. Tahap uji 

coba dilakukan dengan skenario pengujian 

dan pengujian integrasi. 

4.1 MySQL 

MySQL merupakan salah satu 

Database Management System (DBMS) 

yang bersifat open source dan stabil. 

Database MySQL yang digunakan selama 

pernbuatan aplikasi SlS]' adalah versi 

5.0.27. Setelah instalasi yang dilakukan 

selanjutnya adalah membuat skema database 

bernama gwt. Selanjutnya, membuat Data 

Definition Language (DDL) dan Data 

Manipulation Language (DML) berdasarkan 

pada ERD pada Gambar 3.7. DOL dan DML 

dijalankan dengan menggunakan script 

query. 

4.2 Apache Tomcat 



Apache Tomcat digunakan sebagai 

web server dan versi yang digunakan adaJah 

versi 6.0.18. Apache Tomcat berguna agar 

aplikasi dapat dijalankan di web browser. 

Perubahan dilakukan di server.xml yang 

berada dalam subfoler dari apache bernama 

conf dan perubahannya adalah port yang 

digunakan dari 8080 menjadi 8081. 

4.3 Netbeans 

Netbeans merupakan Integrated 

Development Environment (IDE) yang 

digunakan selama dalam proses pernbuatan 

aplikasi dan versi yang digunakan adalah 

versi 6.8. Setelah netbeans selesai diinstal, 

maka ditambahkan plugin gwt4nb untuk 

dapat menjalankan aplikasi yang 

menggunakan framework GWT. 

4.4 Implernentasi GWT pada aplikasi 

SJSP 

GWT yang digunakan adalah versi 

2.0. GWT memiliki berbagai macam 

tambahan widget library yang dapat 

digunakan dan widget yang dipakai selama 

membuat aplikasi adalah smartgwt versi 2.2. 

Smartgwt mendukung berbagai macam 

interaksi penggunn yang dibutuhkan dalam 

pcmbuatan aplikasi. 

Langkah yang dilakukan adalah 

membuat sebuah project baru di netbeans 

dengan memilih kategori bertipe web 

application. Konfigurasi dengan web server 

untuk menjalankan aplikasi di web browser 

yaitu apache tomcat, dapat langsung 

dilakukan ketika membuat project tersebut. 

Pernbuatan project dari aplikasi tersebut 

dapat dilakukan dengan menggunakan 

plugin gwt, sehingga susunan folder dari 

aplikasi dapat langsung dibuat seperti pada 

Gambar 4.1 

: @ p~ 

• Wi Web POQ<!' 

- I.iJ 'OU" . P"k.I.:l"" 
+ l.::J rrm 
• GJ tylTI ,~r t 

; -il Te<tPtl(1.lQ '~ 

. ~ ...a l bt ~ liM 

~ . -iI Testlbrar~; 

• ...;j C<rlIl;~"tlOn Fie< 

Gambar 4.1: Susunan Project aplikasi di� 

Netbeans� 

Proses mcnghubungkan framework 

gwt dan smartgwt adalah dengan 

menambahkan library srnartgwt ke dalarn 

library project tempat rnernbuat aplikasi. 

Setelah penambahan library, rnaka 

dibutuhkan penambahan xml srnartgwt yaitu 

<inherits 

namev'tcom .smartgwt.Smartfiwt'"> di 

Main.gwt.xml. Tujuan penambahan tersebut 

agar sernua class smortg.wt yang dipakai 

selama pembuatan aplikasi dapat berfungsi 

dan digunakan ketika aplikasi dijalankan di 

web browser. 
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Class utama yang dipanggil ketika I ~ uyrl&al"rOClIl IOUI " n.ew UYIl~ c;rOC1lUI 
z 
] T' 'lUt•• u3.rr•.lIIHlT."tllo• • n_ T."Ul_U r 

aplikasi dimuat atau dijalankan adalah • \l ••rll...T.xl%l ••.••lT~t l.t~Y••r n~" ' r 

!I uu rr.~T ext:t•• •,.tS.l.c;tOnfoc;u. lt r ... ' r 
6 IlSlrr.~T.,.ttl_ .Sllll. ,,\luoO'd t t n.-l rMainEn tryPoint.java. Method yang , 
8 f. 33wor d l t • • pu,wor .:r.."tlteln ~ n." Pa"wor dI t e llll l : 
9 p'3'WClrd"l'.xt:tallO tT~tlal "p.u3""Ord~) I 

10 p.""",rdhxt:t ,o,tP ...-iU1r ..d t t tl.., : 
11 

dipanggil ketika menjalankan aplikasi 

adalah onjdodulel.oadt), sehingga semua 12 f or m.3.~r i.ld."(U3.rn~1~~trl.m. p."word1.~t lt.ml ; 

kode yang ingin dijalankan berada dalam Gambar 4.3: Contoh pcnggunaan class 
method tersebut. Class MainEntryPoint dan 

