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Abstrak
Sub departemen aplikasi di bawah departemen IT yang ada pada PT. SUCOFINDO Persero
Cabang Banjarmasin mempunyai tugas untuk membuat dan memperbaiki aplikasi yang digunakan
dalam menunjang pekerjaan pada perusahaan tersebut. Salah satu pekerjaan yang ada di PT.
SUCOFINDO Persero Cabang Banjarmasin yaitu pembuatan dan pencarian data Laporan Survei
Ekspor oleh pegawai bidang Penjualan dan Dukungan Operasi (PDO). Pembuatan laporan pada PT.
SUCOFINDO Cabang Banjarmasin yang berjalan saat ini adalah dengan menginputkan data secara
manual. Proses pelaporan tersebut dinilai kurang efektif dari segi waktu maupun penyimpanan filenya.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuatlah sebuah Aplikasi Amandeman Laporan Survei
Ekspor pada PT. SUCOFINDO Persero Cabang Banjarmasin Berbasis Web. Beberapa fitur yang
dimiliki oleh sistem tersebut dapat melakukan pembuatan laporan otomatis dengan data yang ada dan
memudahkan dalam pencarian datanya. Aplikasi ini juga dapat menampilkan data yang digunakan
saat pelaporan dalam laporan survei ekspor. Dengan demikian pegawai dapat dengan mudah
mengetahui ada tidaknya data tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengguaan data.
Kata kunci: Pelaporan Data, Amandemen, Laporan Survei Ekspor (LSE)

Abstract
The application of sub department under IT department at PT. SUCOFINDO Persero
Banjarmasin Branch has the duty to create and improve applications that are used to support the
work of the company. One of the jobs in PT. SUCOFINDO Persero Banjarmasin Branch is
making and searching Export Survey Report data by Sales and Operations Support employees.
Data reporting at PT. SUCOFINDO Persero Banjarmasin Branch that runs at the moment is to
input it manually. The reporting process is considered less effective in terms of time and file
storage. Based on these problems, an Export Surveyor Report Amendment Application was made
at PT. SUCOFINDO Persero Banjarmasin Branch Web Based. Some features of the system can
make reports automatically with existing data and make it easier to find the data. This application
can also display data used when reporting in export survey reports. Thus, employees can easily
find out whether there is data or not, so that there is no overlap in data usage.
Keywords: Data Reporting, Amendment, Export Surveyor Report

1. PENDAHULUAN
PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) Cabang Banjarmasin merupakan
perusahaan inspeksi yang berpusat di Jenewa, Swiss. SUCOFINDO kemudian merupakan
perusahaan inspeksi yang ada di Indonesia dan memiliki banyak cabang yang berada di beberapa
negara salah satunya adalah Kalimantan Selatan tepatnya berada di Banjarmasin. PT
SUCOFINDO juga merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bergerak pada bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian dan pengkajian.
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Setiap bidang yang ada di SUCOFINDO memiliki sub-sub bidang yang terdapat di bidang
masing-masing. Bidang-bidang yang ada di perusahaan terdapat bidang yang masih menggunakan
sistem manual dalam melakukan pekerjaan tanpa menggunakan system otomatis. Bidang yang
menggunakan system manual tersebut adalah bidang PDO. Bidang ini mendata penjualan pada
perusahaan menggunakan system manual yang sangat memakan waktu dalam pendataannya.
Penulis mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan membangun suatu Aplikasi
Amandemen Laporan Survei Ekspor pada PT. SUCOFINDO Persero Cabang Banjarmasin
Berbasis Web bagi admin yang bekerja pada bidang PDO tersebut. Aplikasi ini dibangun
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Aplikasi
Aplikasi adalah suatu program yang dijalankan berdasarkan perintah-perintah tertentu dari
pengguna untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi.
Aplikasi mempunyai arti pemecahan masalah dengan suatu teknik pemrosesan data aplikasi yang
mengacu pada sebuah komputansi maupun pemrosesan data yang diinginkan [1].
2.2

