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Proposal 
Synergy Core Solution



 

 

1. Pendahuluan 
 

Pada saat ini, kegiatan operasional instansi tidak dapat dipisahkan lagi dari adanya teknologi 

informasi  (TI),  di  mana  suatu  instansi  membutuhkan  TI  untuk  meningkatkan  kemampuan 

competitive advantage serta menjawab kebutuhan bisnis dalam memenuhi tuntutan aktifitas 

operasional instansi dan time to market. Untuk itulah dibutuhkan suatu sinergi yang kuat antara bisnis 

dan teknologi, agar terjadi keselarasan dan dapat selalu berjalan beriringan dalam meningkatkan 

pertumbuhan bisnis. 

Salah satu sarana di bidang TI yang dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan kegiatan 

operasional instansi adalah teknologi berbasis web, yaitu suatu teknologi yang memberikan berbagai 

macam kemudahan, karena dapat diakses secara realtime dan mempunyai interface yang simple, 

yaitu berupa web browser. Kehadiran teknologi berbasis web telah banyak merubah proses 

operasional instansi (aktifitas instansi) serta menjadi katalisator dalam meningkatkan pertumbuhan 

dan memberikan nilai tambah, sehingga melahirkan suatu ide strategis demi mewujudkan visi dan 

misi organisasi (instansi). 

Perusahaan Otomotif (PO) adalah suatu instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa 

transportasi kepada masyarakat. Saat ini, Perusahaan Otomotif (PO) belum menerapkan dan 

memanfaatkan keberadaan teknologi informasi terintegrasi guna mendukung aktifitas kerja sehari-hari, 

sehingga sebagian besar aktifitas operasional pelayanan trasnportasi masih dilakukan secara manual, 

baik aktifitas manajemen pelayanan kesehatan maupun aktifitas manajemen akuntansi keuangan. 

Seiring dengan perjalanan kegiatan operasional Perusahaan Otomotif (PO), dijumpai banyak 

sekali kendala yang menimbulkan permasalahan yang mengganggu aktifitas sehari-hari. Karena 

sebagian aktifitas masih dilakukan secara manual, otomatis mempersulit dan memperlambat petugas 

perusahaan otomatif untuk melayani penumpang, baik yang ingin menggunakan angkutan transportasi, 

dan layanan-layanan lainnya yang diperuntukkan untuk masyarakat.



 
 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami sebagai tim pengambang sistem informasi 

berbasis web menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang sudah disebutkan di atas. 

Solusi tersebut berupa Synergy Core Solution. Sistem ini dikembangkan dengan harapan dapat 

membantu dalam proses database karyawan, serta untuk menjaga agar kendaraan sesuai dengan track 

nya masing-masing yang bisa diamati melalui perangkat GPS yang ada pada kendaraan.  

Selain   itu,   Synergy Core Solution   ditujukan   untuk   meningkatkan   pelayanan   kepada   

pelanggan   dan dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kendaraan yang lebih baik. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pembentukan kumpulan data secara terpusat yang 

terkoordinasi dengan semua sub bagian perusahaan otomotif guna meningkatkan kemampuan akses 

informasi manajemen. 

 
 

2. Tujuan 
 

Tujuan utama dari Synergy Core Solution adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

kemampuan integrasi dalam pelayanan kendaraan, mulai dari pembelian tiket online, dan agen. Serta 

untuk memonitor keberadaan armada di posisi mana saja. Sistem Informasi ini berbasis web yang 

memberi kemudahan kepada instansi (Perusahaan Otomatif) untuk mengakses seluruh informasi yang 

dibutuhkan tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Dengan adanya alur proses kegiatan yang otomatis 

dalam pemrosesan dan pengendalian akses, maka akan mempermudah organisasi mendapatkan 

informasi berupa laporan-laporan lain yang terkait



 

3. Tinjauan Sistem Informasi 

3.1 Berbasis Teknologi Web 

 