DynamicFonn 
method onModuleLoadO dapat terlihat pada 

Gambar 4.2. Tampi lan yang digunakan aplikasi 

dapat berubah- ubah dari satu tampilan ke 
l l1pUb U.c " lU' M.unEntryPol11t 1Jlpl_nt. En try~ lit I 
21 tampilan yang lain, sebagai eontoh dari 
)e publ1c v o i d o nKo d llle lnad O t 

halaman login ke halaman menu aplikasi. Hil 
Proses perubahan tampilan yang digunakan 

Gamhar 4.2: Class MainEntryPoint.java 
adalah menyembu nyikan tampilan awal 

dengan menggunakan method hideO danPembuatan tampilan yang disediakan 

menampilkan tampilan yang diing inkan adalah tamp ilan untuk mendatar dan tegak 

dengan rnenggunakan method showt} sepertilurus. Class yang dipakai adalah VLayout 

pada Gamba r 4.4 , untuk tampilan tegak lurus dan HLayout 

untuk tampilan mendatar. Agar tampilan 
1 l oq1.nform.giltv\..ayou t (J . h.ide 0; 
2 mainFocm.getMaint.yout l) • " how() ; , yang teleh dibuat dapat dilihat dan tampil,� 

maka dapat memanggil method draws} . Gambar 4.4 : Contoh penggunaan method� 

Sedangkan untuk membuat suatu formulir hideO dan show[)� 

yang terdiri dari berbagai maeam data yang 
Hal yang dilakukan agar class 

dapat dimasukkan dan data tersebut dapat 
DynamieFonn dapat melak ukan fungsi 

diubah atau ditarnpilkan, maka formuli r 
menambah atau mengubah atau 

tersebut dapat menggunakan class bemama 
menampilkan atau mencan data, maka 

DynamieForm. Gambar 4.3 menunjukkan� 
dibutuhkan penambahan abstract class� 

sebuah eontoh kode untuk membuat� 
bemama Gwt RpcDataSouree ke folder� 

fonnulir yang berisi tempat untuk� 
pnm.client. Abstract Class tersebut� 

memasukkan data IIsername dan password.� 
berfungsi agar aplikasi dapat berkomunikasi� 

dengan server melal ui GWT Remote 
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PI 

atau ditambah atau diubah jika sudah
Gambar 4.5: lsi dari abstract class 

membuat koneksi . Gambar 4.7 menunjukkan 
GwtRpcDataSource 

ciass untuk mernbuat koneksi ke database 

SeteJah menambahkan abstract class MySQL. 

GwtRpcDataSource, maka dibutuhkan 

sebuah class sebagai datasource dari sebuah 

menu aplikasi. Class sebagai datasource 

dari fitur pengiriman dan penagihan 

' bemama DataPengirimanDanPenagihan 

yang merupakan turunan dari class 

GwtRpcDataSourcc. 

Class DataPengi rimanDanPenagihan 

terdapat sebuah method bernama 

executeFetchO yang bcrtujuan untuk 

mengambil dan menampilkan data dari 

database. Gambar 4.6 menunjukkan kode 

dalam method execlIteFetchO. 

\ ElpuJ:allC c ln.• Con rl.l!:c t l o r.llor ...ce r (�'I lIk'liYlte .h,\H' (o t'l r, lt: t' ~ 10 nn llno'\Qe.� 
l prl"'''leo cce.nece lor, CDnn. • null :� 

,•,, ltl1bl te e' l li e- (' o n n ~C't l 0o K",nrl j ~ r Q~~ hl.H~ n l:" "" . r 
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H 
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Gambar 4.7: lsi dari class� 

ConnectionManager� 
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Setelah mem buat class 

ConnectionManager. maka dibutuhkan 

GWf RPC Service yang bertujuan 

menghubun gkan antara s isi pengguna 

dengan s isi server agar dapat saling 

berkcmunikasi. Pembuatan dapat dilakukan 

dengan menggunakan plugin gwt4nb yang 

sudah diinstal sebelumnya. Pembuatan 

GWf RPC Service secara otomatis 

membuat tiga class yaitu dua class di sisi 

pengguna dan satu class di s isi server. GWf 

RPC Service untuk fitur pengiriman dan 

penagihan. Class yang dibuat ada lah 

PengirimanDanPenagihanService dan 

PengirimanDanPenagihanServiceAsync di 

folder pnm.c1 ient dan dibuat class 

PengirimanDanPenagihanServiceImpI di 

folder pnm.server. Class 

PengirimanDanPenagihanServicelmpl yang 

menghubungkan agar data yang ada di 

aplikasi sarna dengan data di database. 

sepert i pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8: lsi dari class� 

PengirimanDanPenagihanServ icelmpl� 

Class 

PengirimanDanPenagihanServicelmpl 

membuat sebuah object dari class 

PengirimanDanPenagihanDao. Object 

tersebut berguna untuk mengambil atau 

mengubah atau menambah data ke database. 

4.5 Skena rio Pengujian 

Skcnario pengujian digunakan untuk 

menguji ap likasi supaya dapat berjalan 

dengan baik dan mengurangi kesalahan yang 

dilakukan. Pengujian ini dilakukan sebelum 

aplikasi digunakan etch klien. Pengujian 

dilakukan sesuar dengan modul yang 

dised iakan oleh aplikasl ya itu login, 

pelanggan, produk, pegawai, user, ekspedisi , 

pesanan penjualan, pengmman dan 
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penagihan, retur barang dan laporan, Contoh 

skenario pengujian dilakukan pada modul 

pengirirnan dan penagihan. 