Amandemen
Amandemen adalah kumpulan informasi dari beberapa dokumen yang masukkan sehingga dapat
menginformasikan pencatatan dan analisa penjualan dari perusahaan (Sumber: PT.Sucofindo).
2.3

Laporan Survei Ekspor (LSE)
Laporan survei ekspor merupakan kumpulan informasi yang di bua menjadi satu dokumen dengan
beberapa data penjualan atau data barang yan di ekspor kebeberapa perusahaan sehingga dapat memberi
informasi sebagai bahan pencatatan dan analisa dari hasil penjualan (Sumber: PT.Sucofindo).
2.4

HTML (HyperText Markup Language)
Hypertext Markup Language adalah bahasa yang digunakan untuk membentuk struktur dan
konten dari sebuah dokumen yang akan ditampilkan pada sebuah browser [2]. Sebuah dokumen
disimpan dengan ekstensi .html, didalamnya terdapat dua bagian utama yaitu head dan body.
Bagian body yang biasanya berisi konten yang akan ditampilkan pada browser.
2.5

PHP
PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa scripting yang tergabung menjadi satu dengan
HTML dan dijalankan pada server side atau semua perintah yang diberikan akan secara penuh
dijalankan pada server [3]. Bahasa pemrograman PHP dirancang untuk membuat aplikasi web
dinamis, artinya halaman yang akan ditampilkan berdasarkan perpintaan yang dari client. Contohnya
seperti menampilkan data dari database ke halaman web. Berikut contoh kode program PHP:
<? Php
Echo “Bahsa pemrograman PHP”;
?>
2.6

MySQL
MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang
multithread dan multi-user [4]. MySQL adalah salah satu jenis server basis data, yang menggunakan
SQL sebagai bahasan dasar untuk mengakses basis data. MySQL termasuk jenis Relational Database
Management System (RDBMS). Oleh karena itu, terdapat istilah tabel, baris dan kolom pada MySQL.
2.7

ERD (Entity Relationship Diagram)
Entity Relationship Diagram merupakan alat yang digunakan dalam analisis untuk
menggambarkan kebutuhan dan dan asumsi-asumsi dalam sistem yang akan
dibangun/dikembangkan secara terstuktur dari atas ke bawah. ERD memiliki beberapa aliran
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notasi seperti notasi Chen (dikembangkan oleh Peter Chen), Barker (dikembangkan oleh Richard
Barker, Ian Palmer, Harry Ellis), notasi Crow’s Foot, dan beberapa notasi lain [5].
2.8

Black-Box
Black Box adalah suatu pengujian memeriksa suatu aplikasi atau sistem apakah berjalan seperti
yang diharapkan atau tidak. Untuk mengetahui kualitas suatu kemampuan aplikasi, mengetahui
apakah aplikasi atau sistem memiliki kinerja yang baik atau gagal [6].

3. METODE PENELITIAN
3.1 Tahap Pengumpulan Data
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam kasus ini sebagai berikut:
a. Wawancara
Metode wawancara dilakukan penulis sebagai proses pengamatan dan penelitian dari studi
kasus yang ada secara lasung, dimana metode ini dilakukan untuk membuat analisis sistem
yang akan dibangun dengan informasi yang diperoleh. Penulis melakukan wawancara kepada
karyawan bidang Penjualan dan Dukungan Operasional (PDO) sebagai salah satu pejabat
pengelolan bidang Penjualan dan Dukungan Operasional (PDO) dan IT Officer. Metode
wawancara ini akan mempermudah penulis dalam mengerjakan kasus yang diberikan.
b. Pustaka
Metode pustaka yang dilakukan penulis adalah dengan membaca buku, jurnal, artikel dan
situs-situs di internet yang berkaitan dengan Aplikasi Amandemen Laporan Survey Eksport
pada PT SUCOFINDO (Persero) Cabang Banjarmasin sebagai studi kasus yang ada, sehingga
membantu dalam pembuatan aplikasi dan penulisan karya ilmiah ini.
3.2