  Synergy Core Solution dibangun berdasarkan teknologi web, menggunakan bahasa 

pemrograman ASP. NET C# dan terintegrasi dengan database SQL Server pada Internet Information 

Services (IIS) Server. Alasan menggunakan teknologi ini adalah sebagai berikut : 

a.   Instalasi software sangatlah mudah karena hanya akan diinstal di server dan dapat diakses 

melalui browser oleh user di manapun. 

b.   Sistem dapat diakses melalui jaringan intranet ataupun internet. 

 
c.   Pengelolaan sistem akan sangat mudah karena sifatnya yang terpusat (server based). 
 
d.   Sudah berbasis Object Oriented, yang akan memudahkan perawatan dan pengembangan modul 
berikutnya. 

 
 

3.2  Keamanan Sistem 

 

Synergy Core Solution dibangun dengan terminologi keamanan sebagai berikut : 

 
a.   Authentication : adalah proses identifikasi suatu pengguna sehingga bisa dikenali oleh sistem 

yang dimasukinya. Proses identifikasi ini menggunakan langkah validasi bahwa pengguna sistem 

merupakan pengguna yang berhak mengakses sistem. 

b.   Authorization  :  adalah  cara  untuk  membatasi  akses  pengguna  terhadap  suatu  protected 

resource, sehingga pengguna yang tidak berhak, tidak diperkenankan melihat workspace dari 

pengguna lain yang berbeda hak aksesnya. Selain itu, pengguna juga lebih fokus pada tugasnya 

masing-masing sesuai aturan yang sudah ditentukan.



 

c.   User credential : adalah data yang dibutuhkan suatu pengguna untuk dapat dikenali oleh sistem 

sehingga bisa diizinkan menggunakan atau mendapatkan pelayanan dari sistem. 

d.   Role  :  adalah  suatu  jenis  hak  akses  yang  diberikan  kepada  setiap  pengguna.  Role  akan 

membatasi hak akses pengguna terhadap beberapa protected resource tertentu. 

e.   Metode Akses : merupakan akses terhadap sistem yang dibagi menjadi dua, yaitu : 
 

Internet yaitu akses terhadap sistem yang dilakukan melalui jaringan internet, sehingga aplikasi 

bisa diakses dari manapun bahkan di luar instansi Rumah Sakit . Untuk akses melalui internet 

akan dijaga dengan security jaringan yang lebih baik seperti firewall. 

 
 

4. Pemilihan Teknologi 

4.1 . ASP.NET C# 

 

Sistem ini akan dibangun menggunakan teknologi Web dengan platform ASP .Net C#. ASP .Net 

C# adalah standard untuk pengembangan aplikasi entrprise multitier. ASP .Net C# menyederhanakan 

aplikasi enterprise dengan membuat komponen dasar yang terstandard dan modular,  dengan  

menyediakan  service  yang  lengkap  pada  komponen  tersebut,  dan  dengan



 

menangani  beberapa  detail  behavior  aplikasi  secara  otomatis,  tanpa  perlu pemrograman yang 

terlalu kompleks. 

ASP .Net application model membungkus layer-layer functionality dalam komponen-

komponen. Business logic dibungkus dalam komponen. Dan interaksi client dapat dilakukan melalui 

plain HTML web pages, web pages dengan ASP .Net technology. Komponen berkomunikasi secara 

transparan menggunakan berbagai macam standard antara lain: HTML, XML, HTTP, SSL, RMI, IIOP. 

 

4.2 .    SQL Server Database 

 

Penanganan data dalam jumlah besar membutuhkan sistem database yang handal. Sistem 

database juga harus mampu melayani beberapa permintaan data secara hampir bersamaan. Data 

integrity dan constraint harus mampu pula ditangani oleh sistem database. 

Sistem ini akan dibangun menggunakan konsep Relational Database Manajemen Sistem 

(RDBMS). Kami akan membangun sistem ini dengan menggunakan sistem database SQL Server dengan 

pertimbangan cukup handal dan memiliki berbagai fitur yang lengkap untuk pengelolaan database 

yang kompleks. 