Ketika pengguna menekan menu 

pengiriman dan penagihan, maka pengguna 

akan ditampilkan tabel mengenai data 

pengiriman dan penagihan seperti pada 

Gambar 4.9. 

Gambar 4.9: Tampilan dari menu 

Pengiriman dan Penagihan 

Pada bagian kolom pencarian, pengguna 

dapat langsung mencari data pengiriman dao 

penagihan dengan memasukkan data pada nama 

taka pelanggan, nama pengirim, status faktur 

dan/atau tanggal jatuh tempo seperti pada 

Gambar 4.10. 

Gambar 4.10: Potongan tampilan pencarian 

dari menu Pengiriman dan Penagihan 

Pada bagian terperinci dari data 

pengmman dan penagihan , pengguna dapat 

mcnambah atau mengubah atau melihat data. 

Pengguna dapat mengubah data dalam bagian 

edit tab dengan menekan salah satu data dan 

tabel pengiriman dan penagihan. Setelah 

melakukan perubahan data, pengguna menekan 

tombol edit. Jika status faktur dalam keadaan 

lunas, maka akan muncul pemberitahuan bahwa 

data tidak dapat berubah seperti pada Gambar 

4.11. Pengguna dapat menambah data dalam 

bagian add tab dengan memasukkan data-data 

yang dibutuhkan seperti norner pesanan 

pelanggan, nama ekspedi si, nama penginm, 

diskon dan status faktur. Pengguna dapat melihat 

data dalam bagian view tab dengan menekan 

salah satu data dari tabel pengiriman dan 

penagihan . 

Gambar 4.11 : Potongan tampilan kesalahan 

dalam mengubah data dari menu Pengiriman 

dan Penagihan 

Pengguna dapat melihat dalam 

bagian vie'rl! lab dengan rnenekan salah satu 

data dari tabel pengirirnan dan penagihan. 

Jika pengguna menginginkan untuk 

161 1 I M 



- -- - - -

mencetak faktur pcnagihan, maka menekan 

tombol print dan akan ditampilkan halaman 

untuk mencetak. Pengguna dapat menekan 

tombol print untuk mencetak faktur 

penagihan seperti terlihat pada Gambar 4.12. 

.. 
_ I~~. ~ v _ 

. : /'._ . 
i::; : : :.: ,:;: ~ F=-· ---iiq
, ~ '

l ; .-: .r---;;::==--I .. 

.- -
"- '1 
" ~I 

I 
.... ..... ....• •_ . , _. c.L- ----J 

Gambar 4.12 : Tarnpilan halaman untuk 

mencetak faktur penagihan dari menu 

Pengiriman dan Penagihan 

4.6 Pengujian Intcgrasi 

Pengujian integrasi dilakukan 

terhadap aplikasi SISP PT. Putra Nusantara 

Mandiri seperti pada Tabel 4.1. Skenario 

rnulai dari 3 Mei 2010 sampai dengan 4 Mei 

2010. 

03/05 StafAdministrasi Pesanan 

/10 Penjual an mernbuat Penjual 

pesanan penjualan Ancka an-

Motor dari salesman Add 

Tono berupa 1 Drum 

171 TIM 

I Audi Turbo Plus SAE 40 

APlCD 

2 03/05 Staf Administrasi Pesanan 
I 

110 Penjualan mcmbuat Penjual 

pcsanan pcnjualan Aska an 

Motor dari salesman Add 

Tono berupa 5 dus Audi 

CR-4 (24x 1) 

3 03/05 Direktur Perusahaan Pesanan 

/10 menyetujui pesanan Penjual 

pelanggan Aneka Motor an 

Edit 
- .._--- - -� . 

4 04/05 StafAdministrasi Pengiri 

liD� Penjualan membuat man 

pengiriman dan dan 

penagihan Aneka Motor Penagih 

dengan pengirim Untara I 
an 

Add 
- - -- -- . - . - - -_... .. -. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan uji coba, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Fitur aplikasi terdiri dad login, pelanggan, 

produk, pegawai, user, ekspedi si, pesanan 

penjualan, pengiriman dan penagihan barang, 

retur barang, penerimaan barang, laporan 
. 

penjualan tiap produk, laporan penjualan tiap 

pelanggan, laporan piutang pelanggan, ubah 

password dan logout. 



b. Aplikasi memu ~gkinkan direktur a. Ap likasi dapat dikembangkan untuk 

perusahaan menyetujui pesanan pelanggan mengolah sistem informasi pada siklus yang 

ketika berada d i luar perusahaan Tam pilan lain seperti pengeluaran, produksi, penggajian, 

dapat dibuat seperti aplikasi desktop . dan pembiayaan . 

b. Aptikasi dapat dibuat kustomisasi sehingga 
S.2 Saran 

dapat d igunakan dalam bcrbngai bidang 
Saran untuk pengembangan ap likasi 

bisnis. 
SISP ini antara lain: 
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