Model Pengembangan
Model pengembangan sistem yang digunakan adalah model waterfall. Tahapan sistem
dijabarkan seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Model pengembangan sistem waterfall

Waterfall menyediakan pendekatan alur hidup software secara sekuensial atau terurut dimulai dari
analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung. Model ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. System requirement: Pemodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan sistem yang akan
diaplikasikan dalam sistem yang dibangun. Tahapan ini juga disebut dengan Project Definition.
b. Analysis: Menganalisa kebutuhan perangkat lunak secara garis besar merupakan fase dimana
dilakukan pengumpulan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami oleh pengguna.
c. Design: Pada tahapan ini dilakukan proses perancangan pada bagian desain sistem yang akan
dibangun, baik struktur data, arsitektur perangkat dan antarmuka program.
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d. Coding: Setelah dilakukan tahapan desain, maka hasil yang didapat diterapkan pada proses
pembuatan kode program menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan.
e. Testing: Tahapan pengujian adalah proses menguji hasil sistem yang telah dibangun, baik dari
segi antarmuka (interface), fungsi dan fitur program.
f. Maintenance: Setelah sistem selesai dibuat dan diimplementasikan, maka dilakukan pemeliharaan
terhadap sistem.

4. PEMBAHASAN
4.1 Analisis Sistem
4.1.1 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Gambar 2. Analisis sistem yang sedang berjalan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gambar 2 merupakan analisis sistem yang berjalan yaitu:
Admin menerima Laporan Surveyor dari bagian Ekspor (LSE).
Setelah mendapatkan email dari suplayer untuk tanggal dan nilai FOB yang seharusnya.
Dari data laporan LSE akan diambil dari jumlah FOB (USD/IDR) dan tanggal invoice.
Kemudian akan dibuat laporan amandemen LSE dengan nomor yang telah diurutkan.
Admin menuliskan nomor dan tanggal LSE, pveb dan nama eksportir, alamat, dan nama kapal.
Kemudian memasukkan tabel untuk amandemen yang dibuat, nama pegawai dan NPP serta
tembusan dan data amandemen dapat dicetak.

4.1.2

Analisis Sistem yang Diusulkan

Gambar 3. Analisis sistem yang diusulkan
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1. Admin melakukan login terlebih dahulu kedalam aplikasi. Aplikasi akan menampilkan 3 buah
menu yaitu dashboard, data amandemen dan cetak amandemen. Pada menu dashboard
merupakan tampilan awal aplikasi, menu data amandemen akan menampilkan 6 buah data
yaitu data eksportir, data pegawai, data perbaikan, data kapal, data LSE dan data pveb,
kemudian untuk menu cetak amandemen ini akan menampilkan data dari amanden yang telah
di perbaiki.
2. Kemudian admin akan menerima email dari suveyor untuk melakukan perubahan data
amandemen.
3. Setelah menerima email admin akan melakukan pemasukkan data pada aplikasi untuk
melengkapi data yang akan digunakan untuk cetak amandemen.
4. Kemudian admin akan menerima data kapal, ekportir, LSE dan pveb.
5. Setelah menerima data kapal, ekportir, LSE dan pveb tersebut admin akan memasukkan
kedalam aplikasi agar dapat digunakan untuk mencetak amandemen.
6. Setelah melengkapi semua data untuk cetak amandemen maka admin dapat melakukan aksi
cetak amandemen.
4.2 Perancangan Sistem
4.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)
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Gambar 4. Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar 4 merupakan ERD yang menggambarkan tabel yang ada pada database. Memiliki 6
entitas yaitu eksportir, kapal, pveb, LSE, pegawai dan amandemenLSE. Entitas amandemenLSE
memiliki kardinalitas dari semua entitas karena hanya terdapat satu admin yang menggunakan
aplikasi, entitas eksportir memiliki kadinalitas dengan entitas amandemenLSE one to many
dengan no yang merupakan primary key dari tabel eksportir menjadi foreign key pada tabel
amandemenLSE, entitas kapal memiliki kardinalitas dengan entitas amandemenLSE one to many
dengan kd_kapal merupakan primary key pada tabel kapal menjadi foreign key pada tabel
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amandemenLSE, entitas pveb memiliki kardinalitas dengan entitas amandemenLSE one to many
dengan no_pveb merupakan primary key pada tabel pveb menjadi foreign key pada tabel
amandemenLSE, entitas LSE memiliki kardinalitas dengan entitas amandemenLSE one to many
dengan no_LSE merupakan primary key pada tabel LSE menjadi foreign key pada tabel
amandemenLSE dan entitas pegawai memiliki kardinalitas dengan entitas amandemenLSE one
to many dengan npp merupakan primary key pada tabel pegawai menjadi foreign key pada tabel
amandemenLSE.
4.2.2