 

5.3. IIS Application Server 

 
Internet Information Service (IIS) adalah komponen yang dapat digunakan untuk mengelola 

web, atau sebagai web server. File Transfer Protocol (FTP), Ghoper, dan NNTP. Komponen IIS terdapat 

pada sistem operasi Windows NT, Windows 2000, Windows XP dan Windows Server 2003. 

Pada Windows 98, supaya dapat mengelola Web diperlukan komponen Personal Web Server (PWS) 

walaupun tidak terdapat fasilitas untuk FTP. PWS juga merupakan bagian dari IIS.  



 

 Fitur dari IIS Terintegrasi dengan Windows NT secara penuh (sistem keamanan, auditing, dan izin 

akses NTFS 

 Mendukung penuh protokol HTTP versi 1.1 

 Sudah mencakup protokol FTP 

 Dukungan terbatas untuk protokol SMTP 

 Dukungan untuk protokol NNTP 

 Dukungan untuk protokol keamanan SSL 

 Dapat digunakan sebagai platform di mana aplikasi web berjalan, yakni dengan menggunakan Active 

Server Pages (ASP), ASP.NET, Internet Server API (ISAPI), Common Gateway 

Interface (CGI), Microsoft .NET Framework, Microsoft Visual Basic Scripting (VBScript), JScript, dan 

beberapa bahasa skrip yang dapat diinstalasikan seperti Perl atau PHP. 

 Mengizinkan aplikasi web untuk dijalankan sebagai proses yang terisolasi dalam ruangan memori 

yang terpisah untuk mencegah satu aplikasi membuat crash aplikasi lainnya. 

 Dapat diatur dengan beberapa cara: Microsoft Management Console, via web browser, atau 

menggunakan skrip Windows Scripting Host. 

 Bandwidth throttling yang dapat mencegah sebuah situs web memonopoli bandwidth yang 

tersedia. 
 
 

5. Keunggulan Synergy Core Solution 
 

Keunggulan sistem Synergy Core Solution bisa dilihat dari hal-hal berikut: 

 
a.  Synergy Core Solution dikembangkan dalam sistem yang modular sekaligus terintegrasi. Modular 

artinya setiap modul bisa berdiri sendiri, sehingga user dapat memilih modul-modul yang 

diinginkannya sesuai dengan budget. Pada saat yang bersamaan modul-modul tersebut bisa saling 

berinteraksi bila user membeli dua atau lebih modul (sistem otomatis menjadi terintegrasi). 

b.   Synergy Core Solution dirancang  dengan  arsitektur  yang  difungsikan  untuk  pengaksesan  data  

dan  transaksi dengan kapasitas besar karena mendukung multi user dan multi tasking. Multi user 

artinya aplikasi bisa diakses oleh banyak user pada saat yang bersamaan. Multi tasking artinya 

setiap user pada saat yang bersamaan bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang berbeda. 



 

c.   Synergy Core Solution dibangun dengan teknologi web berbasiskan AJAX, suatu teknologi web 

terbaru yang mampu mengadaptasi seluruh kemampuan teknologi desktop. Dengan teknologi 

AJAX resource (bandwith) yang diperlukan lebih lebih kecil sehingga kemampuan untuk diakses 

jauh lebih baik dibandingkan aplikasi desktop. 

d.   Teknologi berbasis web lebih mudah dipelihara dibandingkan dengan teknologi berbasis client- 

server. Pada teknologi web segala pengubahan hanya terjadi pada server, di sisi client tidak ada 

perubahan sama sekali. Sedangkan pada teknologi berbasis client-server pengubahan terjadi 

baik pada sisi client maupun sisi server. 

e.   Synergy Core Solution dibangun dengan desain keamanan yang optimum untuk menjamin dan 

bahwa aplikasi diakses oleh user yang berwenang dan juga anti SQL Injection. Setiap user dipetakan 

pada role tertentu dan hanya bisa mengakses halaman-halaman tertentu saja. Halaman-halaman 

yang bisa diakses bisa dikonfigurasi sesuai kehendak user. 



 

f.    Fully  integrated.  Synergy Core Solution  memberikan  solusi  dalam  satu  kesatuan  sistem  

secara  keseluruhan sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan menghasilkan informasi dan 

laporan yang komprehensif (Front desk – Back End). 

g.   Client  –  Server  Architecture.  Synergy Core Solution dirancang  dengan  arsitektur  yang  

difungsikan  untuk pengaksesan data dan transaksi dengan kapasitas besar yang meliputi 

business rules, user level, security dan metodologi programming. 

h.   Multi User – Multi Tasking. Synergy Core Solution dapat dioperasikan oleh pengguna (user) secara 

bersama-sama (concurrent) tanpa menimbulkan interupsi sehingga proses data lebih cepat dan 

efektif. 

i.    Scalable. Synergy Core Solution memiliki tingkat skalabilitas tinggi. Kemampuan menyimpan data 

dan skalabilitas dapat ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan teknologi. 

j.    Reliable. Synergy Core Solution dilengkapi dengan tool auto repair, backup, dan restore untuk 

perbaikan data secara otomatis jika terjadi kerusakan database. 

 
 

6. Fitur Aplikasi 
 

Fitur aplikasi (aktifitas-aktifitas yang ada) pada Synergy Core Solution ini terdiri dari 17 

(tujuh belas) kelompok besar aktifitas, yaitu : 

a.    Database Master :  sub  modul ini digunakan untuk melakukan pendataan karyawan, fleet,  

rute, garasi,      dan semua yang  merupakan data master.  

- Employee : Data master karyawan yang merupakan data dari perusahaan, mulai dari supir, staff, 

manager dan lain-lain.  

-  Fleets : Data master armada, menangani data armada mulai dari jenis, tipe,nomor armada, nomor 

mesin, nomor polisi dan lain-lain. 

- Garage : Data master garasi,   berisi data nama garasi dan keberadaan garasi.  

-  Route : Data master rute  



 

-  City : Data master kota 

b.   Publish Operation : sub modul ini digunakan untuk membuat Surat Perintah Jalan, untuk supir pada 

masing-masing armada yang dikendarainya setiap hari. Pada modul ini saat pengisiian SPJ, akan 

menggunakan fitur wizard, atau pemilihan secara bertahap (step) untuk memudahkan pada saat 

penginputan SPJ.  

c.      Broadcast Auditor :  merupakan sub modul untuk memonitoring  posisi armada, posisi ceker 

armada, dan posisi pada saat SPJ berjalan. 

- Monitoring Trace Fleets : sub ini akan menampilkan posisi secara langsung (real time) dimana 

keberadaan Armada yang ada menggunakan dan terintegrasi dengan Peta Google Map yang 

terbaru. dan sudah memakai perangkat GPS yang terpasang pada masing-masing armada.  

-  Monitoring Telematic GIC : sub ini akan menampilkan daftar dari SPJ yang tampil pada hari ini, 

dan bisa melihat keberadaan armada, foto pada saat loading dan unloading secara real time.  

-  Monitoring Trace Officer : sub ini akan menampilkan posisi secara langsung dimana keberadaan 

staff yang memegang handphone Android, data dari perangkat handphone akan dikirimkan ke 

server tiap 10 menit.  

d.  Grup Access User : untuk menentukan modul apa saja yang bisa diakses oleh user lain.  

e. Report : untuk melihat hasil laporan selama data tanggal tertentu. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Modul Aplikasi 

7.1  Basis Data 

 Modul Basis Data merupakan modul pertama dalam aplikasi Synergy Core Solution yang 
menanangani secara khusus manajemen data master dari data yang ada. Istilah "basis data" berawal dari 
ilmu komputer. Meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang 
elektronika, artikel ini mengenai basis data komputer. Catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya 
sudah ada sebelum revolusi industri yaitu dalam bentuk buku besar, kuitansi dan kumpulan data yang 
berhubungan dengan bisnis. 