Diagram Konteks
Data login, data kapal, data
pveb, data lse, data
perbaikan, data eksportir
APLIKASI AMANDEMEN
LAPORAN SURVEY
EKSPOR

Pegawai

Info login, info logout, info
kapal, info perbaikan, info
eksportir, info amandemen,
info lse, info pveb,

Gambar 5. Diagram konteks

Gambar 5 menjelaskan diagram konteks yang memiliki satu pengguna yaitu Admin yang
memiliki aktivitas yaitu Admin memiliki aliran data login, data kapal, data pveb, data LSE, data
amandemen, data eksportir, data pegawai dan Admin mendapatkan info login, info kapal, info
LSE, info pveb, info amandemen, info eksportir dan info pegawai.
4.3 Implementasi
4.3.1 Halaman Login

Gambar 6. Halaman login

Gambar 6 mendeskripsikan tampilan form login. Login dengan memasukan usename dan
password akun yang telah tersedia, setelah itu klik tombol Login.
4.3.2

Halaman Dashboard

Gambar 7. Halaman dashboard
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Gambar 7 mendeskripsikan halaman dashboard yang terdapat menu disamping kiri yang dapat
diakses oleh admin yaitu menu amandemen dan menu cetak amandemen serta logout yang berada
di samping kanan atas untuk keluar dari sistem. Pada menu amandemen terdapat beberapa menu
yaitu menu data eksportir, data pegawai, data perbaikan, data kapal, data LSE dan data pveb,
dimana pada sub-sub menu tersebut memiliki aksi yang sama yaitu menambah data, edit data dan
hapus data.
4.3.3

Halaman Data Eksportir

Gambar 8. Halaman data eksportir

Gambar 8 mendeskripsikan form data eksportir jika login sebagai admin. Menampilkan data
eksportir yaitu no, nama dan alamat, admin dapat melakukan aksi edit dan hapus data eksportir.
Serta admin dapat menambah dan baru dan logout untuk keluar dari sistem yang terdapat di
samping kanan atas.
4.3.4

Halaman Data Pegawai

Gambar 9. Halaman data pegawai

Gambar 9 mendeskripsikan form data pegawai jika login sebagai admin. Menampilkan data
pegawai yaitu npp, nama pegawai, username dan password, admin dapat melakukan aksi edit dan
hapus data eksportir. Serta admin dapat menambah data baru dan logout untuk keluar dari sistem
yang terdapat di samping kanan atas.
4.3.5

Halaman Data Perbaikan

Gambar 10. Halaman data perbaikan
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Gambar 10 mendeskripsikan form data perbaikan jika login sebagai admin. Menampilkan data
perbaikan yaitu no amdLSE, tanggal tertulis, tanggal seharusnya nilai tertulis, nilai seharusnya,
no LSE, no pveb, kapal dan keterangan, admin dapat melakukan aksi edit dan hapus data
perbaikan. Serta admin dapat menambah data baru dan logout untuk keluar dari sistem yang
terdapat di samping kanan atas.
4.3.6