7.1.1  Karyawan  

 Submodul ini adalah bagian dari modul basis data, yang menangani data para karyawan yang 
ada dalam suatu perusahaan. Pada submodul ini terdapat CRUD (Create Read Update Delete) data 
karyawan secara mudah dan cepat. Pada submodul ini memang dikhususkan untuk perusahaan otomotif, 
sehingga field (isi) yang ada sangat berhubungan dengan keadaan perusahaan otomotif.  
 

Pada submodul ini terdapat page List Karyawan, page Tambah Karyawan, dan page Ubah 
Karyawan. 

 
 

gambar 7.1. page list karyawan 
 

Pada page List Karyawan, terdapat pencarian untuk memudahkan mencari data karyawan, dengan 2 
kategori pilihan yaitu Office dan Non Office. Dan terdapat action untuk mengubah dan menghapus data.  

 
 



 
 

 
 

gambar 7.2. page tambah dan ubah karyawan 
 

Pada page tambah dan ubah karyawan, terdapat pilihan field dengan nama kategori 1 sampai kategori 4. Pada 
pilihan kategori 1 terdapat pilihan Office dan Non Office, pada kategori 2 tergantung dengan pilihan kategori 
1, jika user memilih Non Office kategori 2 akan keluar Bis dan Checker, pada kategori 3, akan keluar Batang, 
Kepang, dan Joker. Pada kategori 4 akan keluar Pengemudi dan Kondektur. Serta ada pemilihan Irama Jadwal 
dengan pilihan 7/14 atau 10/20 hari.  
 
 

7.1.2 Armada  

Pada submodul ini sama seperti submodul karyawan, yang menangani data Armada yang ada pada 
suatu perusahaan otomotif. Yang akan berhubungan dengan data Karyawan. Pada submodul ini juga 
terdapat CRUD (Create Read Update Delete) yang memudahkan dalam penginputan data banyak secara 
mudah.  
 
Pada submodul ini terdapat page list armada, tambah armada, ubah armada.  



 
 

 
 

gambar 7.3. page list armada 
 
 
Pada page list armada, terdapat pencarian dengan mengatur status armada yang Aktif dan Non Aktif.  



 
 

 
 

gambar 7.4. page tambah armada 
 

Pada page tambah armada, semua field yang berhubungan dengan data armada. Bisa dilihat pada gambar 
7.4  
 
 
 
 



 
 

 

7.1.3 Rute/Trayek 

Pada submodul ini adalah modul untuk menanganti data Rute yang akan berhubungan dengan data 
Armada. Pada submodul ini juga terdapat CRUD (Create Read Update Delete) yang memudahkan dalam 
penginputan data banyak secara mudah. Terdapat 3 page yaitu list rute, tambah rute dan ubah rute.  

 
 

gambar 7.5. page list Rute 
 



 
 

 
 

gambar 7.6. page tambah Rute 
 

Pada page tambah Rute terdapat pos-pos yang akan menentukan dimana saja pos-pos yang dilalui oleh 
Armada pada rute tersebut, dengan memasukkan tarif dari masing-masing pos untuk menentukan harga untuk 
penumpang jika penumpang ingin turun pada pos-pos tertentu. Tarif bensin dan tarif tol untuk data saja.  
 
 



 
 

7.1.4 Pos Kontrol 

Submodul ini menangani pos-pos kontrol yang berada pada kota dan provinsi tertentu. Pada 
submodul ini juga terdapat CRUD (Create Read Update Delete) yang memudahkan dalam penginputan data 
banyak secara mudah. Terdapat 3 page yaitu list pos kontrol, tambah pos kontrol dan ubah pos kontrol.  

 
gambar 7.7. page list pos kontrol 

 

 
gambar 7.8. page tambah pos kontrol 

 
 
 
 



 
 

7.1.5 Agen Perwakilan 

 Submodul ini menangani data dari agen perwakilan yang berada pada masing-masing daerah. Pada 
submodul ini juga terdapat CRUD (Create Read Update Delete) yang memudahkan dalam penginputan data 
banyak secara mudah. Terdapat 3 page yaitu list pos kontrol, tambah pos kontrol dan ubah pos kontrol. 

 
gambar 7.9. page list agen perwakilan 

 
 



 
 

 
gambar 7.10. page tambah agen perwakilan 

 
 

7.1.6 Lokasi KIR Armada 

Submodul ini menangani data dari lokasi KIR Armada yang berada pada masing-masing daerah. Pada 
submodul ini juga terdapat CRUD (Create Read Update Delete) yang memudahkan dalam penginputan data 
banyak secara mudah. Terdapat 3 page yaitu list kir armada, tambah kir armada dan ubah kir armada. 

 
gambar 7.11. page list kir armada 

 



 
 

 
gambar 7.12. page tambah kir 

 

7.1.7 Garasi  

Submodul ini menangani data dari lokasi Garasi. Pada submodul ini juga terdapat CRUD (Create Read 
Update Delete) yang memudahkan dalam penginputan data banyak secara mudah. Terdapat 3 page yaitu list 
garasi, tambah garasi dan ubah garasi. 

 
gambar 7.13. page list garasi 

 

 
gambar 7.14. page tambah garasi 

 
 

7.1.8 Konfigurasi MEL 

Submodul ini menangani data dari konfigurasi MEL, pada daerah tertentu. MEL adalah biaya untuk 
Retribusi pemerintah yang dikenakan pada angkutan umum. Pada submodul ini juga terdapat CRUD (Create 
Read Update Delete) yang memudahkan dalam penginputan data banyak secara mudah. Terdapat 3 page yaitu 
list konfigurasi mel, tambah konfigurasi mel dan ubah konfigurasi mel. 



 
 

 
gambar 7.15. page list konfigurasi mel 

 

 
gambar 7.16. page tambah konfigurasi mel 

 

7.1.9 Konfigurasi TPR 

Submodul ini menangani data dari konfigurasi TPR, pada daerah tertentu. Hampir sama dengan 
konfigurasi MEL. Pada submodul ini juga terdapat CRUD (Create Read Update Delete) yang memudahkan 
dalam penginputan data banyak secara mudah. Terdapat 3 page yaitu list konfigurasi tpr, tambah konfigurasi 
tpr dan ubah konfigurasi tpr. 

 
gambar 7.17. page list konfigurasi tpr 

 

 
gambar 7.18. page tambah konfigurasi tpr 

 



 
 

7.1.10 Konfigurasi Waktu  

Submodul ini menangani data dari konfigurasi waktu pada daerah tertentu.Submodul ini berfungsi 
pada saat Bis malam datang ke tempat masing-masing agen tertentu. Pada submodul ini juga terdapat CRUD 
(Create Read Update Delete) yang memudahkan dalam penginputan data banyak secara mudah. Terdapat 3 
page yaitu list konfigurasi waktu, tambah konfigurasi waktu dan ubah konfigurasi waktu. 

 
gambar 7.19. page list konfigurasi waktu 

 
gambar 7.20. page tambah konfigurasi waktu 



 
 

7.1.11 Kota 

Submodul ini menangani data dari kota. Submodul ini berfungsi pada saat Bis malam datang ke tempat 
masing-masing agen tertentu. Pada submodul ini juga terdapat CRUD (Create Read Update Delete) yang 
memudahkan dalam penginputan data banyak secara mudah. Terdapat 3 page yaitu list kota, tambah kota 
dan ubah kota. 

 
gambar 7.21. page list kota 

 
gambar 7.22. page tambah kota 

 
 
 

  



 
 

7.2 Penjadwalan 

 Pada modul penjadwalan ini, berfungsi untuk mengatur penjadwalan dari masing-masing karyawan 
non office, yaitu untuk supir dan para checkers. Pada penjadwalan supir mengikuti aturan 7/14 dan 10/20, 
maksudnya adalah 14 hari masuk kerja dan 7 hari libur. Pada penjadwalan checkers hanya mengikuti 
penjadwalan tiap minggu.  