Halaman Data Kapal

Gambar 11. Halaman data kapal

Gambar 11 mendeskripsikan form data kapal jika login sebagai admin. Menampilkan data
kapal yaitu kd kapal dan nama kapal, admin dapat melakukan aksi edit dan hapus data kapal. Serta
admin dapat menambah data baru dan logout untuk keluar dari sistem yang terdapat di samping
kanan atas.
4.3.7

Halaman Data LSE

Gambar 12. Halaman data LSE

Gambar 12 mendeskripsikan form data LSE jika login sebagai admin. Menampilkan data LSE
yaitu nomor LSE dan tanggal LSE, admin dapat melakukan aksi edit dan hapus data LSE. Serta
admin dapat menambah data baru dan logout untuk keluar dari sistem yang terdapat di samping
kanan atas.
4.3.8

Halaman Data PVEB

Gambar 13. Halaman data PVEB
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Gambar 13 mendeskripsikan form data pveb jika login sebagai admin. Menampilkan data LSE
yaitu no pveb dan tanggal pveb, admin dapat melakukan aksi edit dan hapus data LSE. Serta
admin dapat menambah data baru dan logout untuk keluar dari sistem yang terdapat di samping
kanan atas.
4.3.9

Halaman Data Amandemen

Gambar 14. Halaman data amandemen

Gambar 14 mendeskripsikan form data amandemen jika login sebagai admin. Menampilkan
data perbaikan yaitu no amdLSE, tanggal tertulis, tanggal seharusnya nilai tertulis, nilai
seharusnya dan keterangan, admin dapat melakukan aksi edit dan hapus data amandemen. Serta
admin dapat menambah data baru dan logout untuk keluar dari sistem yang terdapat di samping
kanan atas.
4.3.10 Halaman Cetak Amandemen

Gambar 15. Halaman cetak amandemen

Gambar 15 mendeskripsikan form cetak data amandemen ini akan berupaka file word yang
dapat di edit jika terdapat kesalahan. Tampilan setelah klik cetak pada data amandemen tersebut
akan tampil form download dokumen setelah itu klik ok dan document sudah terdownload.
4.3.11 Hasil Cetak Amandemen

Gambar 16. Hasil cetak amandemen

Gambar 16 merupakan hasil cetak amandemen dari sistem yang di buat.
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4.4

Pengujian Sistem
Pengujian sistem menggunakaan metode blackbox berdasarkan pada Aplikasi Amandemuen
Laporan Survei Ekspor Pada PT. SUCOFINDO Persero Cabang Banjarmasin Berbasis Web yang
diujikan seperti pada halaman login dengan mamasukan username password salah, memasukkan
username dan password benar. Halaman input Eksportir dengan tambah data dengan lengkap, edit
data eksportir, hapus data eksportir. Halaman input pegawai dengan tambah data dengan lengkap,
edit data pegawai, hapus data pegawai. Halaman input perbaikan dengan tambah data dengan
lengkap, edit data perbaikan, hapus data perbaikan. Halaman input kapal dengan tambah data
dengan lengkap, edit data kapal, hapus data kapal. Halaman input LSE dengan tambah data dengan
lengkap, edit data LSE, hapus data LSE. Halaman input pveb dengan tambah data dengan lengkap,
edit data pveb, hapus data pveb. Halaman cetak amandemen dengan cetak amandemen dengan
lisensi word. Hasil pengujian diata fungsi setiap form berhasil diuji dan sesuai dengan harapan.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat penulis simpulkan bahwa Aplikasi Amandemen
Laporan Survei Ekspor Pada PT. SUCOFINDO Persero Cabang Banjarmasin Berbasis Web yang
menjadi studi kasus kegiatan ini dapat membantu sistem kerja instansi yaitu proses pengelolaan
data dan pencarian data lebih terstruktur sesuai alur sistem yang telah dibuat sehingga pekerjaan
pegawai menjadi lebih cepat dan efektif. Rancangan sistem yang juga telah dibahas dapat
membantu pengguna memahami alur sistem yang dibuat.
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