7.2.1 Jadwal Checkers 

 
gambar 7.23. penjadwalan checkers 

 
Pada submodul ini berfungsi untuk membuat (generate) jadwal untuk masing-masing para checkers untuk 
bertugas. Modul ini berkerja pada proses backend (belakang). Penjadwalan ini bersifat random dan untuk 
mengatur pada bulan tertentu.  
 



 
 

7.2.2 Kroscek Jadwal 

 
gambar 7.24. kroscek jadwal 

 
Pada submodul ini hanya berfungsi untuk melihat pada hari apa saja karyawan non office bekerja.  
 
  



 
 

7.3 Operasi Admin 

 Operasi admin adalah modul untuk admin (staff administrasi) pada perusahaan otomotif. Modul ini 
adalah modul inti dari pengoperasian pada perusahaan. Jika modul ini tidak ada, maka perusahaan tidak bisa 
menjalankan bisnis operasinya. Pada modul ini terdapat submodul seperti Pencetakan SPJ, Transaksai JBTK, 
Transaksi Airport, Konfigurasi Transaksi.  
 

7.3.1 Pencetakan SPJ (Surat Perintah Jalan) 

 
gambar 7.25 surat perintah jalan 

 

7.3.2 Transaksi Regional Jabotabek 

 Submodul ini adalah untuk menangani  



 
 

 
gambar 7.26. page transaksi reg jbtk 

 
 

7.3.3 Transaksi Regional Airport 

 Submodul ini 



 
 

 
gambar 7.27. page transaksi reg airport 

 
 

7.3.4 Konfigurasi Biaya Transaksi 

 Submodul ini hanya menangani pembiayaan seperti biaya solar, biaya makan, dan biaya komisi 
untuk masing-masing armada 

 
gambar 7.28. page konfigurasi biaya transaksi 

 

  



 
 

7.4 Operasi Auditor 

Operasi admin adalah modul untuk Auditor (staff audit) pada perusahaan otomotif. Modul ini adalah 
modul inti dari pengoperasian pada perusahaan. Jika modul ini tidak ada, maka perusahaan tidak bisa 
menjalankan bisnis operasinya. Pada modul ini terdapat submodul seperti Peta Pantau Checker, Kroscek Photo 
Checker, Form Admin Audit, Form Admin SPJ, List QC, List QC Difference, Monitoring Fee Audtior, Monitoring 
Report Checker. 
 

7.4.1 Peta Pantau Checker 

 Pada submodul ini adalah untuk memantau keberadaan para checker yang ada di lapangan, dengan 
memantau secara langsung keberadaan Handphone (Android) yang digunakan oleh para checker, dengan 
modul GPS yang selalu aktif yang terpasang pada masing-masing Handphone para checker, sehingga para 
auditor bisa selalu memantau keberadaan para checker. Modul GPS pada handphone checker akan 
mengirimkan data kepada server setiap 5 menit. Peta yang digunakan adalah menggunakan peta dari Google 
(Google Map).  

 
gambar 7.29. page peta pantau checker 

 
  



 
 

7.4.2 Kroscek Photo Checker 

Modul 

  
gambar 7.30. kroscek photo checker  



 
 

7.4.3 Form Admin Audit 

 Submodul ini adalah hanya untuk memberikan informasi terhadap kualitas terhadap foto dari 
checker yang akan dilihat dan dinilai oleh Admin Audit. Pada submodul ini hanya terdiri dari beberapa 
informasi dari SPJ dari armada tertentu.  

 
gambar 7.31 page admin audit 

 

 

 

7.4.4 Form Admin SPJ 

Submodul ini adalah hanya untuk memberikan informasi terhadap kualitas terhadap foto dari 
checker yang akan dilihat dan dinilai oleh Admin SPJ. Pada submodul ini hanya terdiri dari beberapa 
informasi dari SPJ dari armada tertentu. 



 
 

 
gambar 7.32 page admin spj 

 

7.4.5 List Quality Control 

 Submodul ini adalah untuk menghitung data selisih penumpang antara penginputan dari checker dan 
audit. Biasanya dilapangan terdapat kecurangan oleh pihak checker, contoh kasus checker memasukkan data 
20 penumpang pada Bis A, sedangkan Audit melihat pada kamera CCTV Bis A ternyata ada 25 penumpang, dan 
ada selisih 5 penumpang. Selisih inilah yang akan ditampilkan pada modul List  



 
 

 
gambar 7.33. page list QC 

 



 
 

7.4.5 List Quality Control Difference  

 
gambar 7.34. page list QC difference 

 



 
 

7.4.6 Monitoring Fee Auditor 

 
gambar 7.35. page monitoring fee auditor 

 



 
 

7.4.7 Monitoring Report Checker 

 
gambar 7.36. page monitoring report checker 

 
 



 
 

7.5 Super Admin 

7.5.1 User Group Access 

 
gambar 7.37. user group access 



 
 

7.5.2 User List Login 

 
gambar 7.38. user list login 

 
 

7.6 Stock Opname ICT 

Modul ini menangani keluar masuk barang yang akan digunakan oleh pihak ICT (Information 
Communication and Technology). Modul ini berupa inputan data seperti pada umumnya.  

 
gambar 7.39. page list stock opame ICT 

 
 



 
 

 
gambar 7.40. tambah baru stock opname ICT 

 
 

  



 
 

7.7 Pemesanan Bus Pariwisata 

Modul ini adalah modul untuk memesan armada dari bus pariwisata yang ada pada perusahaan 
otomotif. Pada modul ini terdapata tanggal yang terdiri dari hari yang menyediakan informasi dari 
ketersediaan armada, pada hari-hari tertentu. Dan jika user mengklik pada hari tertentu akan diredirect 
langsung ke halaman pemesanan berdasarkan dari tanggal user klik tadi.  

 
gambar 7.41 list calendar ketersediaan bus pariwisata 

 



 
 

 
gambar 7.42. form booking bus pariwisata 

 
 

7.8 Broadcast Info 

 

7.8.1 Monitoring SPJ Android 

 
gambar 7.43. list monitoring spj android 



 
 

 
gambar 7.44. peta pantau keberadaan armada 

 

7.8.2 Monitoring SPJ Delayed 

 
gambar 7.45. form monitoring spj delayed 

 



 
 

7.8.3 Monitoring SPJ GIC-GPS 

 
gambar 7.46. list monitoring spj gic-gps 

 
 

7.9 Bus Malam 

 

7.9.1 Sortir Tiket 

 Submodul ini  

 
gambar 7.47. list tiket pada bus malam 

 



 
 

 
gambar 7.48. form tambah nomor pack tiket 

 

 
gambar 7.49. form tambah tiket ke agen 

 
 

7.9.2 Pemesanan Tiket 

Submodul ini 



 
 

 
gambar 7.50. list pemesanan tiket 

 



 
 

 
gambar 7.51. tambah pemesanan tiket 

 

7.9.3 Penjualan Tiket 

Submodul 

 



 
 

gambar 7.52. list penjualan tiket 
 

7.9.4 Cek Pemesanan Tiket 

submodul ini 

 
gambar 7.53. form cek pemesanan tiket 

 

7.9.5 Peta Pantau Bis 

Submodul ini 

 
gambar 7.54. form pencarian bis 

 
 



 
 

7.9.6 Selling Monitoring 

submodul ini 

 
gambar 7.55. selling monitoring 

 



 
 

7.10 Info AM-Fleets 

 
gambar 7.56. list info am-fleets 

 
 

 
gambar 7.57. hasil foto am-fleets 